
 

আল আন-আম AlAnaam      

পরম করুণাময় ও অসিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1. ির্বসর্ধ প্রশংিা 
আল্লাহরই জনয সিসন 
নমভামন্ডল ও ভূমন্ডল িসৃি 
কমরমিন এর্ং অন্ধকার ও 
আমলার উদ্ভর্ কমরমিন। 
তথাসপ কামেররা স্বীয় 
পালনকতব ার িামথ 

অনযানযমক িমতুলয সির 
কমর। 

1.   All praises be to 

Allah, who created the 

heavens and the earth, 

and made the darkness 

and the light. Then 

those  who  disbelieve, 

to their Lord, they 

ascribe (others) to  be  

equals. 

مٰوِٰت  َّقَّ الس َّ ل ِ ال َِّذۡى خَّ َّۡمُد ّٰلِله اَّۡۡل
لُٰمِت  وَّاۡۡلَّۡرضَّ وَّجَّعَّلَّ الظ ُ

ب ِِهۡم ِوَّالن ُۡورَِّ ؕ  ُثم َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا بِرَّ
َّعِۡدلُۡونَِّ ِِِِ ي

2.  সতসনই ততামামদরমক 
মাটির দ্বারা িসৃি কমরমিন, 
অতঃপর সনসদব িকাল 
সনধবারণ কমরমিন। আর 
অপর সনসদব িকাল আল্লাহর 
কামি আমি। তথাসপ 
ততামরা িমেহ কর। 

2.    He  it  is  who   has 

created you from  clay,  

then  He  has  decreed  

a  term  (of   life). And  

a  term determined 

(for Resurrection)  is  

with  Him, then  you  

are  in  doubt.  

َّقَُّكۡم م ِۡن ِطۡۡيٍ ُثم َّ هُِ ل وَّ ال َِّذۡى خَّ
ّم ا ِعنۡدَّهِ ِقَّٰٰضۤ اَّجَّلاِ ٌل م ُسَّ  ؕ  وَّاَّجَّ

ُۡونَِّ َۡتَّ ِِِِ ُثم َّ اَّنۡـتُۡم َتَّ

3.  সতসনই আল্লাহ 
নমভামন্ডমল এর্ং ভূমন্ডমল। 
সতসন ততামামদর ত াপন ও 
প্রকাশয সর্ষয় জামনন এর্ং 
ততামরা িা কর তাও 
অর্ ত। 

3.  And He is Allah in 

the heavens and in the 

earth. He knows what 

you  conceal  and  what  

you reveal,  and  He  

knows  what you  earn.  

ٰموِٰت وَِِّف  ُ ِِف الس َّ وَُّهوَّ اّٰلله
ُكۡم وَّ اۡۡلَّۡرِضِ ر َّ ِِ َُّم  َّعۡل  ي

َُّم مَّا تَّۡكِسبُۡونَِّ َّعۡل ُكۡم وَّي هۡرَّ ِ جَّ



4.  তামদর কামি তামদর 
প্রসতপালমকর সনদশবনার্লী 
তথমক তকান সনদশবন 
আমিসন; িার প্রসত তারা 
সর্মুখ হয় না। 

4.     And   never  came 

to them  a   sign   of   

the  signs of their Lord 

except they turned 

away from it.  

ٍَّة م ِۡن اٰيِٰت  وَّمَّا تَّاۡتِيِۡهۡم م ِۡن اٰي
َّانُۡوا عَِّ ب ِِهۡم اِۡل َّ ك نۡهَّا رَّ

ِِِِ ُمعِۡرِضۡۡيَِّ
5.  অতএর্, অর্শয তারা 
িতযমক সমথযা র্মলমি িখন 
তা তামদর কামি এমিমি। 
র্স্তুতঃ অসিমরই তামদর 
কামি ঐ সর্ষময়র িংর্াদ 
আিমর্, িার িামথ তারা 
উপহাি করত। 

5.   Indeed, they denied 

the truth when it came 

to them. So   there  will  

soon  come  to  them 

the news of that  which  

they  used to mock at.  

ٓاءَُّهۡمِ ا جَّ َّـم َّ ِ ل َّـق  بُۡوا بِاۡۡل  فَّقَّۡد كَّذ َّ
َّانُۡوا  ٰٓـُؤا مَّا ك ٰ ۢۡـب ۡ َّاۡتِيِۡهۡم اَّن ۡوفَّ ي فَّسَّ

َّۡستَّهِۡزُءۡونَِّ ِِِِ بِٖه ي

6.  তারা সক তদমখসন তি, 
আসম তামদর পমুর্ব কত 
িম্প্রদায়মক ধ্বংি কমর 
সদময়সি, িামদরমক আসম 
পসৃথর্ীমত এমন প্রসতষ্ঠা 
সদময়সিলাম, িা 
ততামামদরমক তদইসন। আসম 
আকাশমক তামদর উপর 
অনর্রত র্ৃসি র্ষবণ করমত 
সদময়সি এর্ং তামদর 
তলমদমশ নদী িসৃি কমর 
সদময়সি, অতঃপর আসম 
তামদরমক তামদর পামপর 
কারমণ ধ্বংি কমর সদময়সি 
এর্ং তামদর পমর অনয 
িম্প্রদায় িসৃি কমরসি। 

6.   Have they not seen 

how many a generation 

We have destroyed 

before them, whom We 

had established on the 

earth, such as We have 

not established you. 

And We showered 

abundant rains on 

them from the sky, and 

We made the rivers 

flow beneath them, 

then We destroyed 

them for their sins, and 

brought forth after 

them a generation of 

others.  

ۡكنَّا ِمۡن قَّبۡلِِهۡم  َـّ ۡوا كَّۡم اَّۡهل َّرَّ َّۡم ي َّل ا
م ِۡن قَّۡرٍن م َّك َّنهُهۡم ِِف اۡۡلَّۡرِض مَّا 
ٓاءَّ  مَّ َّا الس َّ لۡن َِّ اَّۡر َّۡم ُُنَّك ِۡن ل َّـُكۡم وَّ ل

َّيِۡهۡم م ِۡدرَِّ اعَّل َّۡۡنٰرَّ  ارا َّا اۡۡل عَّلۡن جَّ و َّ
َّۡكنُٰهۡم  َّۡهل ۡتِِهۡم فَّا ِۡرۡى ِمۡن َتَّ َتَّ
َّا ِمۡنۢۡ بَّعِۡدِهۡم  اۡن اَّنۡشَّ بُِذنُۡوبِِهۡم وَّ

ِريۡنَِّ اا اٰخَّ ِِِِ قَّۡرن

7.  িসদ আসম কা মজ 
সলসখত তকান সর্ষয় তামদর 
প্রসত নাসিল করতাম, 
অতঃপর তারা তা িহমে 

7. And even if We had 

sent down to you 

(Muhammad) a written 

book on parchment, so 

َّز َِّ َّۡو ن ل اٍس وَّ اا ِِفۡ قِۡرطَّ َّيۡكَّ ِكتٰب َّا عَّل لۡن
َّقَّالَّ ال َِّذيۡنَّ  َّيِۡديِۡهۡم ل ُسۡوُه بِا َّمَّ فَّل



স্পশব করত, তর্ুও 
অসর্শ্বািীরা একথাই র্লত 
তি, এটা প্রকাশয জাদ ু বর্ 
সকিু নয়। 

that they could touch it 

with their hands, those 

who disbelieve would 

have said: “This is 

nothing but obvious 

magic.”  

ۡحٌر  ِِ ۤ اِۡل َّ  ا كَّفَُّرۡوۤا اِۡن هٰذَّ
ِِِِ م ُبِۡۡيٌِ

8.  তারা আরও র্মল তি, 
তাাঁর কামি তকান তেমরশতা 
তকন তপ্ররণ করা হল না ? 
িসদ আসম তকান তেমরশতা 
তপ্ররণ করতাম, তমর্ ত াটা 
র্যাপারটাই তশষ হময় তিত। 
অতঃপর তামদরমক 

িামানযও অর্কাশ তদওয়া 
হতনা। 

8.   And they say: 

“Why has not an angel 

been sent down to 

him.”  And if We had 

sent down an angel, the 

matter would surely 

have been judged, then 

no respite would be 

granted to them. 

ٌَّكِوَّقَّالُوِۡ َّيِۡه مَّل ۤ اُنِۡزلَّ عَّل َّۡوۡلَّ َّۡو ِا ل ل ؕ  وَّ
َّۡمُر ُثم َّ ۡلَّ  كاا ل َّـُقِٰضَّ اۡۡل َـّ ۡـنَّا مَّل ل اَّنۡزَّ

ُرۡونَِّ ِِِِ يُنۡظَّ

9.  িসদ আসম তকান 
তেমরশতামক রিলূ কমর 
পাঠাতাম, তমর্ তি 
মানমুষর আকামরই হত। 
এমতও ঐ িমেহই করত, িা 
এখন করমি। 

9. And if We had made 

him an angel, We would 

have made him (appear 

as) a man, and We 

would have covered 

them with (confusion), 

that in which they 

cover themselves.  

ا  ُجل ـعَّلۡنُٰه رَّ كاا ل َّـجَّ َـّ َّۡو جَّعَّلۡنُٰه مَّل ل وَّ
َّلِۡبُسۡونَِّ َّيِۡهۡم م َّا ي َّبَّۡسنَّا عَّل َّـل ل  و َّ

ِِِِ

10.  সনশ্চয়ই আপনার 
পরূ্বর্তী পয় ম্বর মণর 
িামথও উপহাি করা 
হময়মি। অতঃপর িারা 
তাাঁমদর িামথ উপহাি 
কমরসিল, তামদরমক ঐ 
শাসে তর্িন কমর সনল, িা 
সনময় তারা উপহাি করত। 

10.  And indeed, 

messengers   were 

ridiculed before you, 

then those who mocked   

at them were 

surrounded by that 

which they used to 

ridicule.  

ٍل م ِۡن قَّبۡلِكَّ  ُِ تُهِۡزئَّ بُِر ِۡ َّـقَِّد ا ل وَّ
ِخُرۡوا مِنُۡهۡم م َّا  َِّ اقَّ بِال َِّذيۡنَّ  فَّحَّ

َّۡستَّهِۡزُءۡونَِّ َّانُۡوا بِٖه ي ِِِِ ك

11.  র্মল সদনঃ ততামরা 
পসৃথর্ীমত পসরভ্রমণ কর, 
অতপর তদখ, সমথযামরাপ 

11. Say (O 

Muhammad): “Travel 

in  the  land, then  see   

ۡۡيُۡوا ِِف اۡۡلَّۡرِض ُثم َّ  ِِ ُقۡل 
َُّة  انُْظُرۡوا كَّيۡفَّ كَّانَّ عَّاقِب



কারীমদর পসরণাম সক 
হময়মি? 

how was the end of 

those who denied.”  َِّبِۡۡي ِِِِ اۡۡلُكَّذ ِ
12.  সজমেি করুন, 
নমভামন্ডল ও ভুমন্ডমল িা 
আমি, তার মাসলক তক? 
র্মল সদনঃআল্লাহ। সতসন 
অনুকম্পা প্রদশবনমক সনজ 
দাসয়মে সলসপর্দ্ধ কমর 
সনময়মিন। সতসন অর্শযই 
ততামামদরমক তকয়ামমতর 
সদন একসিত করমর্ন। এর 
আ মমন তকান িমেহ তনই। 
িারা সনমজমদর তক ক্ষসতগ্রে 
কমরমি, তারাই সর্শ্বাি 
িাপন কমর না। 

12. Say: 

(OMuhammad): “To  

whom belongs 

whatsoever is in the 

heavens and the earth.”  

Say:  “To Allah.” He has 

decreed upon Himself 

mercy. He will surely 

assemble   you   on   the 

Day   of   Resurrection, 

there is no doubt about 

which. Those who have 

lost their souls are the 

ones who do not believe.  

مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِضِ َّۡن م َّا ِِف الس َّ  ُقل ۡل ِ
ِِ ۡۡحَّةَُِّقل ّٰلِل  َّ َّۡفِسِه الر َّ ٰٰ ن ََّ عَّ َّ ؕ  ِ كَّت

ِة ۡلَّ  َّۡوِم الۡقِيٰمَّ عَّن َُّكۡم اِٰٰل ي َّۡجمَّ َّي ل
ََّ فِيۡهِِ يۡ ِسُرۡوۤا رَّ َّل َِّذيۡنَّ خَّ  ا

ُهۡم فَُّهۡم ۡلَّ يُۡؤمِنُۡونَِّ ِِِِ اَّنُۡفسَّ

13.  িা সকিু রাত ও সদমন 
সিসত লাভ কমর, তাাঁরই। 
সতসনই তরাতা, মহাোনী। 

13. And to Him belongs 

whatsoever dwells in the 

night and the day, and 

He is the All Hearing, 

the All Knowing.  

كَّنَّ ِِف ال َّيِۡل وَّالن َّهَّارِِ َِّ َّه  مَّا  ل  وَّ
ِميُۡع الۡعَّلِيُۡمِ ِِِ وَُّهوَّ الس َّ

14.  আপসন র্মল সদনঃ 
আসম সক আল্লাহ র্যতীত-
সিসন নমভামন্ডল ও 
ভুমন্ডমলর স্রিা এর্ং সিসন 
ির্াইমক আহািব দানকমরন 
ও তাাঁমক তকউ আহািব দান 
কমর না অপরমক 
িাহািযকারী সির করর্? 
আপসন র্মল সদনঃ আসম 
আসদি হময়সি তি, ির্বামগ্র 
আসমই আোর্হ হর্। 
আপসন কদাি অংশীর্াদীমদর 
অন্তভুব ক্ত হমর্ন না। 

14.    Say (O 

Muhammad): “Shall I 

take as a protector 

other than Allah, the 

Creator of the heavens 

and the earth. And He 

it is who feeds and is 

not fed.” Say: “Indeed, 

I have been commanded 

that I should be the first 

of those who submit 

themselves, and not be 

of those who associate 

others (with Allah).”  

لِي اا فَّاِطِر ِ ُِذ وَّ ِ اَّّت َّ ُقۡل اَّغَّۡۡيَّ اّٰلله
مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِض وَُّهوَّ يُۡطعُِم  الس َّ

ۤ اُِمۡرُت اَّۡن وَّۡلَّ يُۡطعَُّمِ ۡ  ُقۡل اِِّ ِ
َّمَِّ ل ِۡ َّ لَّ مَّۡن ا َّن َّ  اَُّكۡونَّ اَّو َّ وَّۡلَّ تَُّكۡون

ِِِِ ۡۡيَِِّمنَّ اۡۡلُۡشِركِِ



15.  আপসন র্লুন, আসম 
আমার প্রসতপালমকর 

অর্াধয হমত ভয় পাই 
তকননা, আসম একটি 
মহাসদর্মির শাসেমক ভয় 
কসর। 

15.     Say:   “Indeed    I 

fear,   if   I   should    

disobey  my  Lord,  the   

punishment  of   a  

tremendous  Day.”  

اُفِ ۤ اَّخَّ ۡ ۡ  ُقۡل اِِّ ِ ّب ِ يُۡت رَّ اِۡن عَّصَّ
َّۡوٍم عَِّظيٍۡمِ ِِِِ عَّذَّابَّ ي

16.  িার কাি তথমক ঐসদন 
এ শাসে িসরময় তনওয়া হমর্, 
তার প্রসত আল্লাহর 
অনুকম্পা হমর্। এটাই 
সর্রাট িােলয। 

16.  He from whom it 

(punishment) is averted 

that day, (Allah) has 

surely been Merciful to 

him.  And that is the 

manifest success.  

َّۡومَّٮ ٍِذ فَّقَّۡد  ۡف عَّنُۡه ي م َّۡن ي ُۡصرَّ
ِۡحَّهِ  ُُ اۡۡلُبِۡۡيُِرَّ ۡـفَّۡو ِِِِ  وَّ ٰٰلِكَّ ال

17.  আর িসদ আল্লাহ 
ততামামক তকান কি তদন, 
তমর্ সতসন র্যতীত তা 
অপিারণকারী তকউ তনই। 
পক্ষান্তমর িসদ ততামার 
মঙ্গল কমরন, তমর্ সতসন 
ির্সকিুর উপর 
ক্ষমতার্ান। 

17.     And   if   Allah 

should touch you with 

affliction, then none 

can relieve from it 

except Him.   And   if 

He touches you with 

good, then He has 

power over all things.  

ٍ فَّلَّ  ُ بُِضر  ۡسكَّ اّٰلله ۡسَّ وَّاِۡن ّي َّ
َّه ۤ اِۡل َّ هُِ ۡسكَّ وَِّكَّاِشفَّ ل ۡسَّ  وَّاِۡن ّي َّ

ٍء قَِّديٌۡرِ ۡ ِ َشَّ ٰٰ كُل  ِ ِِبَّۡۡيٍ فَُّهوَّ عَّ

18.  সতসনই পরাক্রান্ত স্বীয় 
র্াোমদর উপর। সতসনই 
োনময়, ির্বে। 

18.  And He is the 

Omnipotent over His 

slaves, and He is the All 

Wise, the All Knower.  

ِ َّاِدهِٖ وَُّهوَّ الۡقَّاِهُر فَّۡوقَّ  وَُّهوَّ ِعب
َّبِۡۡيُِ َِّكيُۡم اۡۡل ِِِِ اۡۡل

19.  আপসন সজমেি করুনঃ 
ির্বর্ৃহৎ িাক্ষযদাতা তক? 
র্মল সদনঃ আল্লাহ আমার ও 
ততামামদর মমধয িাক্ষী। 
আমার প্রসত এ তকারআন 
অর্তীণব হময়মি-িামত 
আসম ততামামদরমক এর্ং 
িামদর কামি এ তকারআন 
তপ াঁমি ির্াইমক ভীসত 

19.  Say (O 

Muhammad): “What 

thing is greatest in 

testimony. Say: “Allah 

is witness between me 

and you. And this 

Quran has been 

revealed to me, that I 

may warn you thereby, 

and whomsoever it 

ُ شَّهَّادَّةاِ ٍء اَّۡكَبَّ ۡ ُُِِقۡل اَّى ُ َشَّ  ؕ  ُقِل اّٰلله
َُّكۡمِ بَّيۡن ِهيٌۡدۢۡ بَّيِِۡنۡ وَّ وَّاُۡوِِحَّ اِٰلَّ َّ  شَّ

ُكۡم بِٖه وَّمَّۡنۢۡ  ۡـُقۡراُٰن ِۡلُنِۡذرَّ ا ال هٰذَّ
َّغَِّ َّـتَّۡشهَُّدۡونَّ اَّن َّ مَّعَّ ِبَّل َّٮ ِن َُّكۡم ل ؕ  ا



প্রদশবন কসর। ততামরা সক 
িাক্ষয দাও তি, আল্লাহর 
িামথ অনযানয উপািযও 
রময়মি ? আপসন র্মল সদনঃ 
আসম এরূপ িাক্ষয তদর্ না। 
র্মল সদনঃ সতসনই একমাি 
উপািয; আসম অর্শযই 
ততামামদর সশরক তথমক 
মুক্ত। 

may reach. Do you 

indeed testify that 

there are other gods 

with Allah.” Say: “I 

bear no (such) 

witness.” Say: “He is 

the only One God. And 

truly I am free of that 

which you associate 

(with Him).”  

َّةا اُۡخٰرى ِ اِِٰل ۤ اَّۡشهَّدُِاّٰلله   ُقۡلِ ُقل ۡل َّ
ٌء  اِن َِِّنۡ بَِّرۡىٰٓ اِحٌد و َّ ٰـٌه و َّ َّا ُهوَّ اِل اُِن َّ

ِ َّا ُتۡشِرُكۡونَِّ ِ م 

20.  িামদরমক আসম 
সকতার্ দান কমরসি, তারা 
তামক সিমন, তিমন তামদর 
িন্তানমদরমক সিমন। িারা 
সনমজমদরমক ক্ষসতর মমধয 
তেমলমি, তারা সর্শ্বাি 
িাপন করমর্ না। 

20. Those to whom We 

have given the Book, 

they recognize this 

(Quran) as they 

recognize their sons.  

Those who have lost  

their own selves are 

then those who do not  

believe.  

َّه   َّعِۡرُفۡون ََّ ي ٰ ۡـِكت َّل َِّذيۡنَّ اٰتَّيۡنُٰهُم ال ا
َّٓاءَُّهُمِ َّعِۡرُفۡونَّ اَّبۡن ا ي َّل َِّذيۡنَّ كَّمَّ  ا

ِۤ ِسُرۡو ُهۡم فَُّهۡم ۡلَّ خَّ ا اَّنُۡفسَّ
ِِِِ يُۡؤمِنُۡونَِّ

21.  আর তি, আল্লাহর প্রসত 
অপর্াদ আমরাপ কমর 
অথর্া তাাঁর সনদশবনার্লীমক 
সমথযা র্মল, তার িাইমত 
র্ড় জামলম তক? সনশ্চয় 
জামলমরা িেলকাম হমর্ 
না। 

21. And who does more 

wrong   than   he   who 

invents against Allah a 

lie, or denies His 

revelations. Indeed, the 

wrongdoers will not 

succeed.  

 ِ َّٰ اّٰلله ٰى عَّ َُّم ِم َِّن افَۡتَّ وَّمَّۡن اَّۡظل
اا اَّۡو كَّذ َّبَّ بِاٰيٰتِٖه  اِن َّه  ۡلَّ يُۡفلُِح  كَِّذب

لُِمۡونَِّ ِِِِ الظه

22.  আর তিসদন আসম 
তামদর ির্াইমক একসিত 
করর্, অতঃপর িারা সশরক 
কমরসিল, তামদর র্লর্ঃ 
িামদরমক ততামরা 
অংশীদার র্মল ধারণা 
করমত, তারা তকাথায়? 

22. And on the day when 

We shall gather them 

all together, then We 

shall say to those who 

associated others (with 

Allah): “Where are 

your partners, whom 

you used to claim.”  

ِۡ َّۡومَّ نَّ َُّقۡوُل وَّي اا ُثم َّ ن ِيۡع ُشُرُهۡم ِمَّ
َّٓاُؤُكُم  ك ُكۡوۤا اَّيۡنَّ ُشرَّ لِل َِّذيۡنَّ اَّۡشرَّ

ِِِِ ال َِّذيۡنَّ ُكنۡتُۡم تَّۡزُعُمۡونَِّ



23.  অতঃপর তামদর তকান 
অপসরচ্ছন্নতা থাকমর্ না; 
তমর্ এটুকুই তি তারা র্লমর্ 
আমামদর প্রসতপালক 
আল্লাহর কিম, আমরা 
মুশসরক সিলাম না। 

23. Then there will be 

no excuses for them 

except that they will 

say: “By Allah, our 

Lord, we were not 

those who associated 

(with You).”  

ۤ اَّۡن قَّالُۡوا  َّۡم تَُّكۡن فِتۡنَّتُُهۡم اِۡل َّ ُثم َّ ل
َّا مَّا ُكن َّا ُمۡشِرِكۡۡيَِّ ب ِن ِ رَّ ِِِِ وَّاّٰلله

24.  তদখমতা, সকভামর্ 
সমথযা র্লমি সনমজমদর 
সর্পমক্ষ? এর্ং তিির্ সর্ষয় 
তারা আপনার প্রসত 
সমিাসমসি রিনা করত, তা 
ির্ই উধাও হময় ত মি। 

24.  See how they will 

lie against themselves, 

and lost from them will 

be what they used to 

invent. 

ٰٓ اَّنُۡفِسِهۡمِ ٰٰ بُۡوا عَّ  اُنُْظۡر كَّيۡفَّ كَّذَّ
ل َّ  َّانُۡوا وَّضَّ عَّنُۡهۡم م َّا ك
ُۡونَِّ َّۡفَتَّ ِِِِ ي

25.  তামদর তকউ তকউ 
আপনার সদমক কান 
লাস ময় থামক। আসম 
তামদর অন্তমরর উপর 
আর্রণ তরমখ সদময়সি িামত 
এমক না র্ুমে এর্ং তামদর 
কামন তর্াো ভমর সদময়সি। 
িসদ তারা ির্ সনদশবন 
অর্মলাকন কমর তর্ুও 
তিগুমলা সর্শ্বাি করমর্ না। 
এমনসক, তারা িখন 
আপনার কামি ে ড়া 
করমত আমি, তখন 
কামেররা র্মলঃ এটি 
পরু্বর্তীমদর সকচ্ছাকাসহনী 
বর্ ততা নয়। 

25.   And among them 

are those who listen to 

you, and We have laid 

over their hearts 

coverings, lest they 

should understand it, 

and in their ears a 

deafness. And if they  

were  to see every sign, 

they will  not  believe  

in  it, to the point that, 

when they come  to  

you,  they  dispute  

with  you,  those who  

disbelieve  say:  “This   

is nothing but tales of 

the ancients.”  

ِ َّيۡكَّ َّا  وَّجَِّوَّمِنُۡهۡم م َّۡن ي َّۡستَِّمُع اِل عَّلۡن
 ۤ ِِفۡ ٰٰ ُقلُۡوبِِهۡم اَِّكن َّةا اَّۡن ي َّۡفقَُّهۡوُه وَّ عَّ

ا ٍَّة ۡل َّ اَّٰٰاِۡنِۡم وَّقۡرا ۡوا كُل َّ اٰي  وَّاِۡن ي َّرَّ
ٓاُءۡو ََّ يُۡؤمِنُۡوا بِهَّا ۤ اَِّٰا جَّ  حَّّٰۤه

َُّقۡوُل ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوۤا  َّكَّ ي َّاِدلُۡون ُُي
لِۡۡيَِّ َّو َّ اِطۡۡيُ اۡۡل َِّ َّ ۤ ا ۤ اِۡل َّ ا ِِِِ اِۡن هٰذَّ

26.  তারা এ তথমক র্াধা 
প্রদান কমর এর্ং এ তথমক 
পলায়ন কমর। তারা 
সনমজমদরমক ধ্বংি কমরমি, 

26.  And they prevent 

(others) from it, and 

they (themselves) keep 

away from it. And they 

do not destroy except 

َّنۡــَّۡونَّ عَّنۡهُِ َّنۡهَّۡونَّ عَّنُۡه وَّي  وَُّهۡم ي
ُهۡم وَّمَّا  ۤ اَّنُۡفسَّ وَّاِۡن ي ُهۡلُِكۡونَّ اِۡل َّ



সকন্তু র্ুেমি না। themselves, and they 

perceive (it) not.  ََِّّۡشُعُرۡون ِِِِ ي
27.  আর আপসন িসদ 
তদমখন, িখন তামদরমক 
তদািমখর উপর দাাঁড় 
করামনা হমর্! তারা র্লমর্ঃ 
কতই না ভাল হত, িসদ 
আমরা পনুঃ তপ্রসরত হতাম; 
তা হমল আমরা স্বীয় 
পালনকতব ার সনদশবনিমূমহ 
সমথযামরাপ করতাম না 
এর্ং আমরা সর্শ্বািীমদর 
অন্তভুব ক্ত হময় তিতাম। 

27. And if you could   

see when they shall be 

made to stand by the 

Fire, they will say: 

“Would that we could 

be sent back, and we 

would not deny the 

revelations of our 

Lord, and we would be 

among the believers.”  

َّٰ الن َّاِر فَّقَّالُۡوا  ٰۡ ُوقُِفۡوا عَّ ى اِ َّۡو تَّٰرٰٓ ل وَّ
َّا  ب ِن بَّ بِاٰيِٰت رَّ ُ وَّۡلَّ نُكَّذ ِ د  َّنَّا نُرَّ َّيۡت يٰل

َُّكۡونَّ ِمنَّ اۡۡلُۡؤمِِنۡۡيَِّ ِِِِ وَّن

28.  এর্ং তারা ইসত পমূর্ব 
িা ত াপন করত, তা 
তামদর িামমন প্রকাশ হময় 
পমড়মি। িসদ তারা পনুঃ 
তপ্রসরত হয়, তর্ুও তাই 
করমর্, িা তামদরমক 
সনমষধ করা হময়সিল। 
সনশ্চয় তারা সমথযার্াদী। 

28.  Nay but, it has 

become manifest to 

them that which they 

had been concealing 

before. And if they 

were sent back, they 

would certainly revert 

to that which they were 

forbidden from, and 

indeed they are liars.  

َّانُۡوا ُُيُۡفۡونَّ ِمۡن  ُۡم م َّا ك بَّۡل بَّدَّا ِلَّ
َّا ُۡنُۡوا عَّنُۡه قَّبُۡلِ َّعَّاُدۡوا ِۡل َّۡو ُرد ُۡوا ل ل  وَّ

َّـكِٰذبُۡونَِّ ُۡم ل ِِِِ وَّاِۡن َّ

29.  তারা র্মলঃ আমামদর 
এ পাসথবর্ জীর্নই জীর্ন। 
আমামদরমক পনুরায় 
জীসর্ত হমত হমর্ না। 

29. And they say: 

“There is none but our 

life of the world, and 

we shall not be raised 

(again).”  

َّا  نۡي ُ َّا الد  َّاتُن ي وَّقَّالُۡوۤا اِۡن ِِهَّ اِۡل َّ حَّ
ُۡن ِِبَّبُۡعۡوثِۡۡيَِّ ِِِِ وَّمَّا نَّ

30.  আর িসদ আপসন 
তদমখন; িখন তামদরমক 
প্রসতপালমকর িামমন দাাঁড় 
করামনা হমর্। সতসন 
র্লমর্নঃ এটা সক র্াের্ 
িতয নয়? তারা র্লমর্ঃ 

30.   And if you could 

see when they will be 

made to stand before 

their Lord. He will say:  

“Is not this the truth.” 

They will say: “Yes, by 

ب ِِهۡمِ ٰٰ رَّ ٰۡ ُوقُِفۡوا عَّ ى اِ َّۡو تَّٰرٰٓ ل  قَّالَّ وَّ
ِِ َّـق  ا بِاۡۡل َّـيۡسَّ هٰذَّ َّل ٰٰ وَّرَِّا َّا قَّالُۡوا بَّ  ب ِن

قَّالَّ فَُّذۡوُقوا الۡعَّذَّابَّ ِِبَّا ُكنۡتُۡم 



হাঁিা আমামদর প্রসতপালমকর 
কিম। সতসন র্লমর্নঃ 
অতএর্, স্বীয় কুেমরর 
কারমণ শাসে আস্বাদন কর। 

our Lord.”  He  will 

say: “So  taste   the  

punishment because 

you used to disbelieve.” 

ِِِ تَّۡكُفُرۡونَِّ

31.  সনশ্চয় তারা ক্ষসতগ্রে, 
িারা আল্লাহর িাক্ষাৎমক 
সমথযা মমন কমরমি। 
এমনসক, িখন সকয়ামত 
তামদর কামি অকস্মাৎ এমি 
িামর্, তারা র্লমর্ঃ হায় 
আেমিাি, এর র্যাপামর 
আমরা কতই না ক্রটি 
কমরসি। তার স্বীয় তর্াো 
স্বীয় পমৃষ্ঠ র্হন করমর্। 
শুমন রাখ, তারা তি তর্াো 
র্হন করমর্, তা সনকৃিতর 
তর্াো। 

31.    They   indeed  are  

losers  who  deny  the  

meeting with Allah, 

until  when  the  Hour  

comes   upon  them 

suddenly, they will say: 

“Alas for us, over what 

we neglected about it.” 

And they will bear 

their burdens on their 

backs. Is not evil what 

they bear. 

بُۡوا بِلِقَّٓاِء ِ ِسرَّ ال َِّذيۡنَّ كَّذ َّ قَّۡد خَّ
ِِ اعَُّة اّٰلله ُُم الس َّ ۡۡ ٓاءَّ ٰٓ اَِّٰا جَّ  حَّّٰۤه

ۡطنَّا  ٰٰ مَّا فَّر َّ تَّنَّا عَّ َّةا قَّالُۡوا ٰٰيَّۡسرَّ بَّغۡت
ُهۡم فِيۡهَّاۙ وَِّ ِۡملُۡونَّ اَّۡوَُّارَّ ُهۡم ٰيَّ

ٰٰ ُظُهۡوِرِهۡمِ ٓاءَّ مَّا عَّ َِّ  اَّۡلَّ 
َِّزُرۡونَِّ ِِِِ ي

32.  পাসথবর্ জীর্ন ক্রীড়া ও 
তক তুক র্যতীত সকিুই নয়। 
পরকামলর আর্াি 
পরমহি ারমদর জমনয 
তরিতর। ততামরা সক র্ুে 
না? 

32.  And the life of this 

world is nothing but 

play and amusement. 

And the abode of the 

Hereafter is better for 

those who fear (Allah). 

Will you not then 

understand.  

ۡوٌِ ِلَّ ٌَ و َّ َّعِ ۤ اِۡل َّ ل َّا نۡي ُ َّيٰوُة الد   وَّ مَّا اۡۡل
ۡۡيٌ ل ِـل َِّذيۡنَّ  ُة خَّ اُر اۡۡلِٰخرَّ َّـلد َّ ل و َّ

َّت َُّقۡونَِّ ِ  اَّفَّلَّ تَّعۡقِلُۡونَِّي

33.  আমার জানা আমি 
তি, তামদর উসক্ত আপনামক 
দঃুসখত কমর। অতএর্, 
তারা আপনামক সমথযা 
প্রসতপন্ন কমর না, র্রং 
জামলমরা আল্লাহর 
সনদশবনার্লীমক অস্বীকার 
কমর। 

33.     Indeed, We know 

that it grieves you what 

they say. Though 

indeed, they do not   

deny you, but the 

wrong doers repudiate 

the revelations of 

Allah.  

َّۡحُزنُكَّ ال َِّذۡى  َّي َُّم اِن َّه  ل َّـعۡل قَّۡد ن
َُّقۡولُۡونَِّ َّكَّ  ي بُۡون ُۡم ۡلَّ يُكَّذ ِ فَّاِۡن َّ

 ِ لِِمۡۡيَّ بِاٰيِٰت اّٰلله ٰـِكن َّ الظه ل وَّ
ُدۡونَِّ ۡحَّ ِِِِ ُيَّ



34.  আপনার পরূ্বর্তী 
অমনক পয় ম্বরমক সমথযা 
র্লা হময়মি। তাাঁরা এমত 
ির্র কমরমিন। তামদর 
কামি আমার িাহািয 
তপ াঁমি পিবন্ত তারা 
সনিবাসতত হময়মিন। 
আল্লাহর র্ানী তকউ 
পসরর্তব ন করমত পামর না। 
আপনার কামি পয় ম্বরমদর 
সকিু কাসহনী তপ াঁমিমি। 

34. And indeed, 

messengers have been 

denied before you, so 

they were patient over 

that which they were 

denied, and they were 

harmed until Our help 

reached them. And 

none can alter the words 

(decrees) of Allah. And 

surely there has 

reached you some news 

about the messengers 

(before you).  

ٌل م ِۡن قَّبۡلِكَّ  ُِ بَّۡت ُر َّقَّۡد ُكذ ِ ل وَّ
ُوِۡ َبَّ ُٰۡوا فَّصَّ اُۡو بُۡوا وَّ ٰٰ مَّا ُكذ ِ ا عَّ

َّا َّۡصُرن ۤ اَّتٰٮُهۡم ن لَّ حَّّٰۤه َّد ِ  وَّۡلَّ ُمب
ِِ ٓاءَّ ََّ ِمۡن لِكَّلِٰمِت اّٰلله َّقَّۡد جَّ ل  وَّ

لِۡۡيَِّ َِّ َّاِى اۡۡلُۡر ِِِِ ن َّب

35.  আর িসদ তামদর 
সর্মুখতা আপনার পমক্ষ 
কিকর হয়, তমর্ আপসন 
িসদ ভূতমল তকান িডু়ঙ্গ 
অথর্া আকামশ তকান সিসড় 
অনুিন্ধান করমত িমথব হন, 
অতঃপর তামদর কামি 
তকান একটি তমামজিা 
আনমত পামরন, তমর্ সনময় 
আিনু। আল্লাহ ইচ্ছা করমল 
ির্াইমক িরল পমথ 
িমমর্ত করমত পারমতন। 
অতএর্, আপসন সনমর্বাধমদর 
অন্তভুব ক্ত হমর্ন না। 

35.  And  if  their  

aversion   is   hard  on  

you,  then  if  you  can, 

so seek a tunnel  into   

the   earth,   or  a  

ladder into the sky, so 

that you may  bring   

them  a  sign.  And if 

Allah had so willed, He 

could have gathered 

them all to the 

guidance. So be not 

you   among those who 

are ignorant.  

اُضُهۡم  وَّاِۡن كَّانَّ كََُّبَِّ َّيۡكَّ اِۡعرَّ عَّل
َّفَّقاا ِِف  َِِّغَّ ن عۡتَّ اَّۡن تَّبۡت تَّطَّ ِۡ فَّاِِن ا
ٓاِء  مَّ ل َّماا ِِف الس َّ ُِ َّۡو  اۡۡلَّۡرِض ا

َّةٍِ َُّهۡم بِاٰي ُ فَّتَّاۡتِي َّۡو شَّٓاءَّ اّٰلله ل  وَّ
َّن َّ  َّٰ اِۡلُدٰى فَّلَّ تَُّكۡون عَُّهۡم عَّ َّمَّ َلَّ

ِِِِ ِمنَّ اَۡلِٰهلِۡۡيَِّ

36.  তারাই মামন, িারা 
রর্ণ কমর। আল্লাহ 
মৃতমদরমক জীসর্ত কমর 
উসিত করমর্ন। অতঃপর 
তারা তাাঁরই সদমক 
প্রতযার্সতব ত হমর্। 

36.       Only they will 

respond who listen. 

And the dead whom 

Allah will raise, then   

to Him they will be 

returned.  

ُعۡونَِّ َّۡسمَّ َُ ال َِّذيۡنَّ ي ۡ َّۡستَِّجي َّا ي  اُِن َّ
َّيِۡه  ُ ُثم َّ اِل بۡعَّثُُهُم اّٰلله َـّ َّۡوٰٰت ي وَّاۡۡل

ِِِِ يُۡرجَُّعۡونَِّ



37.  তারা র্মলঃ তার প্রসত 
তার পালনকতব ার পক্ষ 
তথমক তকান সনদশবন 
অর্তীণব হয়সন তকন? র্মল 
সদনঃ আল্লাহ সনদশবন 
অর্তরণ করমত পনূব িক্ষম; 
সকন্তু তামদর অসধকাংশই 
জামন না। 

37.    And   they   say: 

“Why is not a sign sent 

down to him from his 

Lord.” Say: “Indeed,  

Allah  is  Able   upon    

sending  down a  sign,  

but most  of  them  do  

not know.”  

ٌَّة م ِۡن  َّيِۡه اٰي لَّ عَّل َّۡوۡلَّ نُز ِ وَّ قَّالُۡوا ل
ب ِهِٖ ٰٓ اَّۡنِر َّ ٰٰ َّ قَّاِدٌر عَّ   ُقۡل اِن َّ اّٰلله

ُهۡم ۡلَّ  َّرَّ ٰـِكن َّ اَّۡكث ل َّةا و َّ لَّ اٰي ي ُنَّ ِ
َُّمۡونَِّ َّعۡل ِِِِ ي

38.  আর িত প্রকার প্রাণী 
পসৃথর্ীমত সর্িরণশীল 
রময়মি এর্ং িত প্রকার 
পাখী দ’ু ডানামিাম  উমড় 
তর্ড়ায় তারা ির্াই 
ততামামদর মতই এমককটি 
তরণী। আসম তকান সকিু 
সলখমত িাসড়সন। অতঃপর 
ির্াই স্বীয় প্রসতপালমকর 
কামি িমমর্ত হমর্। 

38.  And there is not a  

creature  on the earth, 

nor a bird  flying  on 

its two  wings,  but  

they  are communities 

like  you. We have not 

neglected in the Book 

(of decrees) a thing. 

Then unto their Lord 

they shall be gathered.  

ٮ ٍِر  وَّمَّا ِمۡن دَّٓاب ٍَّة ِِف اۡۡلَّۡرِض وَّۡلَّ ٰطۤ
ُـُكۡمِ َّال ۤ اُمٌَّم اَّۡمث يِۡه اِۡل َّ  ي َِّطۡۡيُ ِِبَّنَّاحَّ
ءٍِ ۡ َِ ِمۡن َشَّ ٰ ۡـِكت ۡطنَّا ِِف ال ُثم َّ  مَّا فَّر َّ

ُرۡونَِّ ب ِِهۡم ُٰيۡشَّ ِِِِ اِٰٰل رَّ

39.  িারা আমার 
সনদশবনিমূহমক সমথযা র্মল, 
তারা অন্ধকামরর মমধয মূক 
ও র্সধর। আল্লাহ িামক 
ইচ্ছা পথভ্রি কমরন এর্ং 
িামক ইচ্ছা িরল পমথ 
পসরিাসলত কমরন। 

39. And those who 

deny Our revelations 

are deaf and dumb in 

darkness. Whomsoever 

Allah wills, He sends 

him astray. And 

whomsoever He wills, 

He sets him on the 

straight path.  

ال َِّ ٌ وَّ َّا ُصم  بُۡوا بِاٰيٰتِن ِذيۡنَّ كَّذ َّ
لُمِٰتِ ُ بُۡكٌم ِِف الظ  ُ و َّ اِ اّٰلله  مَّۡن ي َّشَّ

 ٰٰ ۡعَّلُۡه عَّ اۡ ُيَّ يُۡضلِلُۡه  وَّمَّۡن ي َّشَّ
اٍط م ُۡستَّقِيٍۡمِ ِِِِ ِصرَّ

40.  র্লুন, র্লমতা তদসখ, 
িসদ ততামামদর উপর 
আল্লাহর শাসে পসতত হয় 
সকংর্া ততামামদর কামি 
সকয়ামত এমি িায়, তমর্ 
ততামরা সক আল্লাহ র্যতীত 

40. Say: “Have you 

considered, if there 

came upon you the 

punishment of Allah, 

or there came upon you 

the Hour, would you 

call upon other than 

َِّ ءَّيۡت ُكۡم اِۡن اَّتٰٮُكۡم عَّذَّاُب ُقۡل اَّرَّ
 ِ اعَُّة اَّغَّۡۡيَّ اّٰلله ِ اَّۡو اَّتَّتُۡكُم الس َّ اّٰلله

ِِِِ  اِۡن ُكنۡتُۡم ٰصِدقِۡۡيَِّتَّۡدُعۡونَِّ



অনযমক ডাকমর্ িসদ 
ততামরা িতযর্াদী হও। 

Allah, if you are 

truthful.  

41.  র্রং ততামরা ততা 
তাাঁমকই ডাকমর্। অতঃপর 
তি সর্পমদর জমনয তাাঁমক 
ডাকমর্, সতসন ইচ্ছা করমল 
তা দরুও কমর তদন। 
িামদরমক অংশীদার করি, 
তখন তামদরমক ভুমল 
িামর্। 

41.    Nay  but,  it  is  

Him  you  call, so He 

would remove that for 

which you called unto 

Him, if He wills, and 

you forget what you 

have associated (with 

Him). 

َّۡكِشُف مَّا  بَّۡل اِي َّاُه تَّۡدُعۡونَّ فَّي
تَّنِۡ َّيِۡه اِۡن شَّٓاءَّ وَّ ۡونَّ مَّا تَّۡدُعۡونَّ اِل سَّ

ِِِِ ُتۡشِرُكۡونَِّ

42.  আর আসম আপনার 
পরূ্বর্তী উম্মতমদর প্রসতও 
পয় ম্বর তপ্ররণ কমরসিলাম। 
অতঃপর আসম তামদরমক 
অভার্-অনটন ও তরা -
র্যসধ দ্বারা পাকড়াও 
কমরসিলাম িামত তারা 
কাকুসত সমনসত কমর। 

42.  And We did indeed 

send (messengers) to 

nations before you,   

then We seized them 

with tribulation and 

adversity, that they 

might humble 

themselves.  

ۤ اِٰٰلٰٓ اُمٍَّم م ِۡن قَّبۡلِكَّ  َّا لۡن َِّ َّقَّۡد اَّۡر ل وَّ
ٓاِء  ر َّ ٓاِء وَّالض َّ َِّ َّاۡ ۡذٰۡنُۡم بِالۡب َّخَّ فَّا

ُعۡونَِّ ر َّ َّتَّضَّ َّعَّل َُّهۡم ي ِِِِ ل

43.  অতঃপর তামদর কামি 
িখন আমার আিার্ 
আিল, তখন তকন 
কাকুসত-সমনসত করল না? 
র্স্তুতঃ তামদর অন্তর কমঠার 
হময় ত ল এর্ং শয়তান 
তামদর কামি িমুশাসভত 
কমর তদখাল, তি কাজ তারা 
করসিল। 

43.  Then why did they 

not humble themselves 

when Our torment 

reached them. But 

their hearts became 

hardened, and the 

devil made fair seeming 

to them that which 

they used to do. 

ُعۡوا  ر َّ نَّا تَّضَّ ُِ ٓاءَُّهۡم بَّاۡ ٰۡ جَّ ۤ اِ َّۡوۡلَّ فَّل
ۡت ُقلُۡوبُُهۡم وََُّّي َّنَّ  ٰـِكۡن قَّسَّ ل وَّ
َّانُۡوا  يٰۡطُن مَّا ك ُُم الش َّ ِلَّ

لُۡونَِّ َّعۡمَّ ِِِِ ي

44.  অতঃপর তারা িখন 
ঐ উপমদশ ভুমল ত ল, িা 
তামদরমক তদয়া হময়সিল, 
তখন আসম তামদর িামমন 
ির্ সকিুর দ্বার উম্মকু্ত কমর 
সদলাম। এমনসক, িখন 

44.  So when they 

forgot what they had 

been reminded of, We 

opened to them the 

gates of all things. 

Until, when they 

ُرۡوا بِٖه فَّتَّۡحنَّا  ُٰك ِ َُّسۡوا مَّا  ا ن َّم َّ فَّل
ٰٓ اِِ ٍء   حَّّٰۤه ۡ ِ َشَّ َّيِۡهۡم اَّبۡوَّابَّ كُل  َّٰا عَّل

َّةا  ۡذٰۡنُۡم بَّغۡت ۤ اُۡوُتۡوۤا اَّخَّ فَِّرُحۡوا ِِبَّا



তামদরমক প্রদত্ত সর্ষয়াসদর 
জমনয তারা খুর্  সর্বত হময় 
পড়ল, তখন আসম অকস্মাৎ 
তামদরমক পাকড়াও 

করলাম। তখন তারা 
সনরাশ হময় ত ল। 

rejoiced in that what 

they were given, We 

seized them suddenly, 

then they were plunged 

in despair. 

ِِِِ فَّاَِّٰا ُهۡم م ُبۡلُِسۡونَِّ

45.  অতঃপর জামলমমদর 
মূল সশকড় কসতব ত হল। 
িমে প্রশংিা আল্লাহরই 
জমনয, সিসন সর্শ্বজ মতর 
পালনকতব া। 

45.  So the roots of the 

people who did wrong 

were cut off. And all 

the praises be to Allah, 

the Lord of the worlds.  

َُّمۡوا ل  فَُّقِطعَّ دَّابُِر الۡقَّۡوِم ال َِّذيۡنَّ ظَّ
َِّمۡۡيَِّ ب ِ الۡعٰل ِ رَّ َّۡمُد ّٰلِله ِِِِ وَّاۡۡل

46.  আপসন র্লুনঃ র্ল ততা 
তদসখ, িসদ আল্লাহ 
ততামামদর কান ও তিাখ 
সনময় িান এর্ং ততামামদর 
অন্তমর তমাহর এাঁমট তদন, 
তমর্ এর্ং ততামামদর আল্লাহ 
র্যতীত এমন উপািয তক 
আমি, তি ততামামদরমক 
এগুমলা এমন তদমর্? তদখ, 
আসম সকভামর্ ঘুসরময়-
সেসরময় সনদশবনার্লী র্ণবনা 
কসর। তথাসপ তারা সর্মুখ 
হমচ্ছ। 

46.  Say: “Have you 

considered, if Allah 

should take away your 

hearing and your sight 

and seal up your 

hearts, who  is  a god 

other than Allah who 

could bring them 

(back) to  you.”  

Behold, how We put 

forth  in  diverse  

forms the revelations, 

yet still they turn away.  

 ُ ذَّ اّٰلله ءَّيۡتُۡم اِۡن اَّخَّ ُقۡل اَّرَّ
 ٰٰ تَّمَّ عَّ ُكۡم وَّخَّ ارَّ ۡعَُّكۡم وَّ اَّبۡصَّ َسَّ

ِ ُقلُوِۡ ٰـٌه غَّۡۡيُ اّٰلله بُِكۡم م َّۡن اِل
َّاۡتِيُۡكۡم بِهِِ ُف ي ِ ر   اُنُْظۡر كَّيۡفَّ نُصَّ

َّۡصِدُفۡونَِّ ِِِِ اۡۡلٰيِٰت ُثم َّ ُهۡم ي

47.  র্মল সদনঃ তদখমতা, 
িসদ আল্লাহর শাসে, 
আকসস্মক সকংর্া প্রকামশয 
ততামামদর উপর আমি, 
তমর্ জামলম, িম্প্রদায় 
র্যতীত তক ধ্বংি হমর্? 

47.   Say: “Have you 

considered, if the 

punishment of Allah 

should come upon you 

suddenly or openly, will 

any be destroyed except 

wrongdoing people.”  

َُّكۡم اِۡن اَّتٰٮُكۡم عَّذَّاُب  ءَّيۡت ُقۡل اَّرَّ
َُّك اِۡل َّ  ةا هَّۡل يُهۡل هۡرَّ َّةا اَّۡو جَّ ِ بَّغۡت اّٰلله

ِ ِِِِ لُِمۡونَِّالۡقَّۡوُم الظه
48.  আসম পয় ম্বরমদরমক 
তপ্ররণ কসর না, সকন্তু 

48. And We do not send 

the messengers except 
لِۡۡيَّ اِۡل َّ  َِّ ُل اۡۡلُۡر ِِ وَّمَّا نُۡر



িিুংর্াদাতা ও ভীসত 
প্রদশবকরূমপ অতঃপর তি 
সর্শ্বাি িাপন কমর এর্ং 
িংমশাসধত হয়, তামদর 
তকান শঙ্কা তনই এর্ং তারা 
দঃুসখত হমর্ না। 

as bearers of glad 

tidings, and warners. So 

whoever believes and 

reforms, there shall be 

no fear upon them, 

neither shall they 

grieve.  

ِريۡنَّ وَُّمنِۡذِريۡنَِّ َّش ِ ۡن اٰمَّنَّ ُمب  فَّمَّ
َّيِۡهۡم وَّۡلَّ  ۡوٌف عَّل َّحَّ فَّلَّ خَّ وَّاَّۡصل

ۡزَّنُۡونَِّ ِِِِ ُهۡم ٰيَّ
49.  িারা আমার 
সনদশবনার্লীমক সমথযা র্মল, 
তামদরমক তামদর 
নােরমানীর কারমণ 
আিার্ স্পশব করমর্। 

49.     And  those  who  

deny Our revelations, 

the punishment will 

touch them for that 

they used to disobey.  

ُهُم  ُ َّس  َّا ّيَّ بُۡوا بِاٰيٰتِن ال َِّذيۡنَّ كَّذ َّ وَّ
ِۡ َّۡفُسُقۡونَِّال َّانُۡوا ي ِِِِ عَّذَّاُب ِِبَّا ك

50.  আপসন র্লুনঃ আসম 
ততামামদরমক র্সল না তি, 
আমার কামি আল্লাহর 
ভান্ডার রময়মি। তািাড়া 
আসম অদশৃয সর্ষয় 
অর্ তও নই। আসম এমন 
র্সল না তি, আসম 
তেমরশতা। আসম ততা শুধু 
ঐ ওহীর অনুিরণ কসর, িা 
আমার কামি আমি। 
আপসন র্মল সদনঃ অন্ধ ও 
িকু্ষমান সক িমান হমত 
পামর? ততামরা সক সিন্তা 
কর না? 

50.      Say (O 

Muhammad): “I   do   

not  say   to  you   that  

with me are the 

treasures  of  Allah,  

nor that I  know  the  

Unseen,  nor that I  say  

to you  that I am an 

angel. I do not follow 

except that which is 

revealed to me.” Say: 

“Are equal the blind 

and the seer. Do you 

not then reflect.” 

ٓاٮ ُِن  زَّ َّـُكۡم ِعنِۡدۡى خَّ ۤ اَُّقۡوُل ل ُقل ۡل َّ
ۤ اَُّقۡوُل  ََّ وَّۡلَّ ۡ َّي َُّم الۡغ ۤ اَّعۡل ِ وَّۡلَّ اّٰلله

ٌَّكِ ۡ مَّل َّـُكۡم اِِّ ِ  اِۡن اَّت َّبُِع اِۡل َّ مَّا ل
َّۡستَِّوى ٰلَّ َِّيُۡوِٰحٰٓ اِِ  ُقۡل هَّۡل ي

َِّصۡۡيُِ  اَّفَّلَّ اۡۡلَّۡعّٰم وَّالۡب
ُرۡونَِّ ِِ تَّتَّفَّك َّ

51.  আপসন এ তকারআন 
দ্বারা তামদরমক ভয়-প্রদশবন 
করুন, িারা আশঙ্কা কমর 
স্বীয় পালনকতব ার কামি 
এমতার্িায় একসিত 

হওয়ার তি, তামদর তকান 
িাহািযকারী ও 

িপুাসরশকারী হমর্ না-

51.   And warn by this 

(Quran) those who  

fear  that they will be 

gathered  before  their  

Lord. For them, 

besides Him, there is 

no protector, nor an 

intercessor, that they 

َّافُِ اَّنِۡذۡر بِِه ال َِّذيۡنَّ ُيَّ ۡونَّ اَّۡن وَّ
ب ِِهۡمِ ُرۡوۤا اِٰٰل رَّ ۡشَّ ُ ُۡم م ِۡن  ٰي  َّـيۡسَّ ِلَّ ل

ۡلَّ شَِّفيٌۡع ل َّعَّل َُّهۡم  ٌ و َّ ِٰل  ُدۡونِٖه وَّ
َّت َُّقۡونَِّ  ِِِ ي



িামত তারা ত ানাহ তথমক 
তর্াঁমি থামক। 

may fear (Allah).  

52.  আর তামদরমক 
সর্তাসড়ত করমর্ন না, 
িারা িকাল-সর্কাল স্বীয় 
পালকতব ার এর্াদত কমর, 
তাাঁর িন্তুসি কামনা কমর। 
তামদর সহিার্ সর্েমুািও 
আপনার দাসয়মে নয় এর্ং 
আপনার সহিার্ সর্েমুািও 
তামদর দাসয়মে নয় তি, 
আপসন তামদরমক সর্তাসড়ত 
করমর্ন। নতুর্া আপসন 
অসর্িারকারীমদর অন্তভূব ক্ত 
হময় িামর্ন। 

52.   And  do not send  

away those   who   call   

upon  their Lord in the 

morning and the 

evening, seeking His 

pleasure.   Not   upon 

you is of their account 

in anything, nor is of 

your account upon 

them in anything. So 

were you to send them 

away, you would then 

become of the 

wrongdoers.  

ب َُّهۡم  َّۡدُعۡونَّ رَّ وَّۡلَّ تَّۡطُرِد ال َِّذيۡنَّ ي
َّدٰوِة وَّالۡعَِّ  ِش ِ يُِريُۡدۡونَّ وَّۡجهَّهِ بِالۡغ

ٍء  ۡ ابِِهۡم م ِۡن َشَّ َّيۡكَّ ِمۡن ِحسَّ مَّا عَّل
َّيِۡهۡم م ِۡن  ابِكَّ عَّل مَّا ِمۡن ِحسَّ و َّ
ٍء فَّتَّۡطُردَُّهۡم فَّتَُّكۡونَّ ِمنَّ  ۡ َشَّ

لِِمۡۡيَِّ   الظه

53.  আর এভামর্ই আসম 
সকিু তলাকমক সকিু তলাক 
দ্বারা পরীক্ষায় তেমলসি 
িামত তারা র্মল তি, 
এমদরমকই সক আমামদর 
ির্ার মধয তথমক আল্লাহ 
স্বীয় অনগু্রহ দান কমরমিন? 
আল্লাহ সক কৃতেমদর 
িম্পমকব  িপুসরোত নন ? 

53.  And  thus have We 

tried some of them  

with  others,  that they 

might say: “Are these 

the  ones  upon  whom  

Allah has bestowed  

favor among us.” Is   

Allah not best Aware 

of those who are 

grateful. 

َـّعٍۡض  ُهۡم بِب ن َّا بَّعۡضَّ وَّكَّذٰلِكَّ فَّتَـّ
َّيِۡهۡم  ُ عَّل ِء مَّن َّ اّٰلله ُٰٓؤاَلَّ ُـۡوۤا اَّهٰ ُقۡول َـّ ل ِي
َّمَّ  َّعۡل ُ بِا َّـيۡسَّ اّٰلله َّل َّا  ا م ِۡنۢۡ بَّيۡنِن

ِكِريۡنَِّ  ِِِ بِالشه

54.  আর িখন তারা 
আপনার কামি আিমর্ 
িারা আমার সনদশবনিমূমহ 
সর্শ্বাি কমর, তখন আপসন 
র্মল সদনঃ ততামামদর উপর 
শাসন্ত র্সষবত তহাক। 
ততামামদর পালনকতব া 

রহমত করা সনজ দাসয়মে 

54.   And when those 

who believe in Our 

revelations come to   

you, say: “Peace be on 

you.  Your  Lord  has 

decreed upon Himself 

mercy, that any of  you  

who  does  evil  in 

ignorance then repents 

ٓاءَّ ََّ ال َِّذيۡنَّ يُۡؤمِنُۡونَّ  وَّاَِّٰا جَّ
َّيُۡكۡمِ لٌٰم عَّل َِّ َّا فَُّقۡل  ََّ  بِاٰيٰتِن َّ كَّت
ۡۡحَّةَِّ َّۡفِسِه الر َّ ٰٰ ن ب ُُكۡم عَّ ؕۙ اَّن َّه  ِرَّ

ٍَّة ُثم َّ  ۢۡا ِِبَّهٰل ٰٓءا ۡو ُِ مَّۡن عَِّملَّ مِنُۡكۡم 



সলমখ সনময়মিন তি, 
ততামামদর মমধয তি তকউ 
অেতার্শতঃ তকান মে 
কাজ কমর, অনন্তর এরপমর 
তওর্া কমর তনয় এর্ং িৎ 
হময় িায়, তমর্ সতসন 
অতযন্ত ক্ষমাশীল, 

করুণাময়। 

thereafter, and corrects 

himself,  then  surely,  

He  is   Oft  Forgiving,  

Most  Merciful.” 

َّن َّه  تَّابَّ ِمۡنۢۡ بَّعِۡ َّحَّ فَّا ِدٖه وَّاَّۡصل
ِحيٌۡمِ  ِِِ غَُّفۡوٌر ر َّ

55.  আর এমসনভামর্ আসম 
সনদশবনিমূহ সর্োসরত র্ণবনা 
কসর-িামত অপরাধীমদর 
পথ িসু্পি হময় উমঠ। 

55.   And thus do We 

explain   in   detail   the 

revelations, and (thus) 

the way of the criminals 

may become manifest.  

ُل اۡۡلٰيِٰت  ِ وَّكَّذٰلِكَّ نُفَّص 
ِبيُۡل اۡۡلُۡجِرِمۡۡيَِّ َِّ َّۡستَّبِۡۡيَّ  لِت   وَّ

56.  আপসন র্মল সদনঃ 
আমামক তামদর এর্াদত 
করমত সনমষধ করা হময়মি, 
ততামরা আল্লাহমক তিমড় 
িামদর এর্াদত কর। 
আপসন র্মল সদনঃ আসম 
ততামামদর খুশীমত িলমর্া 
না। তকননা, তাহমল আসম 
পথভ্রান্ত হময় িার্ এর্ং 
িপুথ ামীমদর অন্তভুব ক্ত হর্ 
না। 

56.      Say  (O 

Muhammad):     

“Indeed, I have been 

forbidden that I 

worship those whom 

you call upon besides 

Allah.”  Say: “I will 

not follow your vain 

desires, for indeed I 

would go astray then, 

and I would not be of 

those rightly guided.”  

ۡ ُۡنِيُۡت اَّۡن اَّۡعبُدَّ ال َِّذيۡنَّ  ُقۡل اِِّ ِ
ِِ ۤ اَّت َّبُِع تَّۡدُعۡونَّ ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله  ُقل ۡل َّ

َّا اَّۡهوَّٓاءَُّكۡمِ ۤ اَّن مَّا اا و َّ َّلُۡت اِٰ ل  قَّۡد ضَّ
 ِِِ ِمنَّ اۡۡلُهۡتَِّديۡنَِّ

57.  আপসন র্মল সদনঃ 
আমার কামি প্রসতপালমকর 
পক্ষ তথমক একটি প্রমাণ 
আমি এর্ং ততামরা তার 
প্রসত সমথযামরাপ কমরি। 
ততামরা তি র্স্তু শীঘ্র দার্ী 
করি, তা আমার কামি 
তনই। আল্লাহ িাড়া কামরা 
সনমদব শ িমল না। সতসন িতয 

57.      Say   (O 

Muhammad):  

“Indeed, I am on clear 

evidence from my Lord, 

and you have denied it.  

I do not have that for 

which you are trying to 

hasten. The judgment 

is none but for Allah. 

He declares the truth, 

بۡتُۡم  ۡ وَّكَّذ َّ ّب ِ ٍَّة م ِۡن ر َّ ٰٰ بَّي ِن ۡ عَّ ُقۡل اِِّ ِ
 مَّا ِعنِۡدۡى مَّا تَّۡستَّعِۡجلُۡونَّ بِٖه  بِهِٖ

ِِ ِاِِن اۡۡلُۡكُم اِۡل َّ ّٰلِله َّـق َّ ُ اۡۡل   يَُّق ُّ 
ۡۡيُ الۡفِٰصلِۡۡيَِّ  ِِِ وَُّهوَّ خَّ



র্ণবনা কমরন এর্ং সতসনই 
তরষ্ঠতম মীমাংিাকারী। 

and He is the best of 

the judges.”  

58.  আপসন র্মল সদনঃ িসদ 
আমার কামি তা থাকত, 
িা ততামরা শীঘ্র দার্ী 
করি, তমর্ আমার ও 
ততামামদর পারস্পসরক 
সর্র্াদ কমর্ই িুমক তিত। 
আল্লাহ জামলমমদর িম্পমকব  
িমথি পসরমামণ অর্সহত। 

58.   Say “If that I had 

what you are trying to 

hasten for, the matter 

would have been 

decided between me 

and you. And Allah is 

best aware of the 

wrong doers.”  

ُقل ل َّۡو اَّن َّ ِعنِۡدۡى مَّا تَّۡستَّعِۡجلُۡونَّ 
َّقُِ َُّكۡمِبِٖه ل بَّيۡن َّۡمُر بَّيِِۡنۡ وَّ  ِٰضَّ اۡۡل

لِِمۡۡيَِّ َُّم بِالظه ُ اَّعۡل  ِِِ وَّاّٰلله

59.  তাাঁর কামিই অদশৃয 
জ মতর িাসর্ রময়মি। এ 
গুমলা সতসন র্যতীত তকউ 
জামন না। িমল ও জমল িা 
আমি, সতসনই জামনন। 
তকান পাতা েমর না; সকন্তু 
সতসন তা জামনন। তকান 
শিয কণা মৃসত্তকার অন্ধকার 
অংমশ পসতত হয় না এর্ং 
তকান আর্দ্ব  ও শুস্ক র্দ্র্য 
পসতত হয় না; সকন্তু তা ির্ 
প্রকাশয গ্রমে রময়মি। 

59.   And with Him are 

the keys of the unseen, 

none knows them 

except him. And He 

knows what is on the   

land and the sea. And 

not a leaf  falls  but  He  

knows it. And  there  is  

not  a  grain  amid  the  

darkness  of  the earth, 

nor anything wet nor 

dry, but  it  is  in  a  

clear Book.  

 ۤ َُّمهَّا َّعۡل َِ ۡلَّ ي ۡ َّي وَِّعنۡدَّه  مَّفَّاتُِح الۡغ
َّۡحرِِاِۡل َّ ُهوَِّ َُّم مَّا ِِف الَۡبَّ ِ وَّالۡب َّعۡل   وَّي

َُّمهَّا  وَّمَّا تَّۡسُقُطِ َّعۡل قٍَّة اِۡل َّ ي رَّ ِمۡن و َّ
ب ٍَّة ِِفۡ ُظلُمِٰت اۡۡلَّۡرِض وَّۡلَّ  وَّۡلَّ حَّ
 ٍَ ٰ َّابٍِس اِۡل َّ ِِفۡ ِكت ۡلَّ ي ٍَ و َّ ۡط رَّ

 ِِِ م ُبِۡۡيٍِ
60.  সতসনই রাসি তর্লায় 
ততামামদরমক করায়ত্ত কমর 
তনন এর্ং িা সকিু ততামরা 
সদমনর তর্লায় কর, তা 
জামনন। অতঃপর 

ততামামদরমক সদর্মি 

িম্মসুখত কমরন-িামত 
সনসদব ি ওয়াদা পণূব হয়। 
অনন্তর তাাঁরই সদমক 
ততামামদর প্রতযার্তব ন। 
অতঃপর ততামামদরমক র্মল 

60.   And it is He who 

takes your souls by 

night (in sleep), and He 

knows what you do by 

day. Then He raises 

(wakes) you up therein 

(by day), that may be 

fulfilled the term 

appointed. Then unto 

Him will be your 

return. Then He will 

َّتَّوَّفهٮُكۡم بِال َّيِۡل وَّ  وَُّهوَّ ال َِّذۡى ي
ۡحتُۡم بِالن َّهَّاِر ُثم َّ  َُّم مَّا جَّرَّ َّعۡل ي

بۡعَّثُُكۡم فِِ َـّ ٌل ي يِۡه لِيُۡقٰٰضٰٓ اَّجَّ
ِ ّم ا َّيِۡه مَّۡرِجُعُكۡم ُثم َّ م ُسَّ  ُثم َّ اِل

لُۡونَِّ ئُُكۡم ِِبَّا ُكنۡتُۡم تَّعۡمَّ َّب ِ  ِِِ يُن



সদমর্ন, িা সকিু ততামরা 
করসিমল। 

inform you of what you 

used to do.  

61.  সতসনই স্বীয় র্াোমদর 
উপর প্রর্ল। সতসন তপ্ররণ 
কমরন ততামামদর কামি 
রক্ষণামর্ক্ষণকারী। এমন 
সক, িখন ততামামদর কারও 
মৃতুয আমি তখন আমার 
তপ্রসরত তেমরশতারা তার 
আত্মা হে ত কমর তনয়। 

61. And He is the 

Omnipotent over His 

slaves. And He sends 

over you guardians 

(angels), until when 

approaches to one of 

you death, Our 

messengers (angels) 

take him (his soul), and 

they do not neglect 

(their duty).   

َّاِدهِٖ ُل وَُّهوَّ الۡقَّاِهُر فَّۡوقَّ ِعب ِِ  وَّيُۡر
ٓاءَّ  ٰٓ اَِّٰا جَّ ةا حَّّٰۤه َّيُۡكۡم حَّفَّظَّ عَّل
َّا  لُن ُِ َّۡوُت تَّوَّف َّتُۡه ُر دَُّكُم اۡۡل اَّحَّ

ُطۡونَِّ ِ  ِِِ وَُّهۡم ۡلَّ يُفَّر 

62.  অতঃপর ির্াইমক 
িসতযকার প্রভু আল্লাহর 
কামি তপ াঁিামনা হমর্। শুমন 
রাখ, েয়িালা তাাঁরই এর্ং 
সতসন দ্রুত সহিার্ গ্রহণ 
করমর্ন। 

62. Then they are 

returned to Allah, their 

Lord in truth. 

Unquestionably, His is 

the judgement. And He 

is the swiftest of those 

who take account.  

ِِ َّـق  ِ مَّۡولٰٮُهُم اۡۡل  اَّۡلَّ ُثم َّ ُرد ُۡوۤا اِٰلَّ اّٰلله
َُّه اۡۡلُۡكُمِ ُع وَِّ ل رَّ ِۡ ُهوَّ اَّ

  اۡۡلِٰسبِۡۡيَِّ
63.  আপসন র্লুনঃ তক 
ততামামদরমক িল ও জমলর 
অন্ধকার তথমক উদ্ধার 
কমরন, িখন ততামরা 
তাাঁমক সর্নীতভামর্ ও 
ত াপমন আহর্ান কর তি, 
িসদ আপসন আমামদর তক এ 
তথমক উদ্ধার কমর তনন, 
তমর্ আমরা অর্শযই 
কৃতেমদর অন্তভুব ক্ত হময় 
িার্। 

63.     Say (O 

Muhammad):       

“Who  rescues  you  

from the darkness  of  

the  land  and the sea, 

you  call  upon  Him 

humbly  and in secret, 

(saying)  if   we   are  

saved  from  this,  we  

certainly will be among 

the thankful.”  

يُۡكۡم م ِۡن ُظلُمِٰت  َّج ِ ُقۡل مَّۡن ي ُن
عاا ا ُ ر  َّه  تَّضَّ َّۡحِر تَّۡدُعۡون لَۡبَّ ِ وَّالۡب

َّةاِ ُخۡفي ؕ  ل َّٮ ِۡن اَّۡۡنٰٮنَّا ِمۡن هِٰذٖه ِو َّ
ِ ِكِريۡنَّ َّن َّ ِمنَّ الشه َّـنَُّكۡون  ِِِ ل

64.  আপসন র্মল সদনঃ 
আল্লাহ ততামামদরমক তা 
তথমক মুসক্ত তদন এর্ ির্ 

64. Say: “Allah rescues 

you from this and from 

all (other) distresses, 

then you associate 

 ِ يُۡكۡم م ِنۡهَّا وَِّمۡن كُل  َّج ِ ُ يُن ُقِل اّٰلله
 ِِِ كَّۡرٍب ُثم َّ اَّنۡـتُۡم ُتۡشِرُكۡونَِّ



দঃুখ-সর্পদ তথমক। তথাসপ 
ততামরা তশরক কর। 

others (with Him).”  

65.  আপসন র্লুনঃ সতসনই 
শসক্তমান তি, ততামামদর 
উপর তকান শাসে উপর 
সদক তথমক অথর্া 
ততামামদর পদতল তথমক 
তপ্ররণ করমর্ন অথর্া 
ততামামদরমক দমল-উপদমল 
সর্ভক্ত কমর ির্াইমক 
মুমখামুখী কমর সদমর্ন এর্ং 
একমক অমনযর উপর 
আক্রমমণর স্বাদ আস্বাদন 
করামর্ন। তদখ, আসম 
তকমন ঘুসরময়-সেসরময় 
সনদশবনার্লী র্ণবনা কসর 
িামত তারা র্ুমে তনয়। 

65.    Say (O 

Muhammad):   “He 

has the power over 

that He can send upon 

you punishment from 

above you, or from 

beneath your feet, or to 

bewilder you with 

factions, and make you 

taste the violence of 

one another.” Behold, 

how We set forth in 

diverse forms the signs 

so that they might 

understand.  

ٰٓ اَّۡن ي َّبۡعَّثَّ  ٰٰ ُقۡل ُهوَّ الۡقَّاِدُر عَّ
اا م ِۡن فَّۡوقُِكۡم اَّۡو ِمۡن  اب َّيُۡكۡم عَّذَّ عَّل
ُكۡم  َّلِۡبسَّ ِۡت اَّۡرُجلُِكۡم اَّۡو ي َتَّ
ُكۡم بَّاۡسَّ  يُِذيۡقَّ بَّعۡضَّ عاا و َّ َـّ ِشي

ُف بَّعٍۡضِ ِ ر   اُنُْظۡر كَّيۡفَّ نُصَّ
َّۡفقَُّهۡونَِّ َّعَّل َُّهۡم ي  ِِِ اۡۡلٰيِٰت ل

66.  আপনার িম্প্রদায় 
এমক সমথযা র্লমি, অথি 
তা িতয। আপসন র্মল সদনঃ 
আসম ততামামদর উপর 
সনময়াসজত নই। 

66.  And your people 

(O Muhammad) have 

denied it, and it is the 

truth. Say: “I am not a 

guardian over you.” 

ِ ُ َّـق  ؕ  ُقل ِوَّكَّذ َّبَّ بِٖه قَّۡوُمكَّ وَُّهوَّ اۡۡل
ِۡ َّي  ِِِ ُكۡم بِوَِّكيٍۡل ل َّۡسُت عَّل

67.  প্রমতযক খর্মরর একটি 
িময় সনসদব ি রময়মি এর্ং 
অসিমরই ততামরা তা তজমন 
সনমর্। 

67.   For  every   news 

there is a term 

appointed, and soon 

you  will  know.  

ٌِ َّاٍ م ُۡستَّقَّر  َّب ِ ن ۡوفَّ  ل ِـُكل  َِّ وَّ
َُّمۡونَِّ   تَّعۡل

68.  িখন আপসন 
তামদরমক তদমখন, িারা 
আমার আয়াত িমূমহ 
সির্দ্ামেষণ কমর, তখন 
তামদর কাি তথমক িমর 
িান তি পিবন্ত তারা অনয 
কথায় প্রর্ৃত্ত না হয়, িসদ 

68.   And when you (O 

Muhammad) see those 

who engage in vain 

discourse about Our 

revelations, withdraw 

from them until they 

enter into another 

topic.  And if the devil 

ِۤ ُۡوُضۡونَّ ِِفۡ اَّيۡتَّ ال َِّذيۡنَّ ُيَّ  وَّاَِّٰا رَّ
َّۡعِرۡض عَّنُۡهۡم حَّّٰۤه  َّا فَّا اٰيٰتِن

هِٖ ِديٍۡث غَّۡۡيِ ُۡوُضۡوا ِِفۡ حَّ اِم َّا ُيَّ  وَّ
يٰۡطُن فَّلَّ تَّۡقُعۡد بَّعۡدَّ  يُنِۡسيَّن َّكَّ الش َّ



শয়তান আপনামক ভূসলময় 
তদয় তমর্ স্মরণ হওয়ার পর 
জামলমমদর িামথ উপমর্শন 
করমর্ন না। 

causes you to forget, 

then do not sit, after 

the remembrance, with 

the wrongdoing people.  

ۡكٰرى مَّعَّ الۡقَّۡوِم  الذ ِ
لِِمۡۡيَِّ  ِِِ الظه

69.  এমদর িখন সর্িার 
করা হমর্ তখন 
পরমহি ারমদর উপর এর 
তকান প্রভার্ পড়মর্ না; 
সকন্তু তামদর দাসয়ে 
উপমদশ দান করা িামত 
ওরা ভীত হয়। 

69.  And it is not upon 

those who fear (Allah) 

any accountability for 

them (the disbelievers) 

of anything, but (only 

for) a reminder that 

perhaps they may fear 

(Him). 

َّت َُّقۡونَِّ َّٰ ال َِّذيۡنَّ ي ِمۡن  وَّمَّا عَّ
ِٰۡكٰرى  ٰـِكۡن  ل ٍء و َّ ۡ ابِِهۡم م ِۡن َشَّ ِحسَّ

َّت َُّقۡونَِّ َّعَّل َُّهۡم ي  ِِِ ل

70.  তামদরমক পসরতযা  
করুন, িারা সনমজমদর 
ধমবমক ক্রীড়া ও 
তক তুকরূমপ গ্রহণ কমরমি 
এর্ং পাসথবর্ জীর্ন 
িামদরমক তধাাঁকায় তেমল 
তরমখমি। তকারআন দ্বারা 
তামদরমক উপমদশ সদন, 
িামত তকউ স্বীয় কমমব এমন 
ভামর্ তগ্রেতার না হময় 
িায় তি, আল্লাহ র্যতীত 
তার তকান িাহািযকারী ও 
িপুাসরশকারী তনই এর্ং 
িসদ তারা জ মতর 
সর্সনময়ও প্রদান কমর্, তর্ু 
তামদর কাি তথমক তা গ্রহণ 
করা হমর্ না। একাই স্বীয় 
কমমব জসড়ত হময় পমড়মি। 
তামদর জমনয উত্তপ্ত পাসন 
এর্ং িন্ত্রণাদায়ক শাসে 
রময়মি-কুেমরর কারমণ। 

70.      And leave alone 

those who    take   their 

religion for a play and 

amusement, and whom   

the life of the world has 

deluded. And remind 

with it (Quran) lest a 

soul be destroyed by 

what it has earned.  It 

has besides Allah no 

protector, nor 

intercessor. And if he 

offers every ransom, it   

will  not  be  accepted   

from  him.   Such   are 

those who deliver 

themselves  to   ruin  

because  of  what  they    

have earned. For them 

will be a drink of 

boiling water, and a 

painful punishment 

because they used to 

اا  َّعِب َُّهۡم ل َُّذۡوا ِديۡن وََِّّٰر ال َِّذيۡنَّ اّت َّ
َّا نۡي ُ َّيٰوُة الد  ُُم اۡۡل ۡۡ غَّر َّ ۡواا و َّ ِلَّ وَّ  و َّ

َّۡفٌسۢۡ ِِبَّا  لَّ ن ۡر بِٖهۤ اَّۡن ُتبۡسَّ َّٰك ِ
َّۡتِ ب ِ  كَّسَّ َّا ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله َّـيۡسَّ ِلَّ ل

ۡلَّ شَِّفيۡعٌِ ٌ و َّ ِٰل   وَّاِۡن تَّعِۡدۡل كُل َّ وَّ
ذِۡ ٰٓٮ ِكَّ مِنۡهَّا عَّۡدٍل ۡل َّ يُۡؤخَّ ٰ  اُول

بُۡوا ُۡم ال َِّذيۡنَّ اُبِۡسلُۡوا ِِبَّا كَّسَّ  ِلَّ
َّلِيٌۡمۢۡ  عَّذَّاٌب ا يٍۡم و َّ ِ اٌب م ِۡن ۡحَّ شَّرَّ

َّۡكُفُرۡونَِّ َّانُۡوا ي  ِِِ ِِبَّا ك



disbelieve.  

71.  আপসন র্মল সদনঃ 
আমরা সক আল্লাহ র্যতীত 
এমন র্স্তুমক আহর্ান করর্, 
তি আমামদর উপকার 
করমত পামর না এর্ং 
ক্ষসতও করমত পামর না 
এর্ং আমরা সক পশ্চাৎপমদ 
সেমর িার্, এরপর তি, 
আল্লাহ আমামদরমক পথ 
প্রদশবন কমরমিন? ঐ 
র্যসক্তর মত, িামক 
শয়তানরা র্নভুসমমত 
সর্পথ ামী কমর সদময়মি-
তি উদভ্রান্ত হময় তঘারামেরা 
করমি। তার িহিররা 
তামক পমথর সদমক তডমক 
র্লমিঃ আি, আমামদর 
কামি। আপসন র্মল সদনঃ 
সনশ্চয় আল্লাহর পথই 
িপুথ। আমরা আসদি 
হময়সি িামত স্বীয় 
পালনকতব া আোর্হ হময় 
িাই। 

71.   Say (O 

Muhammad): “Shall 

we  call  on  others  

besides  Allah, that 

which neither benefits 

us  nor harms us, and   

turn  on   our    heels   

after when  Allah  has  

guided  us,  (we would 

then be) like one  

whom the  devils   have 

enticed away (to 

wander) in  the  earth 

bewildered, (while) he 

has companions calling 

him   to   guidance  

(saying): Come  to us.” 

Say: “Indeed, Allah’s 

guidance   is   the  

guidance,  and we have 

been commanded to 

submit to the Lord of 

the Worlds.”  

ِ مَّا ۡلَّ  َّۡدُعۡوا ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله ُقۡل اَّن
 ٰٓ ٰٰ ُ عَّ د  َّا وَّنُرَّ ن ُ َُّضر  َّا وَّۡلَّ ي َّنۡفَّعُن ي
َّال َِّذى  ُ ك ٰۡ هَّدٰٮنَّا اّٰلله َّا بَّعۡدَّ اِ اَّۡعقَّابِن
يِٰطۡۡيُ ِِف اۡۡلَّۡرِض  تَّهۡوَّتُۡه الش َّ ِۡ ا

ۡۡيَّانَِّ َّه ۤ  حَّ ٌَ ي َّۡدُعۡون َّـه ۤ اَّۡصٰح ل
َّا اِن َّ ُهدَّى   ُقۡلِاِٰلَّ اِۡلُدَّى اۡئتِن
ِ ُهوَّ اِۡلُدٰى َّا لِنُۡسلِمَّ اّٰلله  وَّاُِمۡرن
ۙ َِّمۡۡيَّ ب ِ الۡعٰل  ِِِ لِرَّ

72.  এর্ং তা এই তি, 
নামাি কাময়ম কর এর্ং 
তাাঁমক ভয় কর। তাাঁর 
িামমনই ততামরা একসিত 
হমর্। 

72.   “And that to 

establish prayers, and   

to   fear   Him,   and   it 

is He to whom you 

shall be gathered.”  

لٰوةَّ وَّ ات َُّقۡوهُِ اَّۡن اَّقِيُۡمۡوا الص َّ  وَُّهوَّ وَّ
ُرۡونَِّ َّيِۡه َُتۡشَّ  ِِِ ال َِّذۡىۤ اِل

73.  সতসনই িঠিকভামর্ 
নমভামন্ডল িসৃি কমরমিন। 
তিসদন সতসন র্লমর্নঃ হময় 
িা, অতঃপর হময় িামর্। 

73.    And  it  is  He  

who  has  created  the  

heavens and the  earth   

in   truth.  And  on  the   

Day   He   will  say: 

ٰموِٰت  َّقَّ الس َّ ل وَُّهوَّ ال َِّذۡى خَّ
ِِ َّـق  َُّقۡولُِوَّاۡۡلَّۡرضَّ بِاۡۡل َّۡومَّ ي ُكۡن   وَّي



তাাঁর কথা িতয। তিসদন 
সশঙ্গায় েুৎকার করা হমর্, 
তিসদন তাাঁরই আসধপতয 
হমর্। সতসন অদশৃয সর্ষময় 
এর্ং প্রতযক্ষ সর্ষময় োত। 
সতসনই প্রোময়, ির্বে। 

“Be”, so it shall  be. 

His word is the truth. 

And  His  will be the 

dominion  on  the  Day  

when the trumpet  will  

be  blown.  All Knower   

of the unseen and the 

seen. And He is the All 

Wise, All Aware. 

َُّكۡوُنِ ِِفَّي ُ َّـق  َُّه اۡۡلُلُۡك ِؕ  قَّۡولُُه اۡۡل ل ؕ  وَّ
ۡورِِ ُ َّۡومَّ يُنۡفَُّخ ِِف الص  َِ وَّ ي ۡ َّي  عٰلُِم الۡغ

هَّادَّةِِ َّبِۡۡيُِالش َّ َِّكيُۡم اۡۡل   وَُّهوَّ اۡۡل

ِِِ 
74.  স্মরণ কর, িখন 
ইব্রাহীম সপতা আিরমক 
র্লমলনঃ তুসম সক প্রসতমা 
িমূহমক উপািয মমন কর? 
আসম তদখমত পাসচ্ছ তি, 
তুসম ও ততামার িম্প্রদায় 
প্রকাশয পথভ্রি। 

74.    And when 

Abraham said   to   his  

father Azar:  “Do you 

take   idols  for  gods.  

Indeed, I see you and 

your people in manifest 

error.” 

َّبِيِۡه اَُّٰرَّ  ٰۡ قَّالَّ اِبٰۡرِهيُۡم ِۡل اِ وَّ
َّةاِ اَّتَّت َِّخذُِ ۤ اَّٰرٮكَّ ِاَّۡصنَّاماا اِِٰل ۡ ؕ  اِِّ ِ

لٍٰل م ُبِۡۡيٍِ   وَّقَّۡومَّكَّ ِِفۡ ضَّ

75.  আসম এরূপ ভামর্ই 
ইব্রাহীমমক নমভামন্ডল ও 
ভুমন্ডমলর অতযাশ্চিব 
র্স্তুিমূহ তদখামত লা লাম-
িামত তি দঢৃ় সর্শ্বািী হময় 
িায়। 

75.    And  thus  did  

We  show Abraham 

the kingdom of  the 

heavens  and  the  

earth   and  that  he  

might be of those who 

have certainty.  

َـُّكۡوتَّ  وَّكَّذٰلِكَّ نُِرۡىۤ اِبٰۡرِهيۡمَّ مَّل
َُّكۡونَّ ِمنَّ  لِي مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِض وَّ الس َّ

 ِِِ اۡۡلُۡوقِِنۡۡيَِّ
76.  অনন্তর িখন রজনীর 
অন্ধকার তার উপর 
িমাচ্ছন্ন হল, তখন তি 
একটি তারকা তদখমত তপল, 
র্ললঃ ইহা আমার 
প্রসতপালক। অতঃপর িখন 
তা অেসমত হল তখন 
র্ললঃ আসম অে ামীমদরমক 
ভালর্াসি না। 

76.  So when the night 

covered him over (with 

darkness), he saw a 

star.  He said: “This is 

my Lord.” But when it 

set, he said:  “I  do  not  

love  those  that set.”  

اا ٰ كَّۡوكَّب ا َّيِۡه ال َّيُۡل رَّ ا جَّن َّ عَّل َّم َّ  فَّل
ِۡ ّب ِ ا رَّ ۤ قَّالَّ هٰذَّ ۤ اَّفَّلَّ قَّالَّ ۡلَّ ا َّم َّ  فَّل
ُ اۡۡلٰفِلِۡۡيَِّ  َ  ِِِ اُِح

77.  অতঃপর িখন িন্দ্রমক 
েলমল করমত তদখল, র্ললঃ 

77.   Then when he saw 

the moon rising up, he 
ا  غاا قَّالَّ هٰذَّ ُِ رَّ بَّا ٰ الۡقَّمَّ ا ا رَّ َّم َّ فَّل



এটি আমার প্রসতপালক। 
অনন্তর িখন তা অদশৃয 
হময় ত ল, তখন র্লল িসদ 
আমার প্রসতপালক আমামক 
পথ-প্রদশবন না কমরন, তমর্ 
অর্শযই আসম সর্ভ্রান্ত 
িম্প্রদাময়র অন্তভুব ক্ত হময় 

িার্। 

said: “This is my 

Lord.”  But when it set, 

he  said:  “If  my  Lord  

does  not  guide  me,  I  

shall  surely  be among 

the people who go 

astray.”  

ِۡ ّب ِ َّهِۡدِِّۡ رَّ َّٮ ِۡن ل َّۡم ي ۤ اَّفَّلَّ قَّالَّ ل ا َّم َّ  فَّل
َّن َّ ِمنَّ الۡقَّۡوِم  َُّكۡون ۡ ۡلَّ ّب ِ رَّ

ٓال ِۡۡيَِّ   الض َّ

78.  অতঃপর িখন িিূবমক 
িকিক করমত তদখল, 
র্ললঃ এটি আমার 
পালনকতব া, এটি র্ৃহত্তর। 
অতপর িখন তা ডুমর্ ত ল, 
তখন র্লল তহ আমার 
িম্প্রদায়, ততামরা তিির্ 
সর্ষয়মক শরীক কর, আসম 
ওির্ তথমক মুক্ত। 

78. Then when he saw 

the sun rising up, he 

said:  “This is my 

Lord. This is greater.” 

But when it set, he 

said: “O my people, I 

am indeed free from 

what you associate 

others (with Allah).”  

غَّةا قَّالَّ  ُِ ۡمسَّ بَّا ٰ الش َّ ا ا رَّ َّم َّ فَّل
ُِ ۤ اَّۡكَبَّ ا ۡ هٰذَّ ّب ِ ا رَّ َّۡت هٰذَّ ۤ اَّفَّل ا َّم َّ  فَّل

ِ َّا  ٌء م  ۡ بَِّرۡىٰٓ قَّالَّ يٰقَّۡوِم اِِّ ِ
 ِِِ ُتۡشِرُكۡونَِّ

79.  আসম এক মুখী হময় 
স্বীয় আনন ঐ িত্তার সদমক 
কমরসি, সিসন নমভামন্ডল ও 
ভুমন্ডল িসৃি কমরমিন এর্ং 
আসম মুশমরক নই। 

79.   Indeed, I have 

turned my face towards 

Him who created the 

heavens and the earth, 

firmly  upright,  and  I  

am not of those who 

associate others (with 

Allah).”  

هُۡت وَِّ ۡ وَّج َّ رَّ اِِّ ِ ۡجِِهَّ لِل َِّذۡى فَّطَّ
ِنيۡفاا مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرضَّ حَّ ۤ  الس َّ مَّا و َّ

َّا ِمنَّ اۡۡلُۡشِرِكۡۡيَِّ  ِِِ اَّن

80.  তাাঁর িামথ তার 
িম্প্রদায় সর্তকব  করল। তি 
র্ললঃ ততামরা সক আমার 
িামথ আল্লাহর একের্াদ 
িম্পমকব  সর্তকব  করি; অথি 
সতসন আমামক পথ প্রদশবন 
কমরমিন। ততামরা 
িামদরমক শরীক কর, আসম 
তামদরমক ভয় কসর না তমর্ 

80.   And His people 

disputed with him. He 

said: “Do you dispute 

with me concerning 

Allah while He has 

guided me. And I do 

not  fear   what  you  

associate with  Him,  

except  that  my  Lord   

ه  قَّۡوُمهِ  ٓاج َّ ۡ ِِف وَّحَّ ِ ِّٰٓ ۡو ُ ٰٓج  ٰ  قَّالَّ اََُّت
ِ وَّقَّۡد هَّدٰٮِنِ اُف مَّا اّٰلله ۤ اَّخَّ  وَّۡلَّ

 ۡ ّب ِ ٓاءَّ رَّ ۤ اَّۡن ي َّشَّ ُتۡشِرُكۡونَّ بِٖهۤ اِۡل َّ
ــاا ۡ ي ٍء عِلۡمااشَّ ۡ ۡ كُل َّ َشَّ ّب ِ عَّ رَّ ِِ   وَّ



আমার পালকতব াই িসদ 
তকান কি সদমত িান। 
আমার পালনকতব াই 
প্রমতযক র্স্তুমক স্বীয় োন 
দ্বারা তর্িন কমর আমিন। 
ততামরা সক সিন্তা কর না? 

wills  something. My 

Lord encompasses all 

things in knowledge. 

Will you then not 

remember.”  

  اَّفَّلَّ تَّتَّذَّك َُّرۡونَِّ

81.  িামদরমক ততামরা 
আল্লাহর িামথ শরীক কমর 
তরমখি, তামদরমক সকরূমপ 
ভয় কর, অথি ততামরা 
ভয় কর না তি, ততামরা 
আল্লাহর িামথ এমন র্স্তুমক 
শরীক করি, িামদর 
িম্পমকব  আল্লাহ ততামামদর 
প্রসত তকান প্রমাণ অর্তীণব 
কমরনসন। অতএর্, উভয় 
িম্প্রদাময়র মমধয শাসে 
লামভর অসধক তিা য তক, 
িসদ ততামরা োনী হময় 
থাক। 

81.     And  how should  

I  fear that  which  you  

associate  (others with  

Allah), and  you  do not 

fear   that  you  have 

associated (others) 

with Allah, that  for  

which   He  has not 

sent  down  to  you any 

authority. So which of 

the two factions has 

more right to security, 

if you have knowledge.  

ۡكتُۡم وَّۡلَّ وَّكَّيِۡ ۤ اَّۡشرَّ اُف مَّا فَّ اَّخَّ
ِ مَّا  ۡكتُۡم بِاّٰلله َّاُفۡونَّ اَّن َُّكۡم اَّۡشرَّ ّتَّ

اا لٰۡطن ُِ َّيُۡكۡم  ۡل بِٖه عَّل َّۡم يُنَّ ِ ُ ل َّى   فَّا
َّۡمِنِ ُ بِاۡۡل ق   اِۡن ُكنۡتُۡم الۡفَِّريۡقَّۡۡيِ اَّحَّ

َُّمۡونَِّ  ِِِ تَّعۡل

82.  িারা ঈমান আমন 
এর্ং স্বীয় সর্শ্বািমক 
তশমরকীর িামথ সমসরত 
কমর না, তামদর জমনযই 
শাসন্ত এর্ং তারাই 
িপুথ ামী। 

82.  Those  who  believe  

and do not mix their 

belief with wrongdoing, 

those are for whom  

there is security, and  

they are rightly guided.  

َّلِۡبُسۡوۤا  َّۡم ي ل َّل َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّ ا
َِّ َّۡمُن اِّۡيٰن ُُم اۡۡل ۤٮ ِكَّ ِلَّ ٰ ُهۡم بُِظلٍۡم اُول

 ِِِ وَُّهۡم م ُهۡتَُّدۡونَِّ
83.  এটি সিল আমার িসুক্ত, 
িা আসম ইব্রাহীমমক তাাঁর 
িম্প্র?দাময়র সর্পমক্ষ প্রদান 
কমরসিলাম। আসম িামক 
ইচ্ছা মিবাদায় িমুন্নত 
কসর। আপনার পালনকতব া 
প্রোময়, মহাোনী 

83.  And that was Our 

argument which We 

gave to Abraham 

against his people. We 

raise by degrees whom 

We will. Certainly, 

your Lord is All Wise, 

All Knowing. 

ۤ اِبٰۡرِهيۡمَّ  ۤ اٰتَّيۡنٰهَّا َّا تُن وَّتِلۡكَّ ُحج َّ
ٰٰ قَّۡوِمهِٖ ٓاءُِعَّ جٍٰت م َّۡن ن َّشَّ َّۡرفَُّع دَّرَّ   ن
ب َّكَّ حَِّ  ِِِ ِكيٌۡم عَّلِيٌۡمِاِن َّ رَّ



84.  আসম তাাঁমক দান 
কমরসি ইিহাক এর্ং 
এয়াকুর্। প্রমতযকমকই আসম 
পথ প্রদশবন কমরসি এর্ং 
পমূর্ব আসম নহূমক পথ 
প্রদশবন কমরসি-তাাঁর 
িন্তানমদর মমধয দাউদ, 
তিালায়মান, আইউর্, 
ইউিেু, মূিা ও হারুনমক। 
এমসনভামর্ আসম 
িৎকমীমদরমক প্রসতদান 
সদময় থাসক। 

84.  And We bestowed 

upon him (Abraham) 

Isaac and Jacob, all   

(of them) We guided.  

And Noah did We 

guide before, and 

among his progeny, 

David and    Solomon 

and   Job  and  Joseph   

and Moses and  Aaron.  

And thus do We   

reward those who do 

good.  

وَِّ ِوَّ َّعُۡقۡوبَّ ٰحقَّ وَّي ِۡ َّه ۤ اِ َّا ل بۡن  كُل ا هَّ
َّا َّا ِمۡن قَّبُۡلِهَّدَّيۡن ا هَّدَّيۡن   وَّنُۡوحا

َّيۡمٰنَّ  ل ُِ ي َّتِٖه دَّاو دَّ وَّ ُٰر ِ وَِّمۡن 
فَّ وَُّمۡوٰٰس وَّ هُٰرۡونَِّ ُِ اَّي ُۡوبَّ وَّيُۡو  وَّ

ۙ ِۡزى اۡۡلُۡحِسِنۡۡيَّ  ِِِ وَّكَّذٰلِكَّ ۡنَّ

85.  আর ও িাকাসরয়া, 
ইয়াসহয়া, ঈিা এর্ং 
ইসলয়ািমক। তারা ির্াই 
পণুযর্ানমদর অন্তভুব ক্ত সিল। 

85.  And Zachariah 

and John and Jesus 

and Elias. All (of them) 

were of the righteous.  

ِ َّاسَّ اِلۡي ٰ وَّعِيٰٰۡس وَّ َۡيَّ  وََُّّكَِّري َّا وَّٰيَّ
ۙ لِِحۡۡيَّ ٌ م ِنَّ الصه  ِِِ كُل 

86.  এর্ং ইিরাঈল, ইয়ািা, 
ইউনিূ, লূতমক প্রমতযকমকই 
আসম িারা সর্মশ্বর উপর 
ত  রর্াসম্বত কমরসি। 

86.   And   Ishmael and   

Elisha and Jonah and 

Lot. And  all  (of them)  

We preferred above 

the nations.  

عَّ وَّيُۡونُسَّ  وَّاَِۡسٰعِيۡلَّ وَّالۡيَّسَّ
ا َّٰ وَّلُۡوطا َّا عَّ لۡن  وَّكُل ا فَّض َّ

ۙ َِّمۡۡيَّ  ِِِ الۡعٰل
87.  আর ও তামদর সকিু 
িংখযক সপতৃপরুুষ, িন্তান-
িন্তসত ও ভ্রাতামদরমক; আসম 
তামদরমক মমনানীত কমরসি 
এর্ং িরল পথ প্রদশবন 
কমরসি। 

87.  And (some) among 

their fathers, and their 

offsprings, and their 

brethren. And We 

chose them, and We 

guided them to a 

straight path.  

ِهۡمِ وَِّمۡنِ َّٓاٮ ِ يهتِِهۡم  اٰب ُٰر ِ وَّ
َّيۡنُٰهۡم وَّاِۡخوَّاِۡنِۡمِ  وَّاۡجتَّب
 ِصٰرٍط م ُۡستَّقِيٍۡمِ اِٰٰلِ وَّهَّدَّيۡنُٰهۡمِ

 ِِِ 
88. এটি আল্লাহর তহদাময়ত। 

স্বীয় র্াোমদর মমধয িামক 
ইচ্ছা, এপমথ িালান। িসদ 
তারা তশমরকী করত, তমর্ 
তামদর কাজ কমব তামদর 

88. Such is the guidance 

of Allah with which He 

guides whom He wills of 

His slaves. And if they 

had associated others 

(with Allah), worthless 

َّهِۡدۡى بِٖه مَّۡنِ ِ ي  ٰٰلِكَّ ُهدَّى اّٰلله
َّاِدهِٖ ٓاُء ِمۡن ِعب ُكۡوا ي َّشَّ َّۡو اَّۡشرَّ ل  وَّ

َّانُۡوا  َّبِطَّ عَّنُۡهۡم م َّا ك ۡلَّ



জমনয র্যথব হময় তিত। would   be to them all 

that they used to do.  َِّلُۡون َّعۡمَّ   ي
89.  তামদরমকই আসম গ্রে, 
শরীয়ত ও নর্ুয়ত দান 
কমরসি। অতএর্, িসদ এরা 
আপনার নর্ুয়ত অস্বীকার 
কমর, তমর্ এর জমনয এমন 
িম্প্রদায় সনসদব ি কমরসি, 
িারা এমত অসর্শ্বািী হমর্ 
না। 

89.   Those  were  the 

ones  whom  We  gave  

the  Book,   and   the 

authority,  and the  

prophethood. But   if   

these   disbelieve   in   

it,   then  indeed  We  

shall  entrust  it  to  a  

people  who  are  not   

therein  disbelievers.  

ٰٓٮ ِِ ٰ ََّ اُول ٰ ۡـِكت كَّ ال َِّذيۡنَّ اٰتَّيۡنُٰهُم ال
ةَِّ ؕ  فَّاِۡن ي َّۡكُفۡر بِهَّا ِوَّاۡۡلُۡكمَّ وَّالن ُبُو َّ

َّا بِهَّا قَّۡوماا ل َّيُۡسۡوا  ك َّلۡن ِء فَّقَّۡد وَّ ُٰٓؤاَلَّ هٰ
 ِِِ بِهَّا بِكِٰفِريۡنَِّ

90.  এরা এমন সিল, 
িামদরমক আল্লাহ পথ 
প্রদশবন কমরসিমলন। 
অতএর্, আপসনও তামদর 
পথ অনুিরণ করুন। 
আপসন র্মল সদনঃ আসম 
ততামামদর কামি এর জমনয 
তকান পাসররসমক িাই না। 
এটি িারা সর্মশ্বর জমনয 
একটি উপমদশমাি। 

90.    Those  were  the  

ones  whom  Allah  

guided,   so   emulate  

from  their  guidance.  

Say: “I ask of you no 

reward for it. It is not 

but a reminder for the 

nations.”  

ُِ ٰٓٮ ِكَّ ال َِّذيۡنَّ هَّدَّى اّٰلله ٰ  اُول
ۤ فَّبُِهدٰٮُهُم اقۡتَِّدهِۡ  ُقل ۡل َّ

ا َّيِۡه اَّۡجرا ــَّلُُكۡم عَّل ِۡ  اِۡن ُهوَّ اِۡل َّ اَّ
َِّمۡۡيَِّ  ِِِ ِٰۡكٰرى لِلۡعٰل

91.  তারা আল্লাহমক িথাথব 
মূলযায়ন করমত পামরসন, 
িখন তারা র্ললঃ আল্লাহ 
তকান মানমুষর প্রসত তকান 
সকিু অর্তীণব কমরনসন। 
আপসন সজমেি করুনঃ ঐ 
গ্রে তক নাসিল কমরমি, িা 
মূিা সনময় এমিসিল? িা 
তজযাসতসর্মশষ এর্ং মানর্ 
মন্ডলীর জমনয 
তহাদাময়তস্বরূপ, িা 

91.  And  they  did not 

appraise  Allah  with a 

true estimation due to 

Him, when they said: 

“Allah has not  sent   

down  to  a human 

being any thing. ”Say: 

“Who sent down the 

Book which Moses 

came with, a light and 

guidance for mankind, 

which you have put on 

ٰۡ قَّالُۡوا  ق َّ قَّۡدِرٖهۤ اِ َّ حَّ وَّمَّا قَّدَُّروا اّٰلله
ءٍِ ۡ ٍر م ِۡن َشَّ ٰٰ بَّشَّ ُ عَّ ۤ اَّنۡزَّلَّ اّٰلله  مَّا
ٓاءَّ  ََّ ال َِّذۡى جَّ ٰ ۡـِكت ُقۡل مَّۡن اَّنۡزَّلَّ ال
ا و َّ ُهداى ل ِلن َّاِسِ  بِٖه ُمۡوٰٰس نُۡورا
َّا  اِطيۡسَّ تُبُۡدۡوۡنَّ َّه  قَّرَّ ۡعَّلُۡون َتَّ

اا َّۡم وَُّّتُۡفۡونَّ كَّثِۡۡي  وَّعُل ِۡمتُۡم م َّا ل



ততামরা সর্সক্ষপ্তপমি তরমখ 
তলাকমদর জমনয প্রকাশ 
করি এর্ং র্হুলাংশমক 
ত াপন করি। 
ততামামদরমক এমন অমনক 
সর্ষয় সশক্ষা তদয়া হময়মি, 
িা ততামরা এর্ং ততামামদর 
পরূ্বপরুুষরা জানমতা না। 
আপসন র্মল সদনঃ আল্লাহ 
নাসিল কমরমিন। অতঃপর 
তামদরমক তামদর 
ক্রীড়ামূলক র্ৃসত্তমত র্যাপতৃ 
থাকমত সদন। 

parchments, disclosing 

(some of) it and 

concealing much. And 

(by which) you were 

taught that which you 

did no know, (neither) 

you,   nor   your 

fathers.”  Say:  “Allah 

(sent it down).”  Then 

leave them to play in 

their vain discussions. 

ۤ اٰبَّٓاُؤُكۡمِ َُّمۡوۤا اَّنۡتُۡم وَّۡلَّ  ُقِل تَّعۡل
ُِ ۡوِضِهۡم اّٰلله  ُثم َّ َّٰۡرُهۡم ِِفۡ خَّ

َّلۡعَّبُۡونَِّ  ِِِ ي

92.  এ তকারআন এমন গ্রে, 
িা আসম অর্তীনব কমরসি; 
র্রকতময়, পরূ্বর্তী গ্রমের 
িতযতা প্রমাণকারী এর্ং 
িামত আপসন মক্কার্ািী ও 
পাশ্বর্তীমদরমক ভয় প্রদশবন 
কমরন। িারা পরকামল 
সর্শ্বাি িাপন কমর তারা 
এর প্রসত সর্শ্বাি িাপন কমর 
এর্ং তার স্বীয় নামাি 
িংরক্ষণ কমর। 

92.  And  this  is a Book 

(Quran) which We have 

sent down, blessed, 

confirming that 

(revealed)  before  it,  

and so that you may 

warn the mother of 

towns (Mecca) and  all 

those around it. And 

those who believe in 

the Hereafter believe in 

it, and they are 

constant in guarding 

their prayers.  

لۡنُٰه ُمَٰبَّ ٌَ  ٌَ اَّنۡزَّ ٰ ا ِكت وَّهٰذَّ
لِتُنِۡذرَِّ َّدَّيِۡه وَّ ُق ال َِّذۡى بَّۡۡيَّ ي د ِ  م ُصَّ

َّا ۡوِلَّ ال َِّذيۡنَّ اُم َّ الُۡقٰرى وَّمَّۡن حَّ  وَّ
ِة يُۡؤمِنُۡونَّ بِهِٖ  يُۡؤمِنُۡونَّ بِاۡۡلِٰخرَّ

ِۡم ُٰيَّافُِظۡونَِّ ِۡ لَّ ٰٰ صَّ  وَُّهۡم عَّ
ِِِ 

93.  ঐ র্যসক্তর িাইমত র্ড় 
জামলম তক হমর্, তি 
আল্লাহর প্রসত সমথযা 
আমরাপ কমর অথর্া র্মলঃ 
আমার প্রসত ওহী অর্তীণব 
হময়মি। অথি তার প্রসত 
তকান ওহী আমিসন এর্ং তি 

93. And who can be 

more unjust than he 

who invents against  

Allah  a  lie,  or  says: 

“It has been inspired to 

me,” while not a thing 

has been inspired to 

 ِ َّٰ اّٰلله ٰى عَّ َُّم ِم َِّن افَۡتَّ وَّمَّۡن اَّۡظل
َّۡم يُۡوحَّ  ل اا اَّۡو قَّالَّ اُۡوِِحَّ اِٰلَّ َّ وَّ كَِّذب

مَّۡن قَِّ ٌء و َّ ۡ َّيِۡه َشَّ اُنِۡزُل ِمثۡلَّ اِل َِّ الَّ 



দার্ী কমর তি, আসমও 
নাসিল কমর তদখাসচ্ছ তিমন 
আল্লাহ নাসিল কমরমিন। 
িসদ আপসন তদমখন িখন 
জামলমরা মৃতুয িন্ত্রণায় 
থামক এর্ং তেমরশতারা 
স্বীয় হে প্রিাসরত কমর 
র্মল, তর্র কর স্বীয় আত্মা! 
অদয ততামামদরমক 
অর্মাননাকর শাসে প্রদান 
করা হমর্। কারণ, ততামরা 
আল্লাহর উপর অিতয 
র্লমত এর্ং তাাঁর আয়াত 
িমূহ তথমক অহংকার 
করমত। 

him, and who says: “I   

will reveal  the like of  

that which Allah has 

revealed.” And if you 

could see, when the 

wrong doers are in the 

agonies of death and 

the angels extend their 

hands   (saying): 

“Discharge your souls. 

This day you shall be 

recompensed with the 

punishment of 

humiliation because of 

what you used to say 

against Allah other 

than the truth. And 

you were, towards His 

verses, being arrogant.”  

ُِ ۤ اَّنۡزَّلَّ اّٰلله ِٰ مَّا ى اِ َّۡو تَّٰرٰٓ ل  وَّ
َّۡوِت  ٰرِت اۡۡل لُِمۡونَّ ِِفۡ غَّمَّ الظه
ُطۡوۤا اَّيِۡديِۡهۡمِ ِِ ٰٓٮ ِكَُّة بَّا ٰ َّل  وَّاۡۡل

ُكُمِ َّۡومَّ َُتۡزَّۡونَّ اَّۡخِرُجۡوۤا اَّنُۡفسَّ  الۡي
عَّذَّابَّ اِۡلُۡوِن ِِبَّا ُكنۡتُۡم تَُّقۡولُۡونَّ 

ِِ َّٰ اّٰلله ِ وَُّكنۡتُۡم عَّۡن  عَّ َّـق  غَّۡۡيَّ اۡۡل
 ِِِ اٰيٰتِٖه تَّۡستَّۡكَِبُۡونَِّ

94.  ততামরা আমার কামি 
সনঃিঙ্গ হময় এমিি, আসম 
প্রথমর্ার ততামামদরমক 
িসৃি কমরসিলাম। আসম 
ততামদরমক িা সদময়সিলাম, 
তা পশ্চামতই তরমখ এমিি। 
আসম ততা ততামামদর িামথ 
ততামামদর 
িপুাসরশকারীমদর তক 
তদখসি না। িামদর িম্পমকব  
ততামামদর দার্ী সিল তি, 
তারা ততামামদর র্যাপামর 
অংশীদার। র্াস্তুসর্কই 
ততামামদর পরস্পমরর 
িম্পকব  সিন্ন হময় ত মি এর্ং 

94.  And certainly you 

have come to Us  alone  

as We created  you  the  

first time, and you   

have   left  all  that We 

had  bestowed on  you 

behind  you.  And   We 

do not see with you   

your intercessors, 

whom you claimed that   

they were among you 

partners (with Allah).   

Indeed,  it  has  all  

been  cut  off  between  

you,   and   lost   from  

you  is  all that  you  

ا  ادٰى كَّمَّ َّا ُفرَّ َّقَّۡد ِجئۡتُُمۡون ل وَّ
ۡكتُۡم م َّا  تَّرَّ ٍة و َّ لَّ مَّر َّ َّقۡنُٰكۡم اَّو َّ ل خَّ

ٓاءَّ ُظُهۡوِرُكۡمِ لۡنُٰكۡم وَّرَّ و َّ  وَّمَّا خَّ
َّٰرى مَّعَُّكۡم ُشفَّعَّٓاءَُّكُم ال َِّذيۡنَّ  ن

ُٰٓؤا كٰ ُۡم فِيُۡكۡم ُشرَّ َّقَّد َُّعَّۡمتُۡم اَّۡن َّ  ل
ل َّ عَّنُۡكۡم م َّا ت َِّ َُّكۡم وَّضَّ عَّ بَّيۡن قَّط َّ

 ِِِ ُكنۡتُۡم تَّۡزُعُمۡونَِّ



ততামামদর দার্ী উধাও হময় 
ত মি। 

used  to  claim.   

95.  সনশ্চয় আল্লাহই র্ীজ 
ও আাঁটি তথমক অঙু্কর 
িসৃিকারী; সতসন জীসর্তমক 
মৃত তথমক তর্র কমরন ও 
মৃতমক জীসর্ত তথমক তর্র 
কমরন। সতসন আল্লাহ 
অতঃপর ততামরা তকাথায় 
সর্ভ্রান্ত হচ্ছ? 

95.   Truly (it is) Allah 

who splits the seed 

grain  and  the   fruit 

kernel  (for sprouting). 

He  brings  forth  the  

living  from  the   dead, 

and it is He who  

brings  forth  the dead 

from the living.  Such 

is Allah, then how are 

you deluded away. 

َِّ َّ فَّالُِق اۡۡل  ُُيِۡر ُُ َ ِ وَّالن َّوٰىاِن َّ اّٰلله
َّي ِِت  َّي ِِت وَُُّمِۡر ُُ اۡۡل َّى َّ ِمنَّ اۡۡل اۡۡل

َّى ِِ ُِِمنَّ اۡۡل َِّّه   ٰٰلُِكُم اّٰلله فَّا
  ُتۡؤفَُّكۡونَِّ

96.  সতসন প্রভাত রসির 
উমেষক। সতসন রাসিমক 
আরামদায়ক কমরমিন এর্ং 
িিূব ও িন্দ্রমক সহমিমর্র 
জনয তরমখমিন। এটি 
পরাক্রান্ত, মহাোনীর 
সনধবারণ। 

96. The Cleaver of the 

daybreak, and He has 

appointed the night for 

resting, and the sun 

and  the  moon  for 

reckoning. Such is the 

measuring of the All 

Mighty, the All 

Knowing. 

َّاحِِ  وَّ جَّعَّلَّ ال َّيۡلَّ فَّالُِق اۡۡلِۡصب
اا كَّن رَّ  َِّ ۡمسَّ وَّالۡقَّمَّ الش َّ و َّ

اا َّان ؕ  ٰٰلِكَّ تَّۡقِديُۡر الۡعَِّزيِۡز ُِحۡسب
 ِِِ الۡعَّلِيِۡمِ

97.  সতসনই ততামামদর 
জনয নক্ষিপঞু্জ িজৃন 
কমরমিন িামত ততামরা িল 
ও জমলর অন্ধকামর পথ 
প্রাপ্ত হও। সনশ্চয় িারা 
োনী তামদর জমনয আসম 
সনমদব শনার্লী সর্োসরত 
র্ণবনা কমর সদময়সি। 

97.  And it is He who 

has placed for you the 

stars that you may be 

guided by them 

through the darkness 

of the land and the sea. 

Indeed, We have 

explained in detail the 

signs for a people who 

have knowledge.  

َّـُكُم الن ُجُِ ۡومَّ وَُّهوَّ ال َِّذۡى جَّعَّلَّ ل
َّهۡتَُّدۡوا بِهَّا ِِفۡ ُظلُمِٰت الَۡبَّ ِ  لِت

َّۡحرِِ َّا اۡۡلٰيِٰت لِقَّۡوٍم وَّالۡب لۡن  قَّۡد فَّص َّ
َُّمۡونَِّ  ِِِ ي َّعۡل

98.  সতসনই ততামামদর তক 
এক র্যসক্ত তথমক িসৃি 
কমরমিন। অনন্তর একটি 

98.   And  it  is  He  

who has  created  you  

from  a single  soul, 

َُّكۡم م ِۡن ن َّۡفٍس  ا وَّ ُهوَّ ال َِّذۡىۤ اَّنۡشَّ



হমচ্ছ ততামামদর িায়ী 
ঠিকানা ও একটি হমচ্ছ 
 সচ্ছত িল। সনশ্চয় আসম 
প্রমাণাসদ সর্োসরত ভামর্ 
র্ণবনা কমর সদময়সি তামদর 
জমনয, িারা সিন্তা কমর। 

and (gave you)  a  place  

of residing  and  a  

repository. Indeed, We   

have explained in detail 

the signs for a people 

with understanding.  

ُمۡستَّۡودَّعٌِ ٌ و َّ ٍة فَُّمۡستَّقَّر  اِحدَّ ؕ  قَّۡد ِو َّ
َّا اۡۡلٰيِٰت لِقَّۡوٍم ي َّۡفقَُّهۡونَِّ لۡن  فَّص َّ

ِِِ 
99.  সতসনই আকাশ তথমক 
পাসন র্ষবণ কমরমিন 
অতঃপর আসম এর দ্বারা 
ির্বপ্রকার উসদ্ভদ উৎপন্ন 
কমরসি, অতঃপর আসম এ 
তথমক ির্ুজ েিল সন বত 
কমরসি, িা তথমক িগু্ম র্ীজ 
উৎপন্ন কসর। তখজমুরর 
কাাঁসদ তথমক গুচ্ছ তর্র কসর, 
িা নমুয় থামক এর্ং 
আঙ্গমুরর র্া ান, িয়তুন, 
আনার পরস্পর িাদশৃযিকু্ত 
এর্ং িাদশৃযহীন। সর্সভন্ন 
 ামির েমলর প্রসত লক্ষয 
কর িখন তিগুুমলা েলন্ত 
হয় এর্ং তার পসরপক্কতার 
প্রসত লক্ষয কর। সনশ্চয় এ 
গুমলামত সনদশবন রময়মি 
ঈমানদারমদর জমনয। 

99.  And it  is  He  who   

sends down water from 

the sky, then We 

produce  with  it  

vegetation of all  kinds, 

then  We  bring   forth  

from it the green 

(crops), We bring 

forth,   out  of   which,  

the  thick  clustered   

grain.  And  out of  the   

palm   tree   from the 

sheath of it,  (We bring 

out) thick clustered 

dates hanging low, and 

gardens of grapes, and 

the olive and the 

pomegranate, 

resembling and  yet 

different (in  taste). 

Look at their fruit, 

when they begin to 

bear fruit, and its 

ripening. Indeed, in 

that are signs for a 

people who believe.  

ٓاِء مَّٓاءاِ مَّ  وَُّهوَّ ال َِّذۡىۤ اَّنۡزَّلَّ ِمنَّ الس َّ
ٍء  ۡ ِ َشَّ َّاتَّ كُل  َّب ۡجنَّا بِٖه ن َّۡخرَّ فَّا

ِۡ ُ ا ن  ۡجنَّا مِنُۡه خَِّضرا َّۡخرَّ ِر ُُ مِنُۡه فَّا
اا َّاِكب ب اا م َُتَّ  وَِّمنَّ الن َّۡخِل ِمۡن حَّ

جَّنهٍت م ِۡن  ٌَّة و َّ لۡعِهَّا قِنۡوَّاٌن دَّانِي طَّ
م َّانَّ  ُ يۡتُۡونَّ وَّالر  الز َّ َّاٍب و َّ اَّعۡن

غَّۡۡيَّ ُمتَّشٰبِهٍِ  اُنُْظُرۡوۤا اِٰٰل ُمۡشتَّبِهاا و َّ
َّنۡعِٖه  اِن َّ ِِفۡ ٰٰلِكُِ ي َّرَّ وَّ ۤ اََّۡث ۤ اَِّٰا َِّرٖه ۡم َثَّ

َّيٍٰت ل ِقَّۡوٍم ي ُۡؤمِنُۡونَِّ  ِِِ ۡلَّ

100.  তারা সজনমদরমক 
আল্লাহর অংশীদার সির 
কমর; অথি তামদরমক 

100. And they associate 

with Allah jinns as 

partners, though He 

َّٓاءَّ اَۡلِن َّ  ك ِ ُشرَّ وَّجَّعَّلُۡوا ّٰلِله



সতসনই িসৃি কমরমিন। 
তারা অেতার্শতঃ 
আল্লাহর জমনয পিু ও কনযা 
িার্যে কমর সনময়মি। সতসন 
পসর্ি ও িমুন্নত, তামদর 
র্নবনা তথমক। 

has created them, and 

they impute to Him   

sons and daughters 

without knowledge.  

Glorified be He and 

High Exalted above 

what they attribute (to 

Him).  

َّقَُّهۡمِ ل قُِ وَّخَّ رَّ بَّنٍٰتۢۡ وَّخَّ َّه  بَِّنۡۡيَّ وَّ ۡوا ل
َّۡۡيِ عِلٍۡمِ ا بِغ ٰٰ عَّم َّ ٰ تَّع بٰۡحنَّه  وَّ ُِ  
َِّصُفۡونَِّ  ِِِ ي

101.  সতসন নমভামন্ডল ও 
ভূমন্ডমলর আসদ স্রিা। 
সকরূমপ আল্লাহর পিু হমত 
পামর, অথি তাাঁর তকান 
িঙ্গী তনই? সতসন িার্তীয় 
সকিু িসৃি কমরমিন। সতসন 
ির্ র্স্তু িম্পমকব  িসুর্ে। 

101.   (He  is)  the 

Originator of the  

heavens and  the earth. 

How can He have a 

son, and (when) there 

is for Him no 

companion. And He 

created  all  things,   

and  He  is,  of  all  

things, the All Knower.  

مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِضِ  اَِّّه بَِّديُۡع الس َّ
َّۡم تَُّكۡن ل َّه   ل ٌَّد و َّ ل َّه  وَّ َُّكۡوُن ل ي

َّةٌِ اِحب ءٍِِصَّ ۡ َّقَّ كُل َّ َشَّ ل  وَُّهوَّ ؕ  وَّخَّ
ٍء عَّلِيٌۡمِ ۡ ِ َشَّ   بُِكل 

102.  সতসনই আল্লাহ 
ততামামদর পালনকতব া। 
সতসন র্যতীত তকান উপািয 
তনই। সতসনই ির্ সকিুর 
স্রিা। অতএর্, ততামরা 
তাাঁরই এর্াদত কর। সতসন 
প্রমতযক র্স্তুর কািবসনর্বাহী। 

102. Such is Allah, your 

Lord. There is no god 

except Him, the 

Creator of all things, so 

worship Him. And     

He is the guardian over 

all things.  

ب ُُكۡمِ ُ رَّ ۤ اِلٰهَّ اِۡل َّ ُهوَِّٰٰلُِكُم اّٰلله   ۡلَّ
ٍء فَّاۡعبُُدۡوهُِ ۡ ِ َشَّ الُِق كُل  ٰٰ  وَِّخَّ ُهوَّ عَّ

ِكيٌۡلِ ٍء و َّ ۡ ِ َشَّ  ِِِ كُل 

103.  দসৃিিমূহ তাাঁমক তপমত 
পামর না, অর্শয সতসন 
দসৃিিমূহমক তপমত পামরন। 
সতসন অতযন্ত িকু্ষদশী, 
িসুর্ে। 

103. Vision can not 

comprehend Him, and 

He comprehends (all) 

vision.  And He is the 

Most Subtle, the All 

Aware.  

ارُِ وَُّهوَّ يُۡدِر َُ  ۡل َّ ُتۡدِرُكُه اۡۡلَّبۡصَّ
ارَِّ َّبِۡۡيُِاۡۡلَّبۡصَّ   وَُّهوَّ الل َِّطيُۡف اۡۡل

ِِِ 
104.  ততামামদর কামি 
ততামামদর পালনকতব ার 
পক্ষ তথমক সনদশবনার্লী 

104.   Indeed, there has 

come to you insights 

from your Lord.  So 

ب ُِكۡمِقَِّ ٓاٮ ُِر ِمۡن ر َّ ٓاءَُّكۡم بَّصَّ  ۡد جَّ



এমি ত মি। অতএর্, তি 
প্রতযক্ষ করমর্, তি সনমজরই 
উপকার করমর্ এর্ং তি 
অন্ধ হমর্, তি সনমজরই ক্ষসত 
করমর্। আসম ততামামদর 
পিবমর্ক্ষক নই। 

whoever sees, it is for 

(the good of) his own   

self.  And   whoever is 

blind, it is to his own 

(harm). And I 

(Muhammad) am not a 

watcher over you.  

َّۡفِسهِٖ رَّ فَّلِن ۡن اَّبۡصَّ  وَّمَّۡن عَِّّمَّ فَّمَّ
َّيۡهَّا ِفَّعَّل ٍٍ ۡ َِّفي ِِ َّيُۡكۡم  َّا عَّل ۤ اَّن   وَّمَّا

ِِِ 
105.  এমসন ভামর্ আসম 
সনদশবনার্লী ঘুসরময়-
সেসরময় র্ণবনা কসর িামত 
তারা না র্মল তি, আপসন 
ততা পমড় সনময়মিন এর্ং 
িামত আসম এমক িধুীর্ৃমের 
জমনয খুর্ পসরর্যক্ত কমর 

তদই। 

105. And thus do We 

diversify the verses, and 

that they might say (O 

Muhammad): “You 

have studied” and that 

We may make it clear 

for the people who 

have knowledge.  

ُف اۡۡلٰيِٰت  ِ ر  وَّكَّذٰلِكَّ نُصَّ
َّقُِ لِي َّه  لِقَّۡوٍم وَّ َّي ِن لِنُب تَّ وَّ ِۡ ۡولُۡوا دَّرَّ

َُّمۡونَِّ  ِِِ ي َّعۡل

106.  আপসন পথ অনুিরণ 
করুন, িার আমদশ 
পালনকতব ার পক্ষ তথমক 
আমি। সতসন র্যতীত তকান 
উপািয তনই এর্ং 
মুশসরকমদর তরে তথমক 
মুখ সেসরময় সনন। 

106.  Follow that which 

has been inspired to 

you from your Lord. 

There is no god except 

Him. And turn away 

from  those  who  

associate others  (with 

Allah).  

ِ ب ِكَّ َّيۡكَّ ِمۡن ر َّ ۤ اُۡوِِحَّ اِل ۤ اِت َّبِۡع مَّا  ۡلَّ
 وَّاَّۡعِرۡض عَِّن اِلٰهَّ اِۡل َّ ُهوَِّ
  اۡۡلُۡشِرِكۡۡيَِّ

107.  িসদ আল্লাহ িাইমতন 
তমর্ তারা তশরক করত 
না। আসম আপনামক 
তামদর িংরক্ষক কসরসন 
এর্ং আপসন তামদর 
কািবসনর্বাহী নন। 

107.   And if Allah had 

willed, they would not 

have associated others 

(with Him). And We 

have not made you 

over them a watcher, 

nor are you a guardian   

over them.  

 ُ َّۡو شَّٓاءَّ اّٰلله ل ُكۡواوَّ ۤ اَّۡشرَّ  وَّمَّا مَّا
ا ِفيۡظا َّيِۡهۡم حَّ ۤ اَّنۡتَّ جَّعَّلۡنٰكَّ عَّل  وَّمَّا

َّيِۡهۡم بِوَِّكيٍۡلِ  ِِِ عَّل

108.  ততামরা তামদরমক 
মে র্মলা না, িামদর তারা 
আরাধনা কমর আল্লাহমক 

108.  And do not insult      

those whom they 

(disbelievers) call upon   

besides Allah, lest they 

َّۡدُعۡونَّ ِمۡن  وَّۡلَّ تَُّسب ُوا ال َِّذيۡنَّ ي
ِ فَّيَِّ َّۡۡيِ ُدۡوِن اّٰلله ۢۡا بِغ َّ عَّۡدوا ُسب ُوا اّٰلله



তিমড়। তাহমল তারা ধৃিতা 
কমর অেতার্শতঃ 
আল্লাহমক মে র্লমর্। 
এমসনভামর্ আসম প্রমতযক 
িম্প্রদাময়র দসৃিমত তামদর 
কাজ কমব িমুশাসভত কমর 
সদময়সি। অতঃপর স্বীয় 
পালনকতব ার কামি 
তামদরমক প্রতযার্তব ন 
করমত হমর্। তখন সতসন 
তামদরমক র্মল তদমর্ন িা 
সকিু তারা করত। 

insult Allah in enmity    

without knowledge. 

Thus We have made 

fair seeming to each 

people their deed. Then 

to their Lord is their 

return, then He will 

inform them of what    

they used to do.  

ِ اُم ٍَّة عِلٍۡمِ  كَّذٰلِكَّ َُّي َّن َّا لُِكل 
َُّهۡمِ ل ب ِِهۡم  عَّمَّ ُثم َّ اِٰٰل رَّ

َّانُۡوا  ئُُهۡم ِِبَّا ك َّب ِ م َّۡرِجُعُهۡم فَّيُن
لُۡونَِّ َّعۡمَّ  ِِِ ي

109.  তারা তজার সদময় 
আল্লাহর কিম খায় তি, 
িসদ তামদর কামি তকান 
সনদশবন আমি, তমর্ অর্শযই 
তারা সর্শ্বাি িাপন করমর্। 
আপসন র্মল সদনঃ 
সনদশবনার্লী ততা আল্লাহর 
কামিই আমি। তহ 
মুিলমান ণ, ততামামদরমক 
তক র্লল তি, িখন তামদর 
কামি সনদশবনার্লী আিমর্, 
তখন তারা সর্শ্বাি িাপন 
করমর্ই? 

109.  And they swear 

by Allah their 

strongest oaths that if 

there   came to them a 

sign, they would surely 

believe in it.  Say: “The  

signs are  only  with   

Allah,  and  what  will  

make  you  perceive 

that  (even)  if  it  (the 

sign) came, they  would  

not  believe.” 

 

هۡدَّ اَّّۡيَّاِۡنِۡم  ِ جَّ ُمۡوا بِاّٰلله اَّقۡسَّ وَّ
ٓا َّٮ ِۡن جَّ ٌَّة ل َّيُۡؤمِنُن َّ بِهَّال ُۡم اٰي ۡۡ  ُقۡل ءَّ

ِِ َّا اۡۡلٰيُٰت ِعنۡدَّ اّٰلله وَّمَّا  اُِن َّ
ٓاءَّۡت ۡلَّ  ۤ اَِّٰا جَّ َّا يُۡشعُِرُكمۙۡ اَّۡن َّ

 ِِِ يُۡؤمِنُۡونَِّ

110.  আসম ঘুসরময় সদর্ 
তামদর অন্তর ও দসৃিমক, 
তিমন-তারা এর প্রসত 
প্রথমর্ার সর্শ্বাি িাপন 
কমরসন এর্ং আসম 
তামদরমক তামদর 
অর্াধযতায় উদভ্রান্ত তিমড় 
সদর্। 

110.  And We shall 

turn away their hearts 

and their eyes (from 

guidance), as they did 

not believe therein   the 

first time, and We shall 

leave them in their 

trespass wandering 

blindly.  

ُِ َّۡ دَّ َُ اَّفۡـ ِ ُهۡم  وَّنُقَّل ِ ارَّ ۡم وَّاَّبۡصَّ
ٍة   و َّ   لَّ    مَّر َّ َّۡم   يُۡؤمِنُۡوا   بِٖهۤ    اَّو َّ ا   ل كَّمَّ

ُرُهۡم   ِِفِۡ َّذَّ ُطغۡيِٰنِهۡم    ن
ُهۡونَِّ َّعۡمَّ ِي



111.  আসম িসদ তামদর 
কামি তেমরশতামদরমক 
অর্তারণ করতাম এর্ং 
তামদর িামথ মৃতরা 
কথার্াতব া র্লত এর্ং আসম 
ির্ র্স্তুমক তামদর িামমন 
জীসর্ত কমর সদতাম, 
তথাসপ তারা কখনও 
সর্শ্বাি িাপনকারী নয়; 
সকন্তু িসদ আল্লাহ িান। 
সকন্তু তামদর অসধকাংশই 
মুখব। 

111.    And even if We 

had sent  down  to  

them  the   angels,  and 

the dead  had  spoken  

to them, and We had 

gathered  all things 

before them, they 

would not have 

believed  except that   

Allah  so willed,  but  

most of them are 

ignorant.  

ٰٓٮ ِكَّةَّ  ٰ َّل َّيِۡهُم اۡۡل ۤ اِل َّا لۡن َّز َّ َّۡو اَّن َـّنَّا ن ل وَّ
َّيِۡهۡم  َّا عَّل ۡرن شَّ َّۡوٰٰت وَّ حَّ ُهُم اۡۡل َّل َّمَّ وَّك
 ۤ َّانُۡوا لِيُۡؤمِنُۡوۤا اِۡل َّ ا م َّا ك ٍء قُبُل ۡ كُل َّ َشَّ
ُهۡم  َّرَّ ٰـِكن َّ اَّۡكث ل ُ وَّ ٓاءَّ اّٰلله اَّۡن ي َّشَّ

ۡهَّلُۡونَِّ  ِِِ ُيَّ

112.  এমসনভামর্ আসম 
প্রমতযক নর্ীর জমনয শত্রু 
কমরসি শয়তান, মানর্ ও 
সজনমক। তারা তধাাঁকা 
তদয়ার জমনয এমক অপরমক 
কারুকািবখসিত কথার্াতব া 
সশক্ষা তদয়। িসদ আপনার 
পালনকতব া িাইমতন, তমর্ 
তারা এ কাজ করত না। 

112. And thus We have 

appointed  for  every 

prophet an enemy, 

devils from mankind  

and jinn, inspiring 

some  of  them  to  

others with adorned 

speech  as  a delusion. 

And if your  Lord  had  

so  willed,  they would  

not  have done  it,  so 

leave  them alone, and 

that which they invent.   

ا  ٍ عَُّدو ا َِّب  ِ ن َّا لُِكل  عَّلۡن وَّكَّذٰلِكَّ جَّ
يِٰطۡۡيَّ اۡۡلِنِۡس وَّاَۡلِن ِ يُۡوِِحۡ  شَّ
ُُۡخُرفَّ الۡقَّۡوِل  بَّعُۡضُهۡم اِٰٰل بَّعٍۡض 

ا ب ُكَّ مَّا فَّعَّلُۡوهُُِغُرۡورا َّۡو شَّٓاءَّ رَّ ل   وَّ
ُۡونَِّ َّۡفَتَّ ۡرُهۡم وَّمَّا ي  ِِِ فَّذَّ

113.  অতএর্, আপসন 
তামদরমক এর্ং তামদর 
সমথযাপর্াদমক মুক্ত তিমড় 
সদন িামত কারুকািবখসিত 
র্ামকযর প্রসত তামদর মন 
আকৃি হয় িারা পরকামল 
সর্শ্বাি কমর না এর্ং তারা 
এমকও পিে কমর তনয় এর্ং 
িামত ঐির্ কাজ কমর, িা 

113.   And that may 

incline to it (deceptive 

speech), the hearts of 

those who do not 

believe in the Hereafter, 

and that they may be 

well pleased with it, 

and that they acquire 

whatever they may be 

acquiring. 

ُة ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ  دَّ َّيِۡه اَّفۡـ ِ َّۡصِٰغٰٓ اِل لِت وَّ
وِۡ ۡضَّ ِة وَّلِۡيَّ ُه يُۡؤمِنُۡونَّ بِاۡۡلِٰخرَّ

ُفۡونَِّ ِ ُفۡوا مَّا ُهۡم م ُۡقَتَّ ِ َّۡقَتَّ لِي  ِِِ وَّ



তারা করমি। 
114.  তমর্ সক আসম আল্লাহ 
র্যতীত অনয তকান সর্িারক 
অনুিন্ধান করর্, অথি 
সতসনই ততামামদর প্রসত 
সর্োসরত গ্রে অর্তীনব 
কমরমিন? আসম িামদরমক 
গ্রে প্রদান কমরসি, তারা 
সনসশ্চত জামন তি, এটি 
আপনার প্রসত পালমকর 
পক্ষ তথমক িতযিহ অর্তীনব 
হময়মি। অতএর্, আপসন 
িংশয়কারীমদর অন্তভুব ক্ত 
হমর্ন না। 

114.  (Say O 

Muhammad)   “Then is 

it other than Allah I 

shall seek as judge, and 

it is He who has sent 

down to you the Book 

(Quran), explained in 

detail.” And those to 

whom We gave the 

Book (aforetime) know 

that it is revealed from 

your Lord in truth. So 

be not you of those who 

doubt.      

ُهوَّ  َِِّغۡ حَّكَّماا و َّ ِ اَّبۡت اَّفَّغَّۡۡيَّ اّٰلله
 ََّ ٰ ۡـِكت َّيُۡكُم ال ال َِّذۡىۤ اَّنۡزَّلَّ اِل

لاِ ََّ ُِمفَّص َّ ٰ ۡـِكت ؕ  وَّال َِّذيۡنَّ اٰتَّيۡنُٰهُم ال
َّعِۡ ب ِكَّ ي َُّمۡونَّ اَّن َّه  ُمنَّ ٌَّل م ِۡن ر َّ ل

ِِ َّـق  َّن َّ ِمنَّ  بِاۡۡل فَّلَّ تَُّكۡون
يۡنَِّ ِ  ِِِ اۡۡلُۡمَتَّ

115. আপনার 
প্রসতপালমকর র্াকয পণূব 
িতয ও িষুম। তাাঁর 
র্ামকযর তকান 
পসরর্তব নকারী তনই। সতসনই 
রর্ণকারী, মহাোনী। 

115.  And the Word of 

your Lord has been 

fulfilled in truth and 

justice.  None can 

change His Words. And 

He is the All Hearer, 

the All Knower. 

ب ِكَّ ِصۡدقاا  ُت رَّ َّلِمَّ وََّتَّ َّۡت ك
عَّۡدۡلاِ لَّ لِكَّلِمٰتِهِِٖو َّ َّد ِ  وَُّهوَّ ؕ  ۡلَّ ُمب

ِميُۡع الۡعَّلِيُۡمِ  ِِِ الس َّ
116.  আর িসদ আপসন 
পসৃথর্ীর অসধকাংশ তলামকর 
কথা তমমন তনন, তমর্ তারা 
আপনামক আল্লাহর পথ 
তথমক সর্পথ ামী কমর 
তদমর্। তারা শুধু অলীক 
কল্পনার অনুিরণ কমর এর্ং 
িম্পণূব অনমুান সভসত্তক 
কথার্াতব া র্মল থামক। 

116.   And if you obey 

most of those on the 

earth, they will mislead 

you from Allah’s way. 

They do not follow 

except conjectures, and 

they do not but falsify. 

َّرَّ مَّۡن ِِف اۡۡلَّۡرِض  وَّاِۡن ُتِطۡع اَّۡكث
ِِ ِبيِۡل اّٰلله َِّ  اِۡن يُِضل ُۡو ََّ عَّۡن 

ن َّ وَّاِۡن ُهۡم اِۡل َّ  ي َّت َّبُِعۡونَّ اِۡل َّ الظ َّ
ُۡرُصۡونَِّ  ِِِ ُيَّ

117.  আপনার প্রসতপালক 
তামদর িম্পমকব  খুর্ োত 
রময়মিন, িারা তাাঁর পথ 

117. Indeed, your Lord, 

it is He  who  knows  

best  who  strays from 

His way,  and it is He 

ب َّكَّ هُِ ُ عَّۡن اِن َّ رَّ َُّم مَّۡن ي َِّضل  وَّ اَّعۡل



তথমক সর্পথ ামী হয় এর্ং 
সতসন তামদরমকও খুর্ ভাল 
কমর জামনন, িারা তাাঁর 
পমথ অন ুমন কমর। 

who knows best those 

who are  guided.  ِِٖبيۡلِه َُّم بِاۡۡلُهۡتَِّديۡنََِِّّ   وَُّهوَّ اَّعۡل

ِِِ 
118.  অতঃপর তি জন্তুর 
উপর আল্লাহর নাম 
উচ্চাসরত হয়, তা তথমক 
ভক্ষণ কর িসদ ততামরা 
তাাঁর সর্ধানিমূমহ সর্শ্বািী 
হও। 

118.   So eat of that on 

which Allah’s name 

has been   mentioned, 

if you are believers in 

His revelations.  

َّيِۡه اِۡن  ِ عَّل ُم اّٰلله ِۡ ُِٰكرَّ ا ُكلُۡوا ِم َّا  فَـّ
 ِِِ ُكنۡتُۡم بِاٰيٰتِٖه ُمۡؤمِِنۡۡيَِّ

119.  তকান কারমণ 
ততামরা এমন জন্তু তথমক 
ভক্ষণ করমর্ না, িার উপর 
আল্লাহর নাম উচ্চাসরত 
হয়, অথি আল্লাহ ঐ ির্ 
জন্তুর সর্শদ সর্র্রণ 
সদময়মিন, তিগুমলামক 
ততামামদর জমনয হারাম 
কমরমিন; সকন্তু তিগুমলাও 
ততামামদর জমনয হালাল, 
িখন ততামরা সনরুপায় 
হময় িাও। অমনক তলাক 
স্বীয় ভ্রান্ত প্রর্ৃসত্ত দ্বারা না 
তজমন সর্পথ ামী করমত 
থামক। আপনার প্রসতপালক 
িীমাসতক্রম কারীমদরমক 
িথাথবই জামনন। 

119.   And what is it 

with you that you do 

not eat of that on 

which Allah’s name 

has been mentioned, 

and indeed He has 

explained in detail to 

you what is forbidden   

to you, except that to 

which you are 

compelled. And indeed, 

many do lead (others) 

astray by their own 

desires without 

knowledge.  Certainly, 

your Lord, He knows 

best of the 

transgressors.  

ُم  ِۡ ُِٰكرَّ ا َّـُكۡم اَّۡل َّ تَّاۡكُلُۡوا ِم َّا  وَّمَّا ل
َّـُكۡم م َّا  لَّ ل َّيِۡه وَّقَّۡد فَّص َّ ِ عَّل اّٰلله
َّيُۡكۡم اِۡل َّ مَّا اۡضُطِرۡرُتۡم  مَّ عَّل ر َّ حَّ

اا  َّيِۡه  وَّاِن َّ كَّثِۡۡي ل َّيُِضل ُۡونَّ اِل
َّۡۡيِ عِلٍۡمِ ِهۡم بِغ َّۡهوَّٓاٮ ِ ب َّكَّ بِا  اِن َّ رَّ
َُّم بِاۡۡلُعۡتَِّديۡنَِّ   ُهوَّ اَّعۡل

120.  ততামরা প্রকাশয ও 
প্রচ্ছন্ন ত ানাহ পসরতযা  
কর। সনশ্চয় িারা ত ানাহ 
কমরমি, তারা অসতিের 
তামদর কৃতকমমবর শাসে 
পামর্। 

120.   And leave the    

apparent   of  sin  and 

the  concealed  thereof.  

Indeed,  those  who 

earn sin will be 

recompensed for that 

اِهرَّ اۡۡلِۡثِم وَّبَّاِطنَّهِ   اِن َّ وََُّّٰرۡوا ظَّ
َّْکِسبُۡونَّ اۡۡلِۡثمَّ  ال َِّذيۡنَّ ي
َّانُۡوا  يُۡجزَّۡونَّ ِِبَّا ك َِّ



which they used to 

commit. َُِّفۡون ِ َّۡقَتَّ  ِِِ ي
121.  তিির্ জন্তুর উপর 
আল্লাহর নাম উচ্চাসরত হয় 
না, তিগুমলা তথমক ভক্ষণ 
কমরা না; এ ভক্ষণ করা 
ত ানাহ। সনশ্চয় শয়তানরা 
তামদর র্নু্ধমদরমক 
প্রতযামদশ কমর-তিন তারা 
ততামামদর িামথ তকব  কমর। 
িসদ ততামরা তামদর 
আনু তয কর, ততামরাও 
মুশমরক হময় িামর্। 

121. And do not eat  of  

that  on  which  Allah’s 

name has not  been 

mentioned, and for 

sure it is abomination.  

And indeed, the devils 

do inspire to their 

friends to dispute with 

you. And if you obey 

them, you would indeed 

be those who associate 

others (with Allah).  

ِ ِ وَّۡلَّ ُم اّٰلله ِۡ َّۡم يُۡذكَِّر ا  تَّاۡكُلُۡوا ِم َّا ل
يِٰطۡۡيَّ  َِّفۡسٌق  وَّاِن َّ الش َّ اِن َّه  ل َّيِۡه وَّ عَّل
ِهۡم  َّٓاٮ ِ َّيُۡوُحۡونَّ اِٰٰلٰٓ اَّۡولِي ل

اِدلُۡوُكۡمِ عۡتُُمۡوُهۡم لِيُجَّ  وَّاِۡن اَّطَّ
ُۡشِرُكۡونَِّ  ِِِ اِن َُّكۡم ۡلَّ

122.  আর তি মতৃ সিল 
অতঃপর আসম তামক 
জীসর্ত কমরসি এর্ং তামক 
এমন একটি আমলা সদময়সি, 
িা সনময় তি মানমুষর মমধয 
িলামেরা কমর। তি সক ঐ 
র্যসক্তর িমতুলয হমত পামর, 
তি অন্ধকামর রময়মি-
তিখান তথমক তর্র হমত 
পারমি না? এমসনভামর্ 
কামেরমদর দসৃিমত তামদর 
কাজকমবমক িমুশাসভত কমর 
তদয়া হময়মি। 

122.   And is he who 

was dead, then We 

gave   him   life,  and  

We made for him a 

light by which he can 

walk among the 

people, like him whose  

similitude is in   

darkness, from which 

he can never come  out.  

Thus it is made fair 

seeming to the 

disbelievers that which 

they used to do. 

َّا  عَّلۡن َّيۡنُٰه وَّجَّ َّۡحي اا فَّا اَّوَّمَّۡن كَّانَّ مَّيۡت
ۡن  ِۡشۡ بِٖه ِِف الن َّاِس كَّمَّ ا ّي َّ َّه  نُۡورا ل
َّـيۡسَّ ِِبَّاِر ٍُ  لُٰمِت ل َّلُه  ِِف الظ ُ ث م َّ

ُُي ِنَّ لِلۡكِٰفِريۡنَّ مَّا م ِنۡهَّا  كَّذٰلِكَّ 
لُۡونَِّ َّعۡمَّ َّانُۡوا ي   ك

123.  আর এমসনভামর্ 
আসম প্রমতযক জনপমদ 
অপরাধীমদর জনয সকিু 
িদব ার সনময়া  কমরসি-তিন 
তারা তিখামন িক্রান্ত কমর। 
তামদর তি িক্রান্ত তামদর 
সনমজমদর সর্রুমদ্ধই; সকন্তু 

123.   And thus We 

have placed in every 

town the greatest   of 

its criminals to 

conspire therein. And 

they do not conspire 

except against their 

ٍَّة اَّكَِٰبَّ  ِ قَّۡري َّا ِِفۡ كُل  عَّلۡن وَّكَّذٰلِكَّ جَّ
َّۡمُكُرۡوا فِيۡهَّا  وَّمَّا ُُمِۡرِميۡهَّا لِي

َّنُۡفِسِهۡم وَّمَّا  ُۡكُرۡونَّ اِۡل َّ بِا ّيَّ



তারা তা উপলসি করমত 
পামর না। 

own selves, and they do 

not perceive.  ََِّّۡشُعُرۡون  ِِِ ي
124.  িখন তামদর কামি 
তকান আয়াত তপ াঁমি, তখন 
র্মল, আমরা কখনই মানর্ 
না তি, পিবন্ত না আমরাও 
তা প্রদত্ত হই, িা আল্লাহর 
রিলূ ণ প্রদত্ত হময়মিন। 
আল্লাহ এ সর্ষময় 
িপুাসরোত তি, তকাথায় 
স্বীয় পয় াম তপ্ররণ করমত 
হমর্। িারা অপরাধ করমি, 
তারা অসতিের আল্লাহর 
কামি তপ মি লাঞ্ছনা ও 
কমঠার শাসে পামর্, তামদর 
িক্রামন্তর কারমণ। 

124.   And when there 

comes to them a sign, 

they say: “We shall 

never believe until we 

are given the like of 

that  which  was given 

to Allah’s messengers.” 

Allah knows best with 

whom to place His 

message. There will 

afflict those who 

committed crimes, 

humiliation from Allah 

and severe punishment, 

for that which they 

used to conspire.  

َّۡن ن ُـۡؤِمنَّ  ٌَّة قَّالُۡوا ل ُۡم اٰي ۡۡ ٓاءَّ وَّاَِّٰا جَّ
ِِ ُل اّٰلله ُِ َّ ُر ۤ اُۡوِٰت   حَّّٰۤه نُۡؤٰٰت ِمثۡلَّ مَّا

ِۡ يُۡث ُيَّ َُّم حَّ ُ اَّعۡل تَّهِ اَّّٰلله َـّ ل ِٰ  عَُّل ِر
غَّاٌر  ُمۡوا صَّ َُ ال َِّذيۡنَّ اَّۡجرَّ ۡ يُِصي َِّ
ِ وَّعَّذَّاٌب شَِّديٌۡدۢۡ ِِبَّا  ِعنۡدَّ اّٰلله

ُۡكُرۡونَِّ َّانُۡوا ّيَّ  ِِِ ك

125. অতঃপর আল্লাহ িামক 
পথ-প্রদশবন করমত িান, 
তার র্ক্ষমক ইিলামমর 
জমনয উম্মকু্ত কমর তদন এর্ং 
িামক সর্পথ ামী করমত 
িান, তার র্ক্ষমক িংকীণব 
অতযসধক িংকীণব কমর 
তদন-তিন তি িমর্ম  
আকামশ আমরাহণ করমি। 
এমসন ভামর্ িারা সর্শ্বাি 
িাপন কমর না। আল্লাহ 
তামদর উপর আিার্ র্ষবন 
কমরন। 

125. So whoever Allah 

wills   to    guide,   He 

expands   his   breast  

to Islam. And whoever 

He wills to send astray,    

He makes    his   breast 

tight,   constricted,  as  

though   he   were   

climbing up   into   the  

sky. Thus, Allah places   

ignominy upon those 

who do not believe.  

ۡح  َّۡشرَّ َّه  ي ُ اَّۡن ي َّهِۡدي ۡن ي ُِرِد اّٰلله فَّمَّ
مِِ لَّ ِۡ ه  لِۡلِ ۡدرَّ ِرۡد اَّۡن  وَّمَّۡن ي ُِصَّ

جاا  رَّ ي ِقاا حَّ ه  ضَّ ۡدرَّ ۡعَّۡل صَّ ي ُِضل َّه  ُيَّ
ٓاءِِ مَّ ع َُّد ِِف الس َّ َّا يَّص َّ َُّن َّ َّا  كَّذٰلِكَّ ك

َّٰ ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ  ِۡجسَّ عَّ ُ الر  ۡعَُّل اّٰلله ُيَّ
  يُۡؤمِنُۡونَِّ

126.  আর এটাই আপনার 
পালনকতব ার িরল পথ। 
আসম উপমদশ 

126.   And this is the 

path of your Lord, 

(leading) straight. We 

ب ِكَّ ُمۡستَّقِيۡماا اُط رَّ ا ِصرَّ  وَّهٰذَّ



গ্রহণকারীমদর জমনয 
আয়াতিমূহ পঙু্খানপুঙু্খ 
র্নবনা কমরসি। 

have indeed detailed 

the revelations for a 

people who heed to 

admonition.  

َّا اۡۡلٰيِٰت لِقَّۡوٍم  لۡن قَّۡد فَّص َّ
ك َُّرۡونَِّ  ِِِ ي َّذ َّ

127.  তামদর জমনযই 
তামদর প্রসতপালমকর কামি 
সনরাপত্তার  হৃ রময়মি এর্ং 
সতসন তামদর র্নু্ধ তামদর 
কমমবর কারমণ। 

127.    For them will be 

the abode of peace with 

their Lord. And He 

will be their protecting 

friend because of what 

they used to do.  

ُۡم  ب ِِهۡمِِلَّ لِٰم ِعنۡدَّ رَّ وَُّهوَّ  دَّاُر الس َّ
لُۡونَِّ َّعۡمَّ َّانُۡوا ي لِي ُُهۡم ِِبَّا ك  ِِِ وَّ

128.  তিসদন আল্লাহ 
ির্াইমক একসিত করমর্ন, 
তহ সজন িম্প্রদায়, ততামরা 
মানষুমদর মমধয অমনকমক 
অনু ামী কমর সনময়ি। 
তামদর মানর্ র্নু্ধরা 
র্লমর্ঃ তহ আমামদর 
পালনকতব া, আমরা 
পরস্পমর পরস্পমরর 
মাধযমম েল লাভ কমরসি। 
আপসন আমামদর জমনয তি 
িময় সনধবারণ কমরসিমলন, 
আমরা তামত উপনীত 
হময়সি। আল্লাহ র্লমর্নঃ 
আগুন হল ততামামদর 
র্ািিান। তথায় ততামরা 
সিরকাল অর্িান করমর্; 
সকন্তু িখন িাইমর্ন 
আল্লাহ। সনশ্চয় আপনার 
পালনকতব া প্রোময়, 
মহাোনী। 

128.   And  the  day 

when He will gather 

them together (and 

say):  “O company of 

the jinns, you have 

indeed (mislead) many 

of  mankind.” And 

their friends among 

mankind will say: 

“Our Lord,  we  did  

benefit, some of us 

from the others, and  

we have reached our 

appointed term which 

You did appoint for 

us.” He will say: “The 

Fire is your residence, 

you will dwell   therein, 

except for what Allah 

wills. Indeed, your 

Lord is All Wise, All 

Knowing.” 

ِيۡعاا ُۡشُرُهۡم ِمَّ َّۡومَّ ٰيَّ رَّ وَّي  ّٰيَّعۡشَّ
َّۡرِ تَّۡكث ِۡ  ُتۡم م ِنَّ اۡۡلِنِۡسِاَۡلِن ِ قَِّد ا

ب َّنَّا  ٰٓـئُُهۡم م ِنَّ اۡۡلِنِۡس رَّ ٰ وَّقَّالَّ اَّۡولِي
 ۤ َّا َّغۡن بَّل َّعٍۡض و َّ تَّۡمتَّعَّ بَّعُۡضنَّا بِب ِۡ ا

َّـنَّا لۡتَّ ل َـّنَّا ال َِّذۡىۤ اَّج َّ ل  قَّالَّ الن َّاُر اَّجَّ
ۤ اِۡل َّ مَّا شَّٓاءَّ  مَّثۡوٰٮُكۡم ٰخلِِديۡنَّ فِيۡهَّا

ِكيٌۡمِ ب َّكَّ حَّ ُ  اِن َّ رَّ  ِِِ عَّلِيٌۡمِ اّٰلله

129.  এমসনভামর্ আসম 
পাপীমদরমক এমক অপমরর 
িামথ িকু্ত কমর তদর্ তামদর 

129. And thus We shall 

make the wrong doers 

friends of one another, 

لِِمۡۡيَّ  ۡ بَّعۡضَّ الظه وَّكَّذٰلِكَّ نُوَّٰل ِ



কাজকমমবর কারমণ। because of that which 

they used to earn. َِّۡۡكِسبُۡونَِّبَّع َّانُۡوا ي ا ِِبَّا ك ۡۢ  ِ ضا
130.  তহ সিন ও মানর্ 
িম্প্রদায়, ততামামদর কামি 
সক ততামামদর মধয তথমক 
পয় ম্বর ণ আ মন 
কমরসন? িাাঁরা ততামামদরমক 
আমার সর্ধানার্লী র্ণবনা 
করমতন এর্ং ততামামদরমক 
আজমকর এ সদমনর 
িাক্ষামতর ভীসত প্রদশবন 
করমতন? তারা র্লমর্ঃ 
আমরা স্বীয় ত ানাহ স্বীকার 
কমর সনলাম। পাসথবর্ জীর্ন 
তামদরমক প্রতাসরত 
কমরমি। তারা সনমজমদর 
সর্রুমদ্ধ স্বীকার কমর 
সনময়মি তি, তারা কামের 
সিল। 

130.   “O  you assembly 

of the  jinns  and  the  

mankind, did not there 

come to you 

messengers from 

amongst you,   reciting  

to  you  My verses,  

and warning you of the 

meeting of this Day of 

yours.” They will say: 

“We bear witness 

against ourselves.” 

And the life of the 

world deceived them. 

And they will bear 

witness against 

themselves that they 

were disbelievers. 

ِِ رَّ اَۡل َّۡم ّٰيَّعۡشَّ َّل ن ِ وَّاۡۡلِنِۡس ا
ۡونَّ  َُّقص ُ ٌل م ِنُۡكۡم ي ُِ َّاۡتُِكۡم ُر ي
َُّكۡم لِقَّٓاءَّ  َّيُۡكۡم اٰيِّٰٰۤۡ وَّيُنِۡذُرۡون عَّل

ا َّۡوِمُكۡم هٰذَّ ٰٓ ي ٰٰ َّا عَّ  قَّالُۡوا شَِّهۡدن
َّا  اَّنُۡفِسنَّا نۡي ُ َّيٰوُة الد  ُُم اۡۡل ۡۡ وَّغَّر َّ

ُۡم  ٰٓ اَّنُۡفِسِهۡم اَّۡن َّ ٰٰ وَّشَِّهُدۡوا عَّ
َّانُۡوا  ِِِ كِٰفِريۡنَِّ ك

131.  এটা এ জমনয তি, 
আপনার প্রসতপালক তকান 
জনপমদর অসধর্ািীমদরমক 
জলুুমমর কারমণ ধ্বংি 
কমরন না এমতার্িায় তি, 
তথাকার অসধর্ািীরা অে 
থামক। 

131.   This is because 

your  Lord  destroys 

not the townships      

unjustly   while their 

people were unaware, 

(so the messengers 

were sent). 

ب ُكَّ ُمهۡلِكَّ  َُّكۡن ر َّ ٰٰلِكَّ اَّۡن ل َّۡم ي
اَّۡهلُهَّا  الُۡقٰرى بُِظلٍۡم و َّ

 ِِِ غِٰفلُۡونَِّ

132.  প্রমতযমকর জমনয 
তামদর কমমবর আনুপাসতক 
মিবাদা আমি এর্ং আপনার 
প্রসতপালক তামদর কমব 
িম্পমকব  তর্খর্র নন। 

132. And for all, there 

will be ranks according 

to what they did. And 

your Lord is not  

unaware of what they 

do.  

ِ َّا عَِّملُۡوا جٌٰت م  ٍ دَّرَّ  وَّمَّا وَّلُِكل 
لُۡونَِّ َّعۡمَّ ا ي َّافٍِل عَّم َّ ب ُكَّ بِغ  ِِِ رَّ



133.  আপনার প্রসতপালক 
অমুখামপক্ষী, করুণাময়। 
সতসন ইচ্ছা করমল 
ততামামদর ির্াইমক উমচ্ছদ 
কমর সদমর্ন এর্ং ততামামদর 
পর িামক ইচ্ছা ততামামদর 
িমল অসভসষক্ত করমর্ন; 
তিমন ততামামদরমক অনয 
এক িম্প্রদাময়র র্ংশধর 
তথমক িসৃি কমরমিন। 

133.    And your Lord 

is self sufficient, the 

possessor of mercy. If  

He  wills, He  could  

take  you  away  and   

cause  to  succeed after 

you  whom  He    wills, 

even as He raised   you    

up    from the posterity 

of other people.  

ۡۡحَّةِِ ُٰو الر َّ  ُ َِِّن  ب ُكَّ الۡغ اۡ وَّرَّ  اِۡن ي َّشَّ
َّۡستَّۡخلِۡف ِمۡنۢۡ  يُۡذِهبُۡكۡم وَّي

َِّ ا ۤ اَّنۡشَّ ا ٓاُء كَّمَّ َّشَّ ُكۡم بَّعِۡدُكۡم م َّا ي
ِريۡنَّ  ي َِّة قَّۡوٍم اٰخَّ ُٰر ِ  ِِِ م ِۡن 

134.  তি সর্ষময়র ওয়াদা 
ততামামদর িামথ করা হয়, 
তা অর্শযই আ মন করমর্ 
এর্ং ততামরা অক্ষম করমত 
পারমর্ না। 

134.   Indeed, that 

which you are 

promised will surely 

come to pass, and you 

cannot escape.  

ٍٰتِاِن َّ مَّا ُتوِۡ ۤ اَّنۡـتُۡم  ۙعَُّدۡونَّ ۡلَّ مَّا و َّ
 ِِِ ِِبُعِۡجِزيۡنَِّ

135.  আপসন র্মল সদনঃ তহ 
আমার িম্প্রদায়, ততামরা 
স্বিামন কাজ কমর িাও, 
আসমও কাজ কসর। 
অসিমরই জানমত পারমর্ তি, 
পসরণাম  হৃ তক লাভ কমর। 
সনশ্চয় জামলমরা িেুলপ্রাপ্ত 
হমর্ না। 

135.  Say (O 

Muhammad): “O my 

people, work according 

to your way. Surely, I 

am working too. Then 

soon you will know 

who it is whose end will 

be (best) in the 

Hereafter. Certainly, 

the wrong doers will 

not prosper.”  

َّتُِكۡم  كَّان ٰٰ مَّ لُۡوا عَّ ُقۡل يٰقَّۡوِم اۡعمَّ
ۡ عَّاِمٌلِ وِۡاِِّ ِ ۙ مَّۡن  فَّسَّ َُّمۡونَّ فَّ تَّعۡل

ارِِ َُّة الد َّ َّه  عَّاقِب  اِن َّه  ۡلَّ تَُّكۡوُن ل
لُِمۡونَِّ  ِِِ يُۡفلُِح الظه

136.  আল্লাহ তিির্ 
শিযমক্ষি ও জীর্জন্তু িসৃি 
কমরমিন, তিগুমলা তথমক 
তারা এক অংশ আল্লাহর 
জনয সনধবারণ কমর 
অতঃপর সনজ ধারণা 
অনুিামর র্মল এটা আল্লাহর 

136. And they assign to 
Allah, from that which   
He created, of the crops 
and the cattle, a 
portion.  Then they 
say: “This is for Allah,” 

by their claim, “And 
this is for our (Allah’s 
so called) partners.”   

َّـۡرِث  َّ ِمنَّ اۡۡل ا ِ ِم َّا َّٰرَّ وَّجَّعَّلُۡوا ّٰلِله
 ِ ا ّٰلِله اا فَّقَّالُۡوا هٰذَّ َِّصيۡب َّنۡعَّاِم ن وَّاۡۡل

َّٓاٮ ِنَّا ك ا لُِشرَّ ۡعِمِهۡم وَّهٰذَّ ا بِزَّ  فَّمَّ
َِّصُل اِٰلَّ  ِهۡم فَّلَّ ي َّٓاٮ ِ ك كَّانَّ لُِشرَّ



এর্ং এটা আমামদর 
অংশীদারমদর। অতঃপর তি 
অংশ তামদর অংশীদারমদর, 
তা ততা আল্লাহর সদমক 
তপ াঁমি না এর্ং িা আল্লাহর 
তা তামদর উপািযমদর 
সদমক তপ মি িায়। তামদর 
সর্িার কতই না মে। 

Then that which was to   
their partners, so does 
not reach to Allah. And   
that whichw as to 
Allah, so that goes to 
their (Allah’s so called) 
partners. Evil is what 
they decide. 

ِِ ِ فَُّهوَِّاّٰلله َّانَّ ّٰلِله َِّصُل اِٰٰل   وَّمَّا ك ي
ِهۡمِ َّٓاٮ ِ ك ُۡكُمۡونَُِّشرَّ ٓاءَّ مَّا ٰيَّ َِّ   

ِِِ 

137.  এমসনভামর্ অমনক 
মুশমরমকর দসৃিমত তামদর 
উপািযরা িন্তান হতযামক 
িমুশাসভত কমর সদময়মি 
তিন তারা তামদরমক সর্নি 
কমর তদয় এর্ং তামদর 
ধমবমতমক তামদর কামি 
সর্ভ্রান্ত কমর তদয়। িসদ 
আল্লাহ িাইমতন, তমর্ তারা 
এ কাজ করত না। অতএর্, 
আপসন তামদরমক এর্ং 
তামদর মন ড়া র্ুসলমক 
পসরতযা  করুন। 

137.    And  thus to 

many of the   idolaters,  

their  (Allah’s so 

called)  partners  have  

made fair seeming the  

killing of their 

children, that they may 

ruin them, and make 

their faith obscure for 

them. And if Allah had 

willed, they would not 

have done so. So leave 

them alone and what 

they fabricate.  

وَّكَّذٰلِكَّ َُّي َّنَّ لِكَّثِۡۡيٍ م ِنَّ 
ِدِهۡم  تۡلَّ اَّۡوۡلَّ اۡۡلُۡشِرِكۡۡيَّ قَـّ
َّلِۡبُسۡوا  لِي َّٓاُؤُهۡم لُِۡيُۡدۡوُهۡم وَّ ك ُشرَّ

َِّ َُّهۡمِعَّل ُ مَّا يِۡهۡم ِديۡن َّۡو شَّٓاءَّ اّٰلله ل  وَّ
ُۡونَِّفَّعَّلُۡوهُِ َّۡفَتَّ ۡرُهۡم وَّمَّا ي  ِِِ  فَّذَّ

138.  তারা র্মলঃ এির্ 
িতুষ্পদ জন্তু ও শিযমক্ষি 
সনসষদ্ধ। আমরা িামক 
ইিিা কসর, তি িাড়া 
এগুমলা তকউ তখমত পারমর্ 
না, তামদর ধারণা 
অনুিামর। আর সকিুিংখযক 
িতুষ্পদ জন্তুর সপমঠ 
আমরাহন হারাম করা 
হময়মি এর্ং সকিু িংখযক 
িতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা 
ভ্রান্ত ধারনা র্শতঃ আল্লাহর 

138. And they say: 

“These  cattle  and  

crops  are  forbidden. 

No one can eat of them 

except whom we will,” 

by  their  claim,  and 

(certain) cattle  whose 

backs are forbidden  

(for  burden),   and the 

cattle on which (at 

slaughtering) they do 

not mention the name  

of Allah. (All that is)   

ۡرٌث ِحۡجٌرِ حَّ  وَّقَّالُۡوا هِٰذٖهۤ اَّنۡعَّاٌم و َّ
ٓاُء  ۤ اِۡل َّ مَّۡن ن َّشَّ َّۡطعَُّمهَّا ۡل َّ ي
مَّۡت  ِ ۡعِمِهۡم وَّاَّنۡعَّاٌم ُحر  بِزَّ
َّۡذُكُرۡونَّ  اَّنۡعَّاٌم ۡل َّ ي ا وَّ ُظُهۡوُرهَّ
َّيۡهِِ َّيۡهَّا افَِۡتَّٓاءا عَّل ِ عَّل مَّ اّٰلله ِۡ  ا
َّانُۡوا  َّۡجِزيِۡهۡم ِِبَّا ك ي َِّ



নাম উচ্চারণ কমর না, 
তামদর মন ড়া র্ুসলর 
কারমণ, অসিমরই সতসন 
তামদর তক শাসে সদমর্ন। 

lying   against   Him.  

He  will  recompense   

them for what they 

used to fabricate.  

ُۡونَِّ َّۡفَتَّ  ِِِ ي

139.  তারা র্মলঃ এির্ 
িতুষ্পদ জন্তুর তপমট িা 
আমি, তা সর্মশষ ভামর্ 
আমামদর পরুুষমদর জমনয 
এর্ং আমামদর মসহলামদর 
জমনয তা হারাম। িসদ তা 
মৃত হয়, তমর্ তার প্রাপক 
সহিামর্ ির্াই িমান। 
অসিমরই সতসন তামদরমক 
তামদর র্ণবনার শাসে 
সদমর্ন। সতসন প্রোময়, 
মহাোনী। 

139. And they say: 

“That which  is  in  the  

bellies  of  these  cattle 

is exclusively for our   

males and is forbidden   

to  our  females. And if 

it is (born) dead, then 

they all may share in 

it.” He will soon 

recompense   them  for   

their (false) attribution.  

Verily, He is All Wise, 

All Knower. 

َّنۡعَّاِم  وَّقَّالُۡوا مَّا ِِفۡ بُُطۡوِن هِٰذِه اۡۡل
 ٰٓ ٰٰ ٌم عَّ َّر َّ َّا وَُُّم ٌة ل ُِذُكۡوِرن الِصَّ خَّ

ُۡوِٰجنَّا َّ َّةا فَُّهۡم فِيِۡه ا يۡت  وَّاِۡن ي َُّكۡن م َّ
َّٓاءُِ ك َّجُِۡشرَّ ي َِّ  اِن َّه  ِزيِۡهۡم وَّۡصفَُّهۡمِ 

ِكيٌۡم عَّلِيٌۡمِ  ِِِ حَّ

140. সনশ্চয় তারা ক্ষসতগ্রে 
হময়মি, িারা সনজ 

িন্তানমদরমক 

সনর্ুবসদ্ধতার্শতঃ তকান 

প্রমাণ িাড়াই হতযা কমরমি 
এর্ং আল্লাহ তামদরমক তিির্ 
সদময়সিমলন, তিগুমলামক 
আল্লাহর প্রসত ভ্রান্ত ধারণা 
তপাষণ কমর হারাম কমর 
সনময়মি। সনসশ্চতই তারা 
পথভ্রি হময়মি এর্ং 
িপুথ ামী হয়সন। 

140.  Indeed,  lost  are  

those  who  have  killed  

their children in 

foolishness without 

knowledge, and have 

forbidden that  which  

Allah bestowed upon 

them, inventing a lie 

against  Allah.  They 

indeed have gone 

astray and are not 

guided. 

دَُّهۡم  ِسرَّ ال َِّذيۡنَّ قَّتَّلُۡوۤا اَّۡوۡلَّ قَّۡد خَّ
ُمۡوا مَّا  ر َّ حَّ َّۡۡيِ عِلٍۡم و َّ ۢۡا بِغ فَّها َِّ

ِِ َّٰ اّٰلله ُ افَِۡتَّٓاءا عَّ َُّقَُّهُم اّٰلله  قَّۡد رَّ
َّانُۡوا ُمهۡتَِّديۡنَِّ ل ُۡوا وَّمَّا ك  ِِِ ضَّ

141.  সতসনই উদযান িমূহ 
িসৃি কমরমি-তাও, িা 
মািার উপর তুমল তদয়া 
হয়, এর্ং িা মািার উপর 
ততালা হয় না এর্ং খজুব র 

141.  And it is He who 

produces  gardens  

trellised and non 

trellised, and the date 

palms, and crops of 

divers flavor, and the 

َّ جَّنهٍت م َّعُۡرۡوشٍٰت  ا وَُّهوَّ ال َِّذۡىۤ اَّنۡشَّ
غَّۡۡيَّ مَّعُۡرِ الن َّۡخلَّ و َّ ۡوشٍٰت و َّ

يۡتُۡونَّ  َّلِفاا اُكُلُه  وَّالز َّ ۡرعَّ ُُمۡت وَّالز َّ



র্ৃক্ষ ও শিযমক্ষি তিিমর্র 
স্বাদসর্সশি এর্ং িয়তুন ও 
আনার িসৃি কমরমিন-এমক 
অমনযর িাদশৃযশীল এর্ং 
িাদশৃযহীন। এগুমলার েল 
খাও, িখন েলন্ত হয় এর্ং 
হক দান কর কতব মনর 
িমময় এর্ং অপর্যয় কমরা 
না। সনশ্চয় সতসন 
অপর্যয়ীমদরমক পিে 
কমরন না। 

olive, and the 

pomegranate,  

resembling  and  yet  

different (in variety 

and taste).  Eat of their 

fruit when they bear 

fruits, and pay its due   

on the day of its   

harvest,  and  waste  

not by excess. Indeed, 

He does not love those 

who are extravagant.  

غَّۡۡيَّ ُمتَّشٰبِهٍِ ابِهاا و َّ م َّانَّ ُمتَّشَّ ُ  وَّالر 
ق َّه   َّرَّ وَّاُٰتۡوا حَّ ۤ اََّۡث َِّرٖهۤ اَِّٰا كُلُۡوا ِمۡن َثَّ

اِدهِٖ َّۡومَّ حَّصَّ  اِن َّه  ۡلَّ وَّۡلَّ ُتۡسِرُفۡوا ي
ۙ ُ اۡۡلُۡسِرفِۡۡيَّ  َ ِ  ِِِ ُٰي

142.  সতসন িসৃি কমরমিন 
িতুষ্পদ জন্তুর মমধয তর্াো 
র্হনকারীমক এর্ং 
খর্বাকৃসতমক। আল্লাহ 
ততামামদরমক িা সকিু 
সদময়মিন, তা তথমক খাও 
এর্ং শয়তামনর পদাঙ্ক 
অনুিরণ কমরা না। তি 
ততামামদর প্রকাশয শত্রু। 

142.   And  of  the  

cattle  are  carriers (for 

burdens),  and   for 

slaughter. Eat of that 

which Allah has 

bestowed upon you, 

and do not follow the 

footsteps of the devil.  

Surely, he is an open 

enemy to you.  

فَّۡرشاا َّةا و َّ ۡول ُ َّنۡعَّاِم ۡحَّ  كُلُۡوا وَّ ِمنَّ اۡۡل
ُ وَّ ۡلَّ تَّت َّبُِعۡوا  َُّقَُّكُم اّٰلله ِم َّا رَّ

يٰۡطِنُِخُطوِٰ ٌ ِت الش َّ َّـُكۡم عَُّدو   اِن َّه  ل
ۙ  ِِِ م ُبِۡۡيٌ

143.  িসৃি কমরমিন আটটি 
নর ও মাদী। তভড়ার মমধয 
দইু প্রকার ও িা মলর মমধয 
দইু প্রকার। সজমেি করুন, 
সতসন সক উভয় নর হারাম 
কমরমিন, না উভয় 
মাদীমক? না িা উভয় 
মাদীর তপমট আমি? 
ততামরা আমামক প্রমাণিহ 
র্ল, িসদ ততামরা িতযর্াদী 
হও। 

143. Eight pairs. Of the 

sheep twain (male and 

female), and  of  the 

goats twain (male  and      

female). Say: “Is it the     

two   males   He   has 

forbidden or the two 

females, or that which 

the wombs of the two 

females contain. Inform 

me with knowledge if 

you are truthful.” 

ُۡو ٍُِٰ َّ َّةَّ ا ِٰني َّۡۡيِ َثَّ اِۡن اثۡن  م ِنَّ الض َّ
َّۡۡيِِ َّعِۡز اثۡن يِۡن وَِّمنَّ اۡۡل كَّرَّ ٰٓالذ َّ  ُقۡل ءٰ

َّۡت  ل َّۡۡيِ اَّم َّا اۡشتَّمَّ َّي مَّ اَِّم اۡۡلُنۡث ر َّ حَّ
َّۡۡيِِ َّي اُم اۡۡلُنۡث َّيِۡه اَّۡرحَّ َّـب ِــُۡوِِّۡ عَّل  ن

ۙبِعِِ  ِِِ لٍۡم اِۡن ُكنۡتُۡم ٰصِدقِۡۡيَّ



144.  িসৃি কমরমিন উমটর 
মমধয দইু প্রকার এর্ং  রুর 
মমধয দইু প্রকার। আপসন 
সজমেি করুনঃ সতসন সক 
উভয় নর হারাম কমরমিন, 
না উভয় মাদীমক, না িা 
উভয় মাদীর তপমট আমি? 
ততামরা সক উপসিত সিমল, 
িখন আল্লাহ এ সনমদব শ 
সদময়সিমলন? অতএর্ তি 
র্যসক্ত অমপক্ষা তর্শী 
অতযিারী তক, তি আল্লাহ 
িম্পমকব  সমথযা ধারণা 
তপাষন কমর িামত কমর 
মানষুমক সর্না প্রমামণ 
পথভ্রি করমত পামর? 
সনশ্চয় আল্লাহ অতযািারী 
িম্প্রদায়মক পথপ্রদশবন 
কমরন না। 

144. And of the camels 

twain (male and 

female), and of the 

oxen twain (male and 

female). Say: “Is it the 

two males He has 

forbidden or the two 

females, or that which 

the wombs of the two 

females contain. Or 

were you present to 

witness when Allah 

commanded you this.” 

Then who does greater 

wrong than   he   who    

invents   a   lie   against 

Allah, that he may lead 

mankind astray without 

knowledge. Certainly, 

Allah does not guide 

the wrongdoing people. 

َّقَِّر  َّۡۡيِ وَِّمنَّ الۡب وَِّمنَّ اۡۡلِبِِل اثۡن
َّۡۡيِِ مَّ اَِّم اثۡن ر َّ يِۡن حَّ كَّرَّ ٰٓالذ َّ  ُقۡل ءٰ

َّۡۡيِ اَّم َّا اۡشتَِّ َّي َّيِۡه اۡۡلُنۡث َّۡت عَّل ل مَّ
َّۡۡيِِ َّي اُم اۡۡلُنۡث  اَّۡم ُكنۡتُۡم اَّۡرحَّ

ا ُ بِهٰذَّ ٮُكُم اّٰلله ٰۡ وَّصه  ُشهَّدَّٓاءَّ اِ
 ِ َّٰ اّٰلله ٰى عَّ َُّم ِم َِّن افَۡتَّ ۡن اَّۡظل فَّمَّ
َّۡۡيِ عِلٍۡمِ اا ل ِيُِضل َّ الن َّاسَّ بِغ  اِن َّ كَِّذب

َّهِۡدى الۡقَّۡومَّ  َّ ۡلَّ ي اّٰلله
لِِمۡۡيَِّ  ِِِ الظه

145.  আপসন র্মল সদনঃ িা 
সকিু সর্ধান ওহীর মাধযমম 
আমার কামি তপ াঁমিমি, 
তেমধয আসম তকান হারাম 
খাদয পাই না তকান 
ভক্ষণকারীর জমনয, িা তি 
ভক্ষণ কমর; সকন্তু মতৃ 
অথর্া প্রর্াসহত রক্ত অথর্া 
শুকমরর মাংি এটা অপসর্ি 
অথর্া অবর্ধ; িমর্হ করা 
জন্তু িা আল্লাহ িাড়া 
অমনযর নামম উৎি ব করা 
হয়। অতপর তি কু্ষধায় 

145.    Say: “I  do  not  

find in  that   which    is   

revealed to me 

anything   forbidden  

to   an   eater    that  he 

eats it,  except  that  it  

be  carrion,  or blood 

poured forth, or swine 

flesh,   for  that  indeed 

is unclean, or the 

abomination which 

was immolated to other 

than  Allah. Then 

whosoever   is   forced 

by  necessity, without 

ماا  َّر َّ ۤ اُۡوِِحَّ اِٰلَّ َّ ُُم ۤ اَِّجُد ِِفۡ مَّا ُقل ۡل َّ
ۤ اَّۡن ي َُّكۡونَّ  اِعٍم ي َّۡطعَُّمه ۤ اِۡل َّ ٰٰ طَّ عَّ
ا اَّۡو ۡلَّۡمَّ  ۡسُفۡوحا َّةا اَّۡو دَّماا م َّ مَّيۡت
يٍۡر فَّاِن َّه  ِرۡجٌس اَّۡو فِۡسقاا  ِخۡنِ

ِ بِهِٖ َّۡۡيِ اّٰلله ِن اۡضُطر َّ اُِهل َّ لِغ  فَّمَّ
ب َّكَّ غَُّفۡوٌر  ۡلَّ عَّاٍد فَّاِن َّ رَّ غَّۡۡيَّ بَّاٍغ و َّ

ِحيٌۡمِ  ِِِ ر َّ



কাতর হময় পমড় 
এমতার্িায় তি অর্াধযতা 
কমর না এর্ং িীমালঙ্গন 
কমর না, সনশ্চয় আপনার 
পালনকতব া ক্ষমাশীল দয়ালু। 

disobedience  nor 

exceeding, then  

certainly  your  Lord  

is Oft Forgiving, Most 

Merciful.” 

146.  ইহুদীমদর জমনয আসম 
প্রমতযক নখসর্সশি জন্তু 
হারাম কমরসিলাম এর্ং 
িা ল ও  রু তথমক 
এতদভুময়র িসর্ব আসম 
তামদর জমনয হারাম 
কমরসিলাম, সকন্তু ঐ িসর্ব, 
িা পমৃি সকংর্া অমন্ত্র িংিকু্ত 
থামক অথর্া অসির িামথ 
সমসলত থামক। তামদর 
অর্াধযতার কারমণ আসম 
তামদরমক এ শাসে 
সদময়সিলাম। আর আসম 
অর্শযই িতযর্াদী। 

146. And unto those 

who  are  Jews,  We 

forbade all (animals)  

with  claws.  And  of   

the oxen and the sheep, 

We forbade  to   them   

their   fat,  except what 

adheres to their  backs, 

or the entrails, or that 

which is mixed with 

the bone.  Thus  We  

recompensed them for  

their  rebellion. And 

indeed, We verily are 

truthful.  

ادُِ َّٰ ال َِّذيۡنَّ هَّ ِٰۡى وَّعَّ ۡمنَّا كُل َّ  ر َّ ۡوا حَّ
ۡمنَّا ُظُفرٍِ ر َّ نَِّم حَّ َـّ َّقَِّر وَّالۡغ  وَِّمنَّ الۡب

َّۡت  َّل ۤ اِۡل َّ مَّا ۡحَّ ا َّيِۡهۡم ُشُحۡومَُّهمَّ عَّل
َّطَّ  ۤ اَّۡو مَّا اۡختَّل َّا َّـوَّاي ۤ اَِّو اۡۡل ُظُهۡوُرُُهَّا

َـّغِۡيِهۡمِبِعَّۡظٍمِ يۡنُٰهۡم بِب   ٰٰلِكَّ جَّزَّ
َّٰصِدُقۡونَِّ اِن َّا ل  ِِِ وَّ

147.  িসদ তারা আপনামক 
সমথযর্াদী র্মল, তমর্ র্মল 
সদনঃ ততামার প্রসতপালক 
িপু্রশে করুণার মাসলক। 
তাাঁর শাসে অপরাধীমদর 
উপর তথমক টলমর্ না। 

147.     So  if  they deny 

you (O Muhammad), 

then say: “Your Lord 

is the Owner of vast 

mercy,  and never will 

His wrath be turned 

back from the people 

who are criminals.” 

ۡو  ُٰ ب ُُكۡم  بُۡو ََّ فَُّقل ر َّ فَّاِۡن كَّذ َّ
عَّةٍِ ِِ ا ۡۡحٍَّة و َّ ه  عَِّن رَّ ُِ ُ بَّاۡ د  ۡلَّ يُرَّ  و َّ

 ِِِ الۡقَّۡوِم اۡۡلُۡجِرِمۡۡيَِّ

148.  এখন মুশমরকরা 
র্লমর্ঃ িসদ আল্লাহ ইচ্ছা 
করমতন, তমর্ না আমরা 
সশরক করতাম, না 
আমামদর র্াপ দাদারা এর্ং 
না আমরা তকান র্স্তুমক 

148.  Those who 

associate others   (with  

Allah)  will say:  “If  

Allah  had willed, we  

would  not  have  

associated others (with 

Allah), nor our fathers,  

َّۡو شَّٓاءَّ  ُكۡوا ل ُقۡوُل ال َِّذيۡنَّ اَّۡشرَّ َـّ ي َِّ
ِۤ ُ مَّا َّا وَّۡلَّ  اّٰلله ۤ اٰبَّٓاُؤن ۡكنَّا وَّۡلَّ اَّۡشرَّ

ءٍِ ۡ ۡمنَّا ِمۡن َشَّ ر َّ  كَّذٰلِكَّ كَّذ َّبَّ حَّ



হারাম করতাম। 

এমসনভামর্ তামদর 
পরূ্বর্তীরা সমথযামরাপ 
কমরমি, এমন সক তারা 
আমার শাসে আস্বাদন 
কমরমি। আপসন র্লুনঃ 
ততামামদর কামি সক তকান 
প্রমাণ আমি িা 
আমামদরমক তদখামত পার। 
ততামরা শুধুমাি আোমজর 
অনুিরণ কর এর্ং ততামরা 
শুধু অনমুান কমর কথা 
র্ল। 

and we would not have 

forbidden anything 

(against His will).” 

Thus did deny those 

who were before them,   

until  they  tasted   Our 

wrath.   Say:  “Do you 

have  any  knowledge  

that  you  can produce 

before us. You follow 

not except conjecture, 

and you do nothing 

except guessing.” 

ال َِّذيۡنَّ ِمۡن قَّبۡلِِهۡم حَّّٰۤه َّٰاُقۡوا 
نَّا َِّ  ُقۡل هَّۡل ِعنۡدَُّكۡم م ِۡن عِلٍۡم بَّاۡ

َّـنَّا  اِۡن تَّت َّبُِعۡونَّ اِۡل َّ  فَّتُۡخِرُجۡوُه ل
ن َّ وَّاِۡن اَّنۡـتُۡم اِۡل َّ  الظ َّ

ُۡرِ   ُصۡونَِّّتَّ

149.  আপসন র্মল সদনঃ 
অতএর্, পসরপনূব িসুক্ত 
আল্লাহরই। সতসন ইচ্ছা 
করমল ততামামদর ির্াইমক 
পথ প্রদশবন করমতন। 

149.   Say: “Then for 

Allah is the conclusive 

argument. So if He had 

so willed, He would 

indeed have guided you 

all.”  

ُِ هِه اۡۡل َّةُُِقۡل فَّلِل َّالِغ ُة الۡب َّۡو شَّٓاءَّ ِج َّ ؕ  فَّل
َّدٰٮُكۡم اَِّۡمَّعِۡۡيَِّ  ِِِ ِلَّ

150.  আপসন র্লুনঃ 
ততামামদর িাক্ষীমদরমক 
আন, িারা িাক্ষয তদয় তি, 
আল্লাহ তা’আলা এগুমলা 
হারাম কমরমিন। িসদ 
তারা িাক্ষয তদয়, তমর্ 
আপসন এ িাক্ষয গ্রহণ 
করমর্ন না এর্ং তামদর 
কুপ্রর্ৃসত্তর অনিুরণ করমর্ন 
না, িারা আমার 
সনমদব শার্লীমক সমথযা র্মল, 
িারা পরকামল সর্শ্বাি কমর 
না এর্ং িারা স্বীয় 
প্রসতপালমকর িমতুলয 

150. Say (O 

Muhammad): “Bring 

forward your witnesses, 

who can bear witness 

that Allah has 

forbidden this. Then if 

they bear witness, so 

you do not bear witness 

with them. And do not 

follow the desires of 

those who deny Our 

revelations, and those 

who do not believe in 

the Hereafter, and they 

deem (others) as equal 

ُقۡل هَّلُم َّ ُشهَّدَّٓاءَُّكُم ال َِّذيۡنَّ 
َّۡشهَُّدوِۡ اي مَّ هٰذَّ ر َّ َّ حَّ  فَّاِۡن نَّ اَّن َّ اّٰلله

 وَّۡلَّ شَِّهُدۡوا فَّلَّ تَّۡشهَّۡد مَّعَُّهۡمِ
َّا  بُۡوا بِاٰيٰتِن تَّت َّبِۡع اَّۡهوَّٓاءَّ ال َِّذيۡنَّ كَّذ َّ
ِة  ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ يُۡؤمِنُۡونَّ بِاۡۡلِٰخرَّ وَّ

َّعِۡدلُۡونَِّ ب ِِهۡم ي  ِِِ وَُّهۡم بِرَّ



অংশীদার কমর। with their Lord.  

151.  আপসন র্লুনঃ এি, 
আসম ততামামদরমক ঐির্ 
সর্ষয় পাঠ কমর শুনাই, 
তিগুমলা ততামামদর 
প্রসতপালক ততামামদর 
জমনয হারাম কমরমিন। 
তাএই তি, আল্লাহর িামথ 
তকান সকিুমক অংশীদার 
কমরা না, সপতা-মাতার 
িামথ িদয় র্যর্হার কমরা 
স্বীয় িন্তানমদরমক 
দাসরমর্দ্?র কারমণ হতযা 
কমরা না, আসম 
ততামামদরমক ও তামদরমক 
আহার তদই, সনলবজ্জতার 
কামিও তিময়া না, প্রকাশয 
তহাক সকংর্া অপ্রকাশয, 
িামক হতযা করা আল্লাহ 
হারাম কমরমিন, তামক 
হতযা কমরা না; সকন্তু 
নযায়ভামর্। ততামামদরমক 
এ সনমদব শ সদময়মিন, তিন 
ততামরা র্ুে। 

151. Say (O 

Muhammad):    Come, 

I will recite that which 

your  Lord  has 

forbidden  to you. That 

you associate not 

anything  with  Him,  

and be good to parents,  

and  do not kill your 

children  because  of 

poverty.  We   provide 

sustenance for you and 

for   them.   And   you 

come not near to lewd 

things, what is apparent 

of them and what is 

concealed. And do not 

kill   the soul   which 

Allah has forbidden, 

except in the course of 

justice. This He has 

commanded you with, 

that you may 

understand.”  

ب ُُكۡم قُِ مَّ رَّ ر َّ َّۡوا اَّتُۡل مَّا حَّ ۡل تَّعَّال
َّيُۡكۡمِ يۡــاِ عَّل ا اَّۡل َّ ُتۡشِرُكۡوا بِٖه شَّ

اا ان بِالۡوَّالِدَّيِۡن اِۡحسَّ  وَّۡلَّ تَّۡقتُلُۡوۤا و َّ
ٍقِ دَُّكۡم م ِۡن اِۡملَّ ُۡن اَّۡوۡلَّ  ن َّ

اِي َّاُهۡمِ ُُُقُكۡم وَّ َّۡر بُوا ن  وَّۡلَّ تَّۡقرَّ
نَِّ هَّرَّ مِنۡهَّا وَّمَّا بَّطَّ  الۡفَّوَّاِحشَّ مَّا ظَّ
 ُ مَّ اّٰلله ر َّ وَّۡلَّ تَّۡقتُلُوا الن َّۡفسَّ ال َِّّٰۤۡ حَّ

ِِ َّـق  ٮُكۡم بِٖه اِۡل َّ بِاۡۡل  ٰٰلُِكۡم وَّصه
َّعَّل َُّكۡم تَّعۡقِلُۡونَِّ  ِِِ ل

152.  এতীমমদর 
ধনিম্পমদর কামিও তিময়া 
না; সকন্তু উত্তম পোয় তি 
পিবন্ত তি র্য়ঃপ্রাপ্ত না হয়। 
ওজন ও মাপ পণূব কর নযায় 
িহকামর। আসম কাউমক 
তার িামধযর অতীত কি 
তদই না। িখন ততামরা 
কথা র্ল, তখন িসুর্িার 

152.    “And  come  not  

near to the wealth of 

the orphan except with  

that  which is better, 

until  he  reaches  (the 

age of)  his  full   

strength. And give full 

measure  and   weight  

with justice. We burden 

َّتِيِۡم اِۡل َّ بِال َِّّٰۤۡ ۡلَّ تَّۡقرَِّوَِّ بُۡوا مَّالَّ الۡي
هِ  َّبۡلُغَّ اَُّشد َّ ُن حَّّٰۤه ي  ِِهَّ اَّۡحسَّ
يۡلَّ وَّاۡۡلِيۡزَّانَّ  اَّۡوُفوا الۡكَّ وَّ

ا اِۡل َّ بِالۡقِۡسِطِ َّۡفسا  ۡلَّ نُـكَّل ُِف ن
عَّهَّا ِۡ َّۡو ُو ل اَِّٰا ُقلۡتُۡم فَّاعِۡدلُۡوا وَّ  وَّ



কর, িসদও তি আত্নীয়ও 
হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পণূব 
কর। 

not any soul beyond its 

capacity. And when you 

speak, do justice, even   

if it be (against) a near   

relative. And fulfill the 

covenant of Allah. This 

He has commanded 

you with, that you may 

remember.”  

َّانَّ َّٰا ُقۡرّٰبِ ِ اَِّك  ۡوُفۡوا وَّبِعَّهِۡد اّٰلله
َّعَّل َُّكۡم  ٮُكۡم بِٖه ل ٰٰلُِكۡم وَّصه

ۙ   تَّذَّك َُّرۡونَّ

153. ততামামদরমক এ সনমদব শ 
সদময়মিন, তিন ততামরা 
উপমদশ গ্রহণ কর। সনসশ্চত 
এটি আমার িরল পথ। 
অতএর্, এ পমথ িল এর্ং 
অনযানয পমথ িমলা না। তা 
হমল তিির্ পথ 
ততামামদরমক তাাঁর পথ 
তথমক সর্সচ্ছন্ন কমর সদমর্। 
ততামামদরমক এ সনমদব শ 
সদময়মিন, িামত ততামরা 
িংিত হও। 

153.   And   verily,  this   

is  My  path, leading  

straight,  so   follow   it.  

And follow not   (other) 

ways, that would 

separate you from His 

way. This He has 

commanded you with, 

that you may fear 

(Allah).  

اِِطۡ ُمۡستَّقِيۡماا وَِّ ا ِصرَّ اَّن َّ هٰذَّ
قَّ فَّات َّبُِعۡوهُِ بُلَّ فَّتَّفَّر َّ ُ  وَّۡلَّ تَّت َّبُِعوا الس 

ِبيۡلِهِٖ َِّ ٮُكۡم بُِكۡم عَّۡن   ٰٰلُِكۡم وَّصه
َّعَّل َُّكۡم تَّت َُّقۡونَِّ  ِِِ بِٖه ل

154. অতঃপর আসম মূিামক 
গ্রে সদময়সি, িৎকমীমদর 
প্রসত তনয়ামতপণূব করার 
জমনয, প্রমতযক র্স্তুর সর্শদ 
সর্র্রমণর জমনয, 
তহাদায়ামতর জমনয এর্ং 
করুণার জমনয-িামত তারা 
স্বীয় পালনকতব ার িামথ 
িাক্ষামত সর্শ্বািী হয়। 

154.     Then  We   gave 

Moses  the  Book, 

making complete (Our 

favor) upon him who 

would do good, and an 

explanation of all things, 

and a guidance and a 

mercy, that they might 

believe in the meeting 

with their Lord.  

َّاماا  ََّ َتَّ ٰ ۡـِكت َّا ُمۡوٰسَّ ال ُثم َّ اٰتَّيۡن
 ِ ا ل ِـُكل  نَّ وَّتَّۡفِصيۡل َّٰ ال َِّذۡىۤ اَّۡحسَّ عَّ
ۡۡحَّةا ل َّعَّل َُّهۡم بِلِقَّٓاِء  ُهداى وَّرَّ ٍء و َّ ۡ َشَّ

ب ِِهۡم يُؤِۡ  ِِِ مِنُۡونَِّرَّ

155.  এটি এমন একটি গ্রে, 
িা আসম অর্তীণব কমরসি, 
খুর্ মঙ্গলময়, অতএর্, এর 

155.  And  this (Quran) 

is a Book  which We 

have revealed as  a  

لۡنُٰه ُمَٰبَّ ٌَ  ٌَ اَّنۡزَّ ٰ ا ِكت وَّهٰذَّ



অনুিরণ কর এর্ং ভয় 
কর-িামত ততামরা 
করুণাপ্রাপ্ত হও। 

blessing,  so   follow  it   

and  fear  (Allah),  that  

you may receive mercy.  

َّعَّل َُّكۡم  فَّات َّبُِعۡوُه وَّات َُّقۡوا ل
ۙ ُۡونَّ  ِِِ ُتۡرۡحَّ

156.  এ জমনয তি, কখনও 
ততামরা র্লমত শুরু করঃ 
গ্রে ততা তকর্ল আমামদর 
পরূ্বর্তী দ'ুিম্প্রদাময়র 
প্রসতই অর্তীণব হময়মি এর্ং 
আমরা তিগুমলার পাঠ ও 
পঠন িম্পমকব  সকিুই 
জানতাম না। 

156.   Lest you should 

say: “The  Book  was  

only  sent  down  to two  

groups  before  us,   

and that we were 

indeed unaware  of 

what  they studied.” 

 َُ ٰ ۡـِكت ۤ اُنِۡزلَّ ال َّا ُـۡوۤا اُِن َّ اَّۡن تَُّقۡول
ٓا ٰٰ طَّ َّاعَّ وَّاِۡن ُكن َّا  ٮ ِفَّتَّۡۡيِ ِمۡن قَّبۡلِن

ۙ َّغِٰفلِۡۡيَّ تِِهۡم ل َِّ ا  ِِِ عَّۡن ِدرَّ

157.  সকংর্া র্লমত শুরু 
করঃ িসদ আমামদর প্রসত 
তকান গ্রে অর্তীণব হত, 
আমরা এমদর িাইমত অসধক 
পথপ্রাপ্ত হতাম। অতএর্, 
ততামামদর পালনকতব ার 
পক্ষ তথমক ততামামদর কামি 
িষু্পি প্রমাণ, তহদাময়ত ও 
রহমত এমি ত মি। 
অতঃপর তি র্যসক্তর িাইমত 
অসধক অনািারী তক হমর্, 
তি আল্লাহর আয়াত িমূহমক 
সমথযা র্মল এর্ং  া র্াাঁসিময় 
িমল। অসত িত্ত্বর আসম 
তামদরমক শাসে তদর্। িারা 
আমার আয়াত িমূহ তথমক 
 া র্াাঁসিময় িমল-জঘনয 
শাসে তামদর  া র্াাঁিামনার 
কারমণ। 

157. Or lest you should 

say: “If only the Book 

had been sent down to 

us, we would surely 

have been better guided 

than they. So indeed, 

(now) there has come 

to you a clear evidence 

from your Lord, and a 

guidance and a mercy. 

So who does greater 

wrong than he who 

denies the revelations 

of Allah, and turns 

away from them. We 

shall soon recompense 

those who turn away 

from Our revelations 

with  an  evil  torment, 

because of their having 

turned away.  

َِّ َّا ا َّيۡن ۤ اُنِۡزلَّ عَّل َّۡو اَّن َّا ۡو تَُّقۡولُۡوا ل
ۤ اَّهِۡ َّـُكن َّا َُ ل ٰ ۡـِكت  فَّقَّۡد دٰى مِنُۡهۡمِال

ب ُِكۡم وَُّهداى  ٌَّة م ِۡن ر َّ ٓاءَُّكۡم بَّي ِن جَّ
ۡۡحَّةٌِ بَّ ِوَّرَّ َُّم ِم َّۡن كَّذ َّ ۡن اَّۡظل ؕ  فَّمَّ

دَّفَّ عَّنۡهَّا ِ وَّصَّ  بِاٰيِٰت اّٰلله
َّۡصِدُفۡونَّ عَّۡن  نَّۡجِزى ال َِّذيۡنَّ ي َِّ
َّانُۡوا  ٰٓءَّ الۡعَّذَّاِب ِِبَّا ك ۡو ُِ َّا  اٰيٰتِن

َّۡصِدُفۡونَِّ  ِِِ ي

158.  তারা শুধু এ সর্ষময়র 
সদমক তিময় আমি তি, 

158.   Do they (then) 

wait (for anything) 
َُّهُم  ۤ اَّۡن تَّاۡتِي َّنُۡظُرۡونَّ اِۡل َّ هَّۡل ي



তামদর কামি তেমরশতা 
আ মন করমর্ সকংর্া 
আপনার পালনকতব া 

আ মন করমর্ন অথর্া 
আপনার পালনকতব ার তকান 
সনমদব শ আিমর্। তিসদন 
আপনার পালনকতব ার তকান 
সনদশবন আিমর্, তিসদন 
এমন তকান র্যসক্তর সর্শ্বাি 
িাপন তার জমনয েলপ্রি ূ
হমর্ না, তি পরূ্ব তথমক 
সর্শ্বাি িাপন কমরসন 
সকংর্া স্বীয় সর্শ্বাি 
অনুিায়ী তকানরূপ িৎকমব 
কমরসন। আপসন র্মল সদনঃ 
ততামরা পমথর সদমক তিময় 
থাক, আমরাও পমথ সদমক 
তাসকময় রইলাম। 

except that the angels 

should  come  to  them,  

or  your Lord should 

come, or there should 

come some of the signs 

of your Lord.  The day 

when some of the signs 

from your Lord will 

come,  no  benefit will 

it do (then) to a soul to 

believe in them,  if he 

had not believed  

before,  or  earned  

through  his faith any  

good.  Say:  “Wait you,   

we too indeed are 

waiting.”  

 َّ َّاِٰۡت ب ُكَّ اَّۡو ي َّ رَّ َّاِٰۡت َّلٰۤٮ ِكَُّة اَّۡو ي اۡۡل
َّاِٰۡتۡ بَّعُۡض  َّۡومَّ ي ب ِكَّ  ي بَّعُۡض اٰيِٰت رَّ
َّا  ا اِّۡيَّاُۡن َّۡفسا َّنۡفَُّع ن ب ِكَّ ۡلَّ ي اٰيِٰت رَّ

َّۡم تَِّ َّۡو ل ُكۡن اٰمَّنَّۡت ِمۡن قَّبُۡل ا
ۡۡياا َّا خَّ ۤ اِّۡيَّاِۡن َّۡت ِِفۡ ب  ُقِل كَّسَّ

َِّظُرۡونَِّ َِّظُرۡوۤا اِن َّا ُمنۡت  ِِِ انْت

159.  সনশ্চয় িারা স্বীয় 
ধমবমক খন্ড-সর্খন্ড কমরমি 
এর্ং অমনক দল হময় ত মি, 
তামদর িামথ আপনার 
তকান িম্পকব  তনই। তামদর 
র্যাপার আল্লাহ তা'আয়ালার 
সনকট িমসপবত। অতঃপর 
সতসন র্মল তদমর্ন িা সকিু 
তারা কমর থামক। 

159.    Indeed,  those 

who have  divided their 

religion, and become 

sects,  you  are  not  

with them in anything. 

Their affair is only 

with Allah, then He  

will  inform  them  of 

what they used to do.  

َّانُۡوا  َُّهۡم وَّك ُقۡوا ِديۡن اِن َّ ال َِّذيۡنَّ فَّر َّ
ءٍِ ۡ عاا ل َّۡستَّ مِنُۡهۡم ِِفۡ َشَّ َـّ ۤ ِشي َّا  اُِن َّ

ئُُهۡم ِِبَّا  َّب ِ ِ ُثم َّ يُن اَّۡمُرُهۡم اِٰلَّ اّٰلله
َّۡفعَّلُۡونَِّ َّانُۡوا ي  ِِِ ك

160.  তি একটি িৎকমব 
করমর্, তি তার দশগুণ 
পামর্ এর্ং তি, একটি মে 
কাজ করমর্, তি তার িমান 
শাসেই পামর্। র্স্তুতঃ 
তামদর প্রসত জলুুম করা 

160.  Whoever comes 

with a good deed, for 

him is ten times the 

like thereof (to his 

credit).  And whoever 

comes with an evil deed, 

َّه  عَّۡشُر مَِّ نَِّة فَّل َّسَّ ٓاءَّ بِاۡۡل ۡن جَّ
َّا َّاِِل ئَِّة فَّلَّ اَّۡمث ي ِ ٓاءَّ بِالس َّ  وَّمَّۡن جَّ

َّهَّا وَُّهۡم ۡلَّ  ُُيۡزٰٰٓى اِۡل َّ ِمثۡل



হমর্ না। will not be recompensed 

except the like thereof, 

and they will not be 

wronged.   

َُّمۡونَِّ  ِِِ يُۡظل

161.  আপসন র্মল সদনঃ 
আমার প্রসতপালক আমামক 
িরল পথ প্রদশবন কমরমিন 
একাগ্রসিত্ত ইব্রাহীমমর 
সর্শুদ্ধ ধমব। তি 
অংশীর্াদীমদর অন্তভূব ক্ত সিল 
না। 

161.  Say (O 

Muhammad): “Indeed, 

my Lord has guided me 

to a straight path, a 

right religion, the way 

of Abraham, the true 

in  faith. And he was 

not among those who 

associated others (with 

Allah).”    

اٍط قُِ ۤ اِٰٰل ِصرَّ ۡ ّب ِ ۡل اِن َِِّنۡ هَّدٰٮِِنۡ رَّ
َّماا م ِل َّةَّ اِبٰۡرِهيۡمَّ ِ ِم ُۡستَّقِيٍۡمِ اا قِي ِديۡن
ِنيۡفاا  وَّمَّا كَّانَّ ِمنَّ حَّ

 ِِِ اۡۡلُۡشِرِكۡۡيَِّ

162.  আপসন র্লুনঃ আমার 
নামাি, আমার তকারর্াণী 
এর্ং আমার জীর্ন ও মরন 
সর্শ্ব-প্রসতপালক আল্লাহরই 
জমনয। 

162.    Say: “Indeed, 

my  prayer,  and  my 

sacrifice, and my living,  

and   my   dying   are 

for Allah, the Lord of 

the worlds.”  

َّاىَّ قُِ ۡي ۡ وَّنُُسِِكۡ وَّ ُمَّ ِٰت لَّ ۡل اِن َّ صَّ
ۙ َِّمۡۡيَّ ب ِ الۡعٰل ِ رَّ ۡ ّٰلِله َّاِٰت  ِِِ وَّمَّ

163.  তাাঁর তকান অংশীদার 
তনই। আসম তাই আসদি 
হময়সি এর্ং আসম প্রথম 
আনু তযশীল। 

163. “He has no partner. 

And of this I have been 

commanded, and I am 

the first of those who 

surrender (to Him).”  

ِ َّهِ ۡلَّ َّا  شَِّريۡكَّ ل اَّن  وَّبِذٰلِكَّ اُِمۡرُت وَّ
ُل اۡۡلُۡسلِِ  ِِِ ِمۡۡيَِّاَّو َّ

164.  আপসন র্লুনঃ আসম 
সক আল্লাহ র্যতীত অনয 
প্রসতপালক তখাাঁজর্, অথি 
সতসনই ির্সকিুর 

প্রসতপালক? তি র্যসক্ত তকান 
ত ানাহ কমর, তা তারই 
দাসয়মে থামক। তকউ 

অপমরর তর্াো র্হন করমর্ 
না। অতঃপর ততামামদরমক 

164.   Say: “Is  it  other   

than Allah  shall I seek  

as a Lord,   and  He  is 

the Lord of all  things.   

And  each  soul earns  

not  except   against  

itself. And no bearer of   

burdens  will  bear  the  

burden  of  others.  

Then   to   your   Lord  

 ُ ب  ُهوَّ رَّ ب اا و َّ ِ اَّبِِۡغۡ رَّ ُقۡل اَّغَّۡۡيَّ اّٰلله
ءٍِ ۡ ِ َشَّ َّـۡفٍس كُل  ُ ن َُ كُل   وَّۡلَّ تَّۡكِس
َّيۡهَّا ُۡرَّ  وَِّاِۡل َّ عَّل ٌة و ِ رَّ ُِ ۡلَّ تَِّزُر وَّا
ب ُِكۡم م َّۡرِجُعُكۡم اُۡخٰرى  ُثم َّ اِٰٰل رَّ

ئُُكۡم ِِبَّا ُكنۡتُۡم فِيِۡه  َّب ِ فَّيُن



ির্াইমক প্রসতপালমকর কামি 
প্রতযার্তব ন করমত হমর্। 
অনন্তর সতসন ততামামদরমক 
র্মল সদমর্ন, তিির্ সর্ষময় 
ততামরা সর্মরাধ করমত। 

is  your  return, then 

He will  indeed inform  

you  of  that wherein 

you used to differ.  

َّلُِفۡونَِّ ۡت  ِِِ ّتَّ

165.  সতসনই ততামামদরমক 
পসৃথর্ীমত প্রসতসনসধ 
কমরমিন এর্ং এমক অমনযর 
উপর মিবাদা িমুন্নত 
কমরমিন, িামত ততামামদর 
তক এ সর্ষময় পরীক্ষা 
কমরন, িা ততামামদরমক 
সদময়মিন। আপনার 
প্রসতপালক দ্রুত শাসে দাতা 
এর্ং সতসন অতযন্ত ক্ষমাশীল, 
দয়ালু। 

165.  And it  is He who 

has  appointed  you  

vicegerent of the earth, 

and has exalted some 

of you above others in 

ranks, that  He  may  

try  you through  that  

which He has  given you.  

Indeed, your Lord is 

swift in retribution, 

and indeed, He is Oft 

Forgiving, Most 

Merciful. 

ٰٓٮ ِفَّ  ٰ ل َـُّكۡم خَّ وَُّهوَّ ال َِّذۡى جَّعَّل
ُكۡم فَّۡوقَّ  فَّعَّ بَّعۡضَّ اۡۡلَّۡرِض وَّرَّ
 ۤ َّبۡلُوَُّكۡم  ِِفۡ مَّا جٍٰت ل ِي بَّعٍۡض  دَّرَّ

ُِكۡمِاٰتٰٮ ب َّكَّ ِريُۡع الۡعِقَّاِبِ   اِن َّ  رَّ َِّ   
ِحيٌۡمِ َُّفۡوٌر ر َّ َّـغ اِن َّه  ل   وَّ

     
 


