
 

মুহাম্মদ Muhammad    

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.  যারা কুফরী কমর এবং 
আল্লাহর পমে বাধা িৃসি 
কমর, আল্লাহ তামদর িকল 
কমম বযেম কমর দদন। 

1. Those who disbelieve 

and hinder (others) 

from the way of Allah, 

He will waste their 

deeds. 

ۡوا وَِّا كَّفَُّروِۡ ل َِّذيۡنَِّاَِّ ُ د   عَّۡنِصَّ
ِبيِۡل  ِِسَّ ل َّ  اّٰلله ُۡمِاَّضَّ اَلَّ  ِ اَّۡعمَّ

2.  আর যারা সবশ্বাি 
স্থাপন কমর, িৎকমম 
িম্পাদন কমর এবং তামদর 
পালনকতম ার পক্ষ দেমক 
মুহাম্মমদর প্রসত অবতীণম 
িমতয সবশ্বাি কমর, আল্লাহ 
তামদর মন্দ কমমিমূহ 
মার্ম না কমরন এবং তামদর 
অবস্থা ভাল কমর দদন। 

2. And those who  

believe,  and  do  

righteous  deeds,  and 

believe in  what has 

been sent down upon 

Muhammad, and it is 

the truth  from  their  

Lord.  He will remove 

from them their 

misdeeds, and will set 

right their condition.     

لِٰحِتِعَِّملُوا وَِّاٰمَّنُۡوا  ال َِّذيۡنَِّوَِّ  الصه
لَِّ  ِِبَّا  اٰمَّنُۡواوَِّ دِ  عَّٰٰل   نُز ِ َّم َّ  ُهوَِّ و َِّ  ُُم

 ُ َّق  ب ِِهۡمِ  ِمۡنِ اۡۡل   عَّنُۡهۡمِ كَّف َّرَِّ ر َّ
ي ِاِِٰتِۡمِ َّحَِّ  وَِّ  سَّ ُۡمِ   اَّۡصل  ِِِ بَّاَلَّ

3.  এটা এ কারমণ দয, যারা 
কামফর, তারা বাসতমলর 
অনুিরণ কমর এবং যারা 
সবশ্বািী, তারা তামদর 
পালনকতম ার সনকট দেমক 
আগত িমতযর অনুিরণ 
কমর। এমসনভামব আল্লাহ 
মানুমের র্মনয তামদর 
দিৃান্তিমূহ বণমনা কমরন। 

3.    That is because 

those who disbelieve 

follow falsehood, and 

that those who believe 

follow the truth from 

their Lord. Thus does 

Allah set forth their 

parables for mankind. 

ِ َّن َّ  ذٰلِكَّ َُّعواكَّفَُّروا  ال َِّذيۡنَِّبِا  ات َّب
َّاِطلَّ  َُّعوانُوا اٰمَِّ ال َِّذيۡنَِّاَّن َّ وَِّالۡب  ات َّب
َّق َّ  ب ِِهۡمِ ِمۡنِاۡۡل ِ ر َّ يَّۡضِرُب  كَّذٰلِكَّ
ُِ ُۡمِ  لِلن َّاِسِ اّٰلله َّاَلَّ  ِِِ اَّۡمث



4.  অতঃপর যখন দতামরা 
কামফরমদর িামে যমুে 
অবতীণম হও, তখন তামদর 
গদম ার মার, অবমেমে যখন 
তা? দরমক পণূমরূমপ 
পরাভূত কর তখন 
তামদরমক েক্ত কমর দবমধ 
দফল। অতঃপর হয় তামদর 
প্রসত অনুগ্রহ কর, না হয় 
তামদর সনকট হমত মুসক্তপণ 
লও। দতামরা যুে চাসলময় 
যামব দয পযমন্ত না েত্রুপক্ষ 
অস্ত্র িমপমণ করমব! একো 
শুনমল। আল্লাহ ইচ্ছা করমল 
তামদর কাি দেমক 
প্রসতমোধ সনমত পারমতন। 
সকন্তু সতসন দতামামদর 
কতকমক কতমকর দ্বারা 
পরীক্ষা করমত চান। যারা 
আল্লাহর পমে েহীদ হয়, 
আল্লাহ কখনই তামদর কমম 
সবনি করমবন না। 

4. Then when you meet 

(in battle) those who 

disbelieve, strike (their) 

necks until, when you 

have crushed them, 

then secure their 

bonds. Then whether 

you show favor 

afterwards or accept 

ransom until the war 

lays down its arms.  

That (is the command), 

and if Allah had willed, 

He could have taken 

vengeance upon them. 

But that He may test 

some of you by (means 

of) others. And those 

who are killed in the 

cause of Allah, He will 

never let their deeds be 

lost.  

َّقِيۡتُُمِفَّاِذَّا   كَّفَُّرۡواال َِّذيۡنَّ  ل
ۡربَّ  قَّاِبِفَّضَّ ِ ى ِالر  ّٰته  اِذَّا ِؕ  حَّ

نۡتُُمۡوُهۡم  ِ فَُّشد ُوااَّۡثخَّ  ِؕ الۡوَّثَّاقَّ
ا ًّۢا  فَّاِم َّ اِم َّا  بَّعۡدُِمَّن   ِ فِدَّٓاء ِوَّ ّٰته عَِّ حَّ  تَّضَّ

َّـۡرُب  ااۡۡل هَّ ِ ؕ ِؕ ِِاَّۡوزَّارَّ َّۡو وَِّؕ  ِِِذٰلِكَّ ل
ٓاءُِ ُ  يَّشَّ ِاّٰلله رَِّ لَّ ٰـِكۡن  ِمنُۡهۡم  نْـتَّصَّ ل وَّ
َّبۡلُوَّا ِ ُكۡم  ل ِي ِبَّعۡضَّ َّعۡض   ال َِّذيۡنَِّ وَِّبِب
ِبيِۡل  ِفُِۡقتِلُۡوا  ِِسَّ َّۡنِ اّٰلله ي ُِضل َّ  فَّل

ُۡمِ اَلَّ   ِِ اَّۡعمَّ

5.  সতসন তামদরমক পে 
প্রদেমন করমবন এবং তামদর 
অবস্থা ভাল করমবন। 

5.  He will guide them, 

and set their condition 

right.  

َّهِۡديِۡهۡمِ  ي ُۡم    يُۡصلِحُِ وَِّ  سَّ  ِ بَّاَلَّ
6.  অতঃপর সতসন 
তামদরমক র্ান্নামত দাসখল 
করমবন, যা তামদরমক 
র্াসনময় সদময়মিন। 

6.  And He will admit 

them into the Paradise 

with which He has 

acquainted them.  

َّـن َّةَِّيُۡدِخلُُهُم  وَِّ فَّهَّا  اۡۡل ُۡمِ  عَّر َّ  َلَّ
 ِِِ 

7.  দহ সবশ্বািীগণ! যসদ 
দতামরা আল্লাহমক িাহাযয 
কর, আল্লাহ দতামামদরমক 
িাহাযয করমবন এবং 
দতামামদর পা দঢৃ়প্রসত্ 
করমবন। 

7.      O  you  who  

believe,  if  you  help  

Allah, He will help you 

and will  make  your  

foothold  firm.  

ِ ٰ َّي ُهَّاي نُۡصُروااِۡن  ااٰمَّنُۡو ِيۡنَّ ال َّذِِ ا  تَـّ
 َّ َّنُۡصۡرُكۡمِ اّٰلله َّب ِۡتِ   وَِّ   ي  يُث

 ِِِ  اَّقۡدَّامَُّكۡمِ



8.  আর যারা কামফর, 
তামদর র্মনয আমি দগুমসত 
এবং সতসন তামদর কমম 
সবনি কমর সদমবন। 

8.     And those who 

disbelieve, so for them 

is destruction and He 

will waste their deeds.  

اكَّفَُّرۡوا  ال َِّذيۡنَِّوَِّ ُۡم  فَّتَّعۡس  َل َّ
ل َّ وَِّ ُۡمِاَّضَّ اَلَّ  ِِِ اَّۡعمَّ

9.  এটা এর্মনয দয, আল্লাহ 
যা নাসযল কমরমিন, তারা 
তা পিন্দ কমর না। অতএব, 
আল্লাহ তামদর কমম বযেম 
কমর সদমবন। 

9.  That is because they 

disliked what Allah has 

sent down, so He 

rendered their deeds 

worthless.  

ِ ُۡم  ذٰلِكَّ َّّن َّ ُ  اَّنۡزَّلَِّمَّا   كَِّرُهۡوابِا اّٰلله
ِ َّطَّ َّۡحب ُۡمِ فَّا اَلَّ  ِِِ اَّۡعمَّ

10.  তারা সক পসৃেবীমত 
ভ্রমণ কমরসন অতঃপর 
দদমখসন দয, তামদর 
পবূমবতীমদর পসরণাম সক 
হময়মি? আল্লাহ তামদরমক 
ধ্বংি কমর সদময়মিন এবং 
কামফরমদর অবস্থা এরূপই 
হমব। 

10.  Have they not then 

travelled in the land 

and seen how was the 

end of those before 

them. Allah destroyed 

(everything) over them, 

and for the disbelievers 

is a similar end.  

َّۡم  َِّسۡۡيُۡوااَّفَّل  اۡلَّۡرِضِِف  ي
ِفَّيَّنُۡظُرۡوا  َّةُِ  كَّانَِّ  كَّيۡفَّ  عَّاقِب

ُِ دَّم َّرَّ   قَّبۡلِِهۡمِ   ِمۡنِ  ال َِّذيۡنَِّ  اّٰلله
ِۡ َّي َّالِلۡكِٰفِريۡنَّ وَِّ ِهۡمِعَّل َّاَُل  ِِِ اَّۡمث

11.  এটা এর্মনয দয, 
আল্লাহ মুসমনমদর সহততেী 
বনু্ধ এবং কামফরমদর দকান 
সহততেী বনু্ধ নাই। 

11. That is because 

Allah is the protector 

of those who believe 

and that the 

disbelievers have no 

protector for them.  

ِ َّن َِّ    ذٰلِكَّ َِّ   بِا   ال َِّذيۡنَِّ    مَّۡوَلَّ      اّٰلله
  َٰلِمَّوِۡ  لَّ   الۡكِٰفِريۡنَِّ  اَّن َّ وَِّ   اٰمَّنُۡوا
ُۡمِ  ِِِ َلَّ

12.  যারা সবশ্বাি কমর ও 
িৎকমম কমর, আল্লাহ 
তামদরমক র্ান্নামত দাসখল 
করমবন, যার সনম্নমদমে 
সনর্ম সরণীিমূহ প্রবাসহত 
হয়। আর যারা কামফর, 
তারা দভাগ-সবলামি মত্ত 
োমক এবং চতুস্পদ র্ন্তুর 
মত আহার কমর। তামদর 
বািস্থান র্াহান্নাম। 

12.  Indeed, Allah will 

admit those who 

believe and do 

righteous deeds into 

Gardens underneath 

which rivers flow. And  

those  who  disbelieve 

enjoy  themselves  and  

eat  as the  cattle   eat,  

and   the   Fire  is their 

final  abode.  

َِّ اِن َّ  اٰمَّنُۡوا  ال َِّذيۡنَِّيُۡدِخُل   اّٰلله
لِٰحِتِ عَِّملُوا وَِّ ِ  الصه ِۡرۡىِ  جَّنهت   َتَّ

ۡتِهَّا َّّۡنُٰرِ ِمۡن َتَّ  كَّفَُّرۡواال َِّذيۡنَّ وَِّ اۡل
ت َُّعۡونَِّ َّتَّمَّ َّاۡكُلُۡونَِّوَِّ ي ا  ي  تَّاۡكُُلِكَّمَّ
ُۡمِ  مَّثۡو ى  الن َّارُِوَِّ  اۡلَّنۡعَّامُِ  ِِِ َل َّ



13.  দয র্নপদ আপনামক 
বসহস্কার কমরমি, তদমপক্ষা 
কত েসক্তোলী র্নপদমক 
আসম ধ্বংি কমরসি, 
অতঃপর তামদরমক িাহাযয 
করার দকউ সিল না। 

13.   And how many a 

township was stronger 

in power than this city 

of yours that has 

expelled you, We 

destroyed them so 

there was no helper for 

them. 

َّي ِۡن وَِّ َّا َّة   م ِۡن  ك ة ِ  اَّشَّد ُِ ِهَِّ قَّۡري  ُقو َّ
َّتِكَّ م ِۡن  ِال َِّّٰتۡ  قَّۡري تۡكَّ جَّ  اَّۡخرَّ
ِٰ َّۡكن ُِهۡم اَّۡهل ِ  فَّلَّ َّاِصرَّ ُۡمِ  ن  ِِِ َلَّ

14.  দয বযসক্ত তার 
পালনকতম ার পক্ষ দেমক 
আগত সনদেমন অনুিরণ 
কমর, দি সক তার িমান, 
যার কামি তার মন্দ কমম 
দোভনীয় করা হময়মি এবং 
দয তার দখয়াল-খুেীর 
অনুিরণ কমর। 

14.     So  is   he  who  is  

on  a clear  proof  from  

his  Lord,  like  him  to  

whom  his evil deeds   

have  been made 

pleasing, and they 

follow their desires. 

ۡن  َّة    عَّٰٰلِ  كَّانَِّ اَّفَّمَّ ب ِٖه   م ِۡن  بَّي ِن ر َّ
َّهِ   ُزي ِنَِّ ۡن كَّمَِّ ىُء   ل لِٖه  ُسۡو عَّمَّ
َُّعۡو ا وَِّ  ِِِ اَّۡهوَّٓاءَُّهۡمِات َّب

15.  পরমহযগারমদরমক দয 
র্ান্নামতর ওয়াদা দদয়া 
হময়মি, তার অবস্থা 
সনম্নরূপঃ তামত আমি 
পাসনর নহর, সনমমল দমুধর 
নহর যারা স্বাদ 
অপসরবতম নীয়, 
পানকারীমদর র্মনয িুস্বাদ ু
েরামবর নহর এবং 
পসরমোসধত মধুর নহর। 
তোয় তামদর র্মনয আমি 
রকমাসর ফল-মূল ও 
তামদর পালনকতম ার ক্ষমা। 
পরমহযগাররা সক তামদর 
িমান, যারা র্াহান্নামম 
অনন্তকাল োকমব এবং 
যামদরমক পান করমত দদয়া 
হমব ফুটন্ত পাসন অতঃপর 

15.   The similitude of 

the Garden  that has 

been promised to the 

righteous, therein are 

rivers  of  water  

unpolluted,  and  rivers  

of  milk  the flavor  of   

which does not change,  

and  rivers   of   wine  

delicious  to   the   

drinkers,   and  rivers  

of purified honey.  And    

for them therein is 

every kind of fruit, and 

forgiveness from their 

Lord.  (Are they) like 

those who shall  dwell  

forever in the Fire and  

are given   to  drink  

boiling  water  so that 

َُّل  ث َّـن َِّة م َّ  اۡۡلُت َُّقۡونَِّ ُوِعدَِّال َِّّٰتۡ اۡۡل
ِغَّۡۡيِِم َّٓاء  م ِۡن اَّّۡنٌٰر فِيۡهَّا   اَّّۡنٌٰر و َِّؕ  ِ اِٰسن 
ۡ ل َّۡم ل ََّبَّ  م ِۡن  َّتَّغَّۡي َّ ۡعُمهِ ي اَّّۡنٌٰر وَِّ ِطَّ
ۡر  م ِۡن  ةِ َخَّ ِربِۡيَِّ ل َّذ َّ م ِۡن اَّّۡنٌٰر  وَِِّل ِلشه

ل   ِعَّسَّ ف   ُِ وَِّؕ  ِ م ُصَّ ِمۡن فِيۡهَّا ۡم َلَّ
ِ ِ ٰرِتِ كُل  ٌة  وَِّ الث َّمَّ ب ِِهۡمِم ِۡن مَّغِۡفرَّ  ر َّ

ۡن  الِدٌُِهوَّ كَّمَّ ُسُقۡوا وَِّالن َّاِر ِف  خَّ
يۡم امَّٓاء   ِ عَّ  ۡحَّ  ِِِ اَّۡمعَّٓاءَُّهۡمِفَّقَّط َّ



তা তামদর নাস়িভূূঁ স়ি সিন্ন 
সবসচ্ছন্ন কমর দদমব? 

it would  sever  their  

intestines. 

16.  তামদর মমধয কতক 
আপনার সদমক কান পামত, 
অতঃপর যখন আপনার 
কাি দেমক বাইমর যায়, 
তখন যারা সেসক্ষত, 
তামদরমক বমলঃ এইমাত্র 
সতসন সক বলমলন? এমদর 
অন্তমর আল্লাহ দমাহর দমমর 
সদময়মিন এবং তারা 
সনমর্মদর দখয়াল-খুেীর 
অনুিরণ কমর। 

16.    And  among them  

are some who  give  ear  

to you, until  when they 

go out from you,  they  

say  to those who have 

been given  knowledge: 

“What  did  he  say just 

now.”  These  are  the  

ones upon whose 

hearts  Allah  has  set  

a seal, and  they  follow  

their  desires.  

ِي َّۡستَِّمُع  م َّۡنِمِنُۡهۡم وَِّ َّيۡكَّ ِ اِل ى ّٰته  حَّ
ُجۡوا  اِذَّا رَّ  قَّالُۡوانِۡدكَّ عِِ ِمۡنِخَّ

قَّالَّ  مَّاذَّاالۡعِلۡمَّ  اُۡوُتوالِل َِّذيۡنَّ 
ِٰ ىٮ ِكَّ  نِف اا ٰ َّعَّ   ال َِّذيۡنَِّاُول ب ُِ طَّ  اّٰلله

َُّعۡو اوَّ  ُقلُۡوبِِهۡمِعَّٰٰل   ات َّب
 ِ اَّۡهوَّٓاءَُّهۡمِ

17.  যারা িৎপেপ্রাপ্ত 
হময়মি, তামদর িৎপেপ্রাসপ্ত 
আরও দবম়ি যায় এবং 
আল্লাহ তামদরমক তাকওয়া 
দান কমরন। 

17.  And those who are 

guided, He increases 

them in guidance and 

grants them their 

righteousness.  

ۡوا  ال َِّذيۡنَِّ وَِّ ُهد ى  زَّادَُّهۡمِاۡهتَّدَّ
 ِِِ تَّۡقوٰٮُهۡمِاٰتٰٮُهۡم و َِّ

18.  তারা শুধু এই 
অমপক্ষাই করমি দয, 
দকয়ামত অকস্মাৎ তামদর 
কামি এমি প়িুক। বস্তুতঃ 
দকয়ামমতর লক্ষণিমূহ দতা 
এমিই পম়িমি। িুতরাং 
দকয়ামত এমি প়িমল তারা 
উপমদে গ্রহণ করমব দকমন 
কমর? 

18. Do they then await 

other than the Hour 

that it should come 

upon them suddenly. 

Indeed, its indications 

have come. Then how 

(good) for them, when 

it does come to them, 

will be their reminder. 

َّنُۡظُرۡونَّ  فَّهَّۡلِ ِي اعَّةَّ  اِل َّ  اَّۡنِالس َّ
َُّهۡم  َّة ِتَّاۡتِي ٓاءَِّؕ  فَّقَّۡد ِِبَّغۡت  جَّ
اُطهَّا ِؕ  ِاَّۡشرَّ َّّنه ُۡم   فَّا ٓاءَِّۡتُۡم   اِذَّاَلَّ جَّ
 ِذۡكٰرٮُهۡمِ

19.  দর্মন রাখুন, আল্লাহ 
বযতীত দকান উপািয দনই। 
ক্ষমাপ্রােমনা করুন, 
আপনার ক্রটির র্মনয এবং 
মুসমন পরুুে ও নারীমদর 
র্মনয। আল্লাহ, দতামামদর 

19. So know that there 

is no god except Allah, 

and ask forgiveness for 

your sin, and for 

believing men and 

believing women. And 

َّۡمِ ُِ     اِل َّ      اِلٰهَِّ   لَّ       اَّن َّهِ     فَّاعۡل    اّٰلله
ًّۢبِكَّ  اۡستَّغِۡفۡرِ  وَِّ ۡ ن  وَِّلِلُۡمۡؤمِِنۡيَّ وَِّلِذَّ

ُ وَِّؕ  ِاۡۡلُۡؤمِنِٰتِ َُّم اّٰلله َّعۡل َُّكۡم ي ُمتَّقَّل َّب



গসতসবসধ ও অবস্থান 
িম্পমকম  জ্ঞাত। 

Allah knows your place 

of movements and your 

place of resting. 
 ِِِ مَّثۡوٰٮُكۡمِوَِّ

20.  যারা মুসমন, তারা 
বমলঃ একটি িূরা নাসযল 
হয় না দকন? অতঃপর 
যখন দকান দ্বযেমহীন িূরা 
নাসযল হয় এবং তামত 
দর্হামদর উমল্লখ করা হয়, 
তখন যামদর অন্তমর দরাগ 
আমি, আপসন তামদরমক 
মৃতুযভময় মূিম াপ্রাপ্ত মানুমের 
মত আপনার সদমক তাসকময় 
োকমত দদখমবন। িুতরাং 
ধ্বংি তামদর র্মনয। 

20. And  those  who  

believe say:  “Why  has  

a  surah  not been  sent  

down.”  Then  when a  

decisive  surah is sent 

down and fighting is 

mentioned therein, you  

see those  in  whose  

hearts is  a disease, 

looking towards you 

with the look  (of  him)  

upon whom  is  fainting  

of  death.  So woe unto 

them. 

َُّقۡوُل وَِّ َّوِۡاٰمَّنُۡوا  ال َِّذيۡنَِّي َّۡتِلَّ ل ل  نُز ِ
ةٌِ َّۡت  فَّاِذَّا ِ ُِِِسۡورَّ ةٌِاُنِۡزل  ُسۡورَّ

ٌة  ۡكَّمَّ ُ َّالُِ  فِيۡهَّاُذِكرَّ و َُِّم   الۡقِت
ِ اَّيۡتَّ ٌضُِقلُۡوبِِهۡم  ِفِۡال َِّذيۡنَّ   رَّ  م َّرَّ

ِي َّنُۡظُرۡونَّ  َّيۡكَّ رَّ  اِل َّظَّ َّغِۡش ِِ ن  اۡۡل
َّيۡهِِ َّۡوِتِ  ِمنَِّ  عَّل َّۡوَٰلِ اۡۡل ُۡمِ  فَّا  ِِِ َلَّ

21.  তামদর আনুগতয ও 
সমি বাকয র্ানা আমি। 
অতএব, দর্হামদর সিন্ধান্ত 
হমল যসদ তারা আল্লাহর 
প্রসত পদত্ত অংগীকার পণূম 
কমর, তমব তামদর র্মনয তা 
মঙ্গলর্নক হমব। 

21. Obedience and 

good word. So when   

the  matter   is  

determined,  then  if  

they  had  been  true  

to Allah, it would have 

been better for them.  

اعٌَّة  فَّاِذَّا  م َّعُۡرۡوٌفِقَّۡوٌل و َِّطَّ
َّۡمُرِ عَّزَّمَِّ َّوِۡ   اۡل ُقوا    فَّل دَّ َِّ  صَّ   اّٰلله

َّـكَّانَِّ   ۡۡي ا   ل ُۡمِ   خَّ  ِِِ َل َّ

22.  ক্ষমতা লাভ করমল, 
িম্ভবতঃ দতামরা পসৃেবীমত 
অনেম িৃসি করমব এবং 
আত্নীয়তা বন্ধন সিন্ন 
করমব। 

22.  So would you 

perhaps, if you turned 

away, that you would 

spread corruption on 

earth and sever your 

ties of relationship.  

يۡتُۡم  فَّهَّۡلِ  اَّۡنِتَّوَّل َّيۡتُۡم  اِۡنِعَّسَّ
ُعۡو ا  وَِّاۡلَّۡرِض  ِفِتُۡفِسُدۡوا  ِ ُتقَّط 
امَُّكۡمِ  ِِِ اَّۡرحَّ

23.  এমদর প্রসতই আল্লাহ 
অসভিম্পাত কমরন, 
অতঃপর তামদরমক বসধর ও 
দসৃিেসক্তহীন কমরন। 

23. Such are they whom 

Allah has cursed, so that 

He has made them deaf 

and blinded their sight. 

ىٮ ِِ ٰ َّعَّنَُّهُم  ال َِّذيۡنَِّكَّ اُول ُِل  اّٰلله
ُهۡمِ م َّ ِوَِّ فَّاَّصَّ ُهۡمِ  اَّۡعٰمى ارَّ   اَّبۡصَّ



24.  তারা সক দকারআন 
িম্পমকম  গভীর সচন্তা কমর 
না? না তামদর অন্তর 
তালাবে? 

24.   Do they not then 

reflect over the Quran, 

or are there locks upon 

their hearts.  

ِ ب َُّرۡونَّ   اَّفَّلَّ َّتَّدَّ  عَّٰٰلِاَّۡم  الُۡقۡراٰنَِّي
َّا  ُقلُۡوب    ِِِ اَّقۡفَّاَُل

25.  সনশ্চয় যারা দিার্া 
পে বযক্ত হওয়ার পর 
তৎপ্রসত পৃ্ প্রদেমন কমর, 
েয়তান তামদর র্মনয 
তামদর কার্মক িুন্দর কমর 
দদখায় এবং তামদরমক 
সমেযা আো দদয়। 

25.  Indeed, those who 

turn on their backs 

after what had become   

clear to them of the 

guidance. Satan enticed 

them   and prolonged   

hope   for them.    

ۡوا ال َِّذيۡنَّ   اِن َِّ ُ اَّۡدبَّاِرِهۡم عَّٰٰلى   اۡرتَّد 
َِّمَّا م ِۡنًّۢ بَّعِۡد  َّي َّ ُُم  تَّب  اَۡلُدَّىَلَّ
يٰۡطُن  و َّلَِّالش َّ ُۡمِ سَّ اَّۡمٰٰل وَِّؕ  َِلَّ

ُۡمِ   َلَّ
26.  এটা এর্নয দয, তারা 
তামদরমক বমল, যারা 
আল্লাহর অবতীণম সকতাব 
অপিন্দ কমরঃ আমরা দকান 
দকান বযাপামর দতামামদর 
কো মানয করব। আল্লাহ 
তামদর দগাপন পরামেম 
অবগত আমিন। 

26.    That   is   because 

they said to those who 

showed aversion to 

what Allah sent down:  

“We shall obey you in 

some matters.” And 

Allah knows their 

secret affairs.  

ُۡم ذٰلِكَّ  َّّن َّ كَِّرُهۡوا لِل َِّذيۡنَّ قَّالُۡوا بِا
لَِّمَّا  َّز َّ ُ   ن نُِطيُۡعُكۡم اّٰلله بَّعِۡض ِفۡ سَّ

ُِوَِّؕ  ِؕ ِِاۡلَّۡمرِِ َُّمِ اّٰلله َّعۡل ُهۡمِ  ي ارَّ  اِۡسرَّ

ِِِ 
27.  দফমরেতা যখন 
তামদর মুখমন্ডল ও 
পৃ্ মদমে আঘাত করমত 
করমত প্রাণ হরণ করমব, 
তখন তামদর অবস্থা দকমন 
হমব? 

27.    Then  how  (will it 

be) when   the   angels  

take  them  in  death, 

striking  their  faces  

and  their  backs.  

يۡفَّ  ىٮ ِكَُّة تَّوَّف َّتُۡهُم  اِذَّافَّكَّ ٰ َّل اۡۡل
َّۡضِربُۡونَِّ ُهۡمِ  ي ُهۡمِ وَِّ  ُوُجۡوهَّ  اَّۡدبَّارَّ

  
28.  এটা এর্মনয দয, তারা 
দিই সবেময়র অনুিরণ 
কমর, যা আল্লাহর অিমন্তাে 
িৃসি কমর এবং আল্লাহর 
িন্তুসিমক অপিন্দ কমর। 
ফমল সতসন তামদর কমমিমূহ 
বযেম কমর দদন। 

28. That is because 

they followed that 

which angered Allah, 

and hated (that which) 

pleased Him. So He 

rendered their deeds 

worthless. 

ِِ ِذٰل ُُم  كَّ َّّن َّ َُّعۡوابِا ِمَّا   ات َّب طَّ َّ  اَّۡسخَّ اّٰلله
َّهِ كَِّرُهۡوا وَِّ َّطَّ  ِرۡضوَّان َّۡحب فَّا

ُۡمِ اَلَّ  ِِِ اَّۡعمَّ



29.  যামদর অন্তমর দরাগ 
আমি, তারা সক মমন কমর 
দয, আল্লাহ তামদর অন্তমরর 
সবমদ্বে প্রকাে কমর দদমবন 
না? 

29. Or  do  they  think, 

those  in  whose  hearts 

is a disease, that  Allah  

will  never expose the  

impurity of  their  

hearts.  

ِاَّۡم  ِسبَّ ُقلُۡوبِِهۡم  ِفِۡال َِّذيۡنَّ  حَّ
ٌضِ ِۡرجَّ   ل َّۡنِ  اَّۡنِ م َّرَّ ُ ُِ ّي   اّٰلله

ُۡمِ  ِِِ اَّۡضغَّاّنَّ
30.  আসম ইচ্ছা করমল 
আপনামক তামদর িামে 
পসরসচত কমর সদতাম। 
তখন আপসন তামদর 
দচহারা দদমখ তামদরমক 
সচনমত পারমতন এবং 
আপসন অবেযই কোর 
ভসঙ্গমত তামদরমক সচনমত 
পারমবন। আল্লাহ 
দতামামদর কমমিমূমহর খবর 
রামখন। 

30.  And if We willed, 

We could show them to 

you, then you would 

recognize them by 

their mark. And you 

will surely know them 

by the tone of the 

speech. And Allah 

knows your deeds.  

َّوِۡوَِّ ٓاءُِ ل َّشَّ ُهۡم  ن يۡنٰكَّ َّرَّ فۡتَُّهۡمِلَّ َّعَّرَّ  فَّل
َّتَّعِۡرفَّن َُّهۡمِوَِّ بِِسيۡمُٰهۡمِ ۡلَِّۡن   ِفِۡ  ل
ُِ وَِّ  الۡقَّۡوِلِ َُّمِ   اّٰلله َّعۡل ا  ي َّـاَّۡعمَّ  ُكۡمِل

ِِ 

31.  আসম অবেযই 
দতামামদরমক পরীক্ষা করব 
দয পযমন্ত না ফুটিময় তুসল 
দতামামদর 
দর্হাদকারীমদরমক এবং 
িবরকারীমদরমক এবং 
যতক্ষণ না আসম দতামামদর 
অবস্থান িমূহ যাচাই কসর। 

31.  And We will 

certainly test you until 

We make evident those 

who strive hard among 

you and the steadfast, 

and We will test your 

record. 

َّـنَّبۡلُوَّن َُّكۡمِوَِّ ّٰته  ل َّمَِّحَّ َّعۡل  ن
ِِبِيۡنَِّوَِّ مِنُۡكۡمِاۡۡلُٰجِهِديۡنَّ  ؕ  ِالصه

َّبۡلُوَّا ِوَِّ ُكۡمِ ن َّارَّ  ِِِ اَّۡخب

32.  সনশ্চয় যারা কামফর 
এবং আল্লাহর পে দেমক 
মানুেমক সফসরময় রামখ 
এবং সনমর্মদর র্মনয িৎপে 
বযক্ত হওয়ার পর রিূমলর 
(িঃ) সবমরাসধতা কমর, 
তারা আল্লাহর দকানই ক্ষসত 
করমত পারমব না এবং 

32.  Indeed, those who 

disbelieve and hinder 

(others) from the way 

of Allah, and oppose 

the messenger after 

what has been 

manifested unto them 

of the guidance. Never 

ۡوا وَِّكَّفَُّرۡوا ال َِّذيۡنَّ  اِن َِّ ُ د  عَّۡن صَّ
ِبيِۡل  ِ  سَّ ُسۡولَِّشَّٓاق ُوا وَِّ اّٰلله ِمۡنًّۢ  الر َّ
َّ  مَّابَّعِۡد  َّي َّ ُُمِتَّب َّۡن اَۡلُدٰى   َلَّ ل

وا  َّ ي َُّضر ُ يۡــ ااّٰلله يُۡحبُِطِ  وَِّؕ   ِشَّ  سَّ



সতসন বযেম কমর সদমবন 
তামদর কমমিমূহমক। 

will they harm Allah   

in the least.  And He 

will render their deeds 

worthless.  

ُۡمِ اَلَّ  ِِِ اَّۡعمَّ

33.  দহ মুসমনগণ! দতামরা 
আল্লাহর আনুগতয কর, 
রিূমলর (িাঃ) আনুগতয কর 
এবং সনমর্মদর কমম সবনি 
কমরা না। 

33. O you who believe,          

obey Allah and obey 

the   Messenger   and 

render not vain your 

deeds. 

َّي ُهَّا  ٰ ا ِٰ ال َِّذيۡنَِّي َّ  اَِّطيُۡعوامَّنُۡو ا ا اّٰلله
ُسۡولَِّاَِّطيُۡعوا وَِّ ِ وَِّ الر َّ تُبِۡطلُۡو ا  لَّ

ا َّـاَّۡعمَّ  ِِِ ُكۡمِل
34.  সনশ্চয় যারা কামফর 
এবং আল্লাহর পে দেমক 
মানুেমক সফসরময় রামখ, 
অতঃপর কামফর অবস্থায় 
মারা যায়, আল্লাহ কখনই 
তামদরমক ক্ষমা করমবন 
না। 

34.  Indeed, those who 

disbelieve, and hinder 

(others) from the way 

of Allah then die while 

they were disbelievers, 

never will Allah forgive 

them.  

ۡوا وَِّكَّفَُّرۡوا ال َِّذيۡنَّ  ن َِّاِِ ُ د  عَّۡن صَّ
ِبيِۡلِ ِ   سَّ  ُكف َّارٌِ وَُّهۡمِمَّاُتۡوا  ُثم َِّاّٰلله
َّۡنِ ُِ ي َّغِۡفرَّ   فَّل ُۡمِ  اّٰلله  ِ َلَّ

35.  অতএব, দতামরা 
হীনবল হময়া না এবং 
িসন্ধর আহবান র্াসনও না, 
দতামরাই হমব প্রবল। 
আল্লাহই দতামামদর িামে 
আমিন। সতসন কখনও 
দতামামদর কমম হ্রাি 
করমবন না। 

35.     So be not weak 

and call for peace 

while you have the 

upper hand. And Allah 

is with you, and will 

never deprive you (the 

reward) of your deeds. 

ِ ِنُۡوا   فَّلَّ لِۡمِاَِلَّ تَّۡدُعۡو ا  وَِّ ِتَّ  الس َّ
َّۡونَِّاَّنۡتُُم وَِّ ُ وَِّ اۡلَّعۡل مَّعَُّكۡم  اّٰلله
َّۡنِوَِّ ا ي َِِّتَُّكۡم  ل َّـاَّۡعمَّ  ِِِ ُكۡمِل

36.  পাসেমব র্ীবন দতা 
দকবল দখলাধুলা, যসদ 
দতামরা সবশ্বািী হও এবং 
িংযম অবলম্বন কর, 
আল্লাহ দতামামদরমক 
দতামামদর প্রসতদান দদমবন 
এবং সতসন দতামামদর ধন-
িম্পদ চাইমবন না। 

36.      The life of this 

world is only a play 

and diversion. And   if 

you believe and fear, 

He will give you your 

rewards, and will not 

ask of you your 

possessions.  

َّا َّيٰوُة  اِّن َّ َّااۡۡل نۡي ُ َّعٌِبِ الد  ۡوٌِ و َِّ ل  وَِّ  َلَّ
يُۡؤتُِكۡم   تَّت َُّقۡوا وَِّ  ُتۡؤمِنُۡوااِۡن 

ُكۡمِ ِوَِّ اُُجۡورَّ  يَّۡســَّـلُۡكۡمِ  لَّ
َّـاَّۡموَّا  ِِِ ُكۡمِل



37.  সতসন দতামামদর কামি 
ধন-িম্পদ চাইমল অতঃপর 
দতামামদরমক অসত্ করমল 
দতামরা কাপমণয করমব এবং 
সতসন দতামামদর মমনর 
িংকীণমতা প্রকাে কমর 
দদমবন। 

37.   If He were to ask 

you of it, and press 

you, you would 

withhold, and He 

would bring your 

malice out.  

ا اِۡن  ــَّـلُۡكُمۡوهَّ فَّيُۡحِفُكۡم  ي َّۡس
لُۡوا َُّكۡمِ   ُّيِۡرجِۡ وَِّ  تَّبۡخَّ  اَّۡضغَّان

ِِِ 

38.  শুন, দতামরাই দতা 
তারা, যামদরমক আল্লাহর 
পমে বযয় করার আহবান 
র্ানামনা হমচ্ছ, অতঃপর 
দতামামদর দকউ দকউ 
কৃপণতা করমি। যারা 
কৃপণতা করমি, তারা 
সনমর্মদর প্রসতই কৃপণতা 
করমি। আল্লাহ অভাবমুক্ত 
এবং দতামরা অভাবগ্রস্থ। 
যসদ দতামরা মুখ সফসরময় 
নাও, তমব সতসন দতামামদর 
পসরবমতম  অনয র্াসতমক 
প্রসতস্ত করমবন, এরপর 
তারা দতামামদর মত হমব 
না। 

38.  Here you are, those 

who are called to spend 

in the cause of Allah. 

Then among you are 

some who withhold. 

And whoever 

withholds, he then only 

withholds against his   

own self. And Allah is 

self Sufficient and you   

are the needy. And if 

you turn away, He will 

replace you with 

another people, and 

they will not be like 

you.  

ِۡ َّن ِء  تُۡمِهٰ ا ىُؤاَلَّ  ِفِۡلِتُنِۡفُقۡوا  ُتۡدعَّۡونَِّهٰ
ِبيِۡل  ِِسَّ ُلِ م َّۡنِ فَِّمنُۡكۡم اّٰلله  ِي َّبۡخَّ

ۡلِمَّۡن وَِّ َّا  ي َّبۡخَّ ُلِفَّاِّن َّ َّبۡخَّ عَّۡن  ي
ُِ   وَّ  ن َـّۡفِسهِٖ ُ    اّٰلله َِّن  اَّنۡـتُُم   وَِّالۡغ
ٓاءُِ بِۡدلِۡتَّتَّوَّل َّۡوا      اِۡنِ وَِِّ الُۡفقَّرَّ َّۡستَـّ  ي
ُِثم َّ   غَّۡۡيَّ ُكۡم   قَّۡوم ا    َُّكۡونُۡو ا       لَّ ي

َّـُكم   َّال  اَّۡمث

     
 


