
 

আল হাদীদ  AlHadid       

পরম করুণাময় ও অসিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  নমভামন্ডল ও ভূমন্ডমল 
যা সকিু আমি, িবাই 
আল্লাহর পসবত্রতা ঘ াষণা 
কমর। সতসন শসিধর; 

প্রজ্ঞাময়। 

1.   Glorifies Allah 

whatever is in the 

heavens and the earth. 

And He is the All 

Mighty, the All Wise.  

ب َّحَِّ ِِ سَّ مٰوِٰتِِِف  مَّا ّٰلِله  اۡۡلَّۡرِضِوَِّ الس َّ
َِّكيُۡمِالۡعَِّزيُۡز  ُهوَِّوَِّ ِِِِ اۡۡل

2.  নমভামন্ডল ও 
ভূমন্ডমলর রাজত্ব তাাঁরই। 
সতসন জীবন দান কমরন ও 
মৃতুু  টান। সতসন িবসকিু 
করমত িক্ষম। 

2.   His is the dominion 

of the heavens and the 

earth. He  gives  life 

and causes death, and 

He has power over all 

things.  

َّٗه  مٰوِٰت  ُملُۡكِل ِ اۡۡلَّۡرِضِوَِّالس َّ  ُُيۡى 
يُۡتِوَِّ ِعَّٰٰل  ُهوَِّ وَُُِّيِ ِ ٍء  كُل  ۡ َشَّ

ِِ قَِّديۡر ِ
3.  সতসনই প্রথম, সতসনই 
িববমশষ, সতসনই প্রকাশমান 
ও অপ্রকাশমান এবং সতসন 
িব সবষময় িমুক 
পসরজ্ঞাত। 

3.     He is the First, 

and the Last, and the 

Manifest, and the 

Intimate.  And He is 

Knower of all things.  

ُل  ُهوَِّ َّو َّ اِهُر  وَِّاۡۡلِٰخُر  وَِّاۡۡل الظ َّ
َّاِطُنِوَِّ ُِهوَّ وَِّ الۡب ِ ٍء  بُِكل  ۡ ِ عَّلِيۡم َِشَّ

4.  সতসন নমভামন্ডল ও ভূ-
মন্ডল িসৃি কমরমিন 
িয়সদমন, অতঃপর আরমশর 
উপর িমািীন হময়মিন। 
সতসন জামনন যা ভূসমমত 
প্রমবশ কমর ও যা ভূসম 

4.     It  is  He   who  

created   the   heavens   

and  the  earth   in  six 

days, then ascended 

above the Throne. He 

knows what   goes  into  

the  earth   and what   

َّقَّ  ال َِّذۡىُِهوَّ  ل مٰوِٰتِخَّ  الس َّ
ِوَِّ اۡستَّوٰى  ُثم َِّاَّي َّاٍم  ِست َّةِِِِفۡ  اۡۡلَّۡرضَّ

ِ َُّمِ الۡعَّۡرِشِ عَّٰلَّ َّعۡل َّلِِمَّا  ي ِِف  جُِي
ُۡرُج  مَّاوَِّ اۡۡلَّۡرِضِ ُل  مَّاوَِّ مِنۡهَّاَيَّ َّۡۡنِ ي



ঘথমক সনর্বত হয় এবং যা 
আকাশ ঘথমক বসষবত হয় ও 
যা আকামশ উসিত হয়। 
সতসন ঘতামামদর িামথ 
আমিন ঘতামরা ঘযখামনই 
থাক। ঘতামরা যা কর, 

আল্লাহ তা ঘদমখন। 

comes  out  of  it,  and  

what comes down from  

the   heaven  and  what   

goes  up   into  it.  And 

He is with you   

wherever you may be.  

And  Allah  is  Seer  of  

what you do. 

ٓاِء  ِمنَِّ مَّ َّعُۡرُج مَّا وَِّالس َّ ُهوَّ وَِّفِيۡهَّاؕ ي
ُِوَِّ ُكنۡتُۡمِمَّا اَّيۡنَّ مَّعَُّكۡم   اِبَِّ اّٰلله
لُۡونَِّ ِ بَِّصۡي ِ تَّعۡمَّ

5.  নমভামন্ডল ও 
ভূমন্ডমলর রাজত্ব তাাঁরই। 
িবসকিু তাাঁরই সদমক 
প্রতুাবতব ন করমব। 

5. His is the dominion  

of  the heavens and the 

earth. And unto Allah 

all matters are brought 

back. 

َّهِٗ مٰوِٰتُِملُۡك  ل  اۡۡلَّۡرِضِوَِّ الس َّ
ِاِِوَِّ ِ  لَّ ِِِِ اۡۡلُُمۡورُِ ُتۡرجَّعُِاّٰلله

6.  সতসন রাসত্রমক সদবমি 
প্রসবি কমরন এবং সদবিমক 
প্রসবি কমরন রাসত্রমত। 
সতসন অন্তমরর সবষয়াসদ 
িম্পমকব ও িমুক জ্ঞাত। 

6.    He  causes  to enter 

the  night into the day 

and causes to  enter the  

day  into  the night.  

And He is Knower of 

what is in the breasts. 

 ُ ِ   يُۡوِِل ُِ   وَِّ   الن َّهَّارِِ   ِِفِ  ال َّيۡلَّ   يُۡوِِل
ِ ُهوَّ  وَِّ ال َّيِۡلِ ِِفِ  الن َّهَّارَِّ بِذَّاِت  عَّلِيۡم 

ُدۡورِِ ِِ الص ُ
7.  ঘতামরা আল্লাহ ও তাাঁর 
রিমূলর প্রসত সবশ্বাি স্থাপন 
কর এবং সতসন 
ঘতামামদরমক যার 
উত্তরাসধকারী কমরমিন, তা 
ঘথমক বুয় কর। অতএব, 

ঘতামামদর মমধু যারা 
সবশ্বাি স্থাপন কমর ও বুয় 
কমর, তামদর জমনু রময়মি 
মহাপরুস্কার। 

7. Believe in Allah and 

His Messenger and 

spend of that He has 

made you successor 

whereof. So those who 

believe among you and 

spend, for them is a 

great reward.  

ِٰ ِ  مِنُۡواا ُسۡولِه  وَِّبِاّٰلله  ِم َّااَّنِۡفُقۡوا وَِّرَّ
ُكۡم  َـّ عَّل َِّفۡيَِّجَّ  فِيۡهِِ م ُۡستَّۡخل

 اَّنۡفَُّقۡواوَِّ مِنُۡكۡمِاٰمَّنُۡوا  نَِّفَّال َِّذيِۡ
ُۡم  ِِِِ كَّبِۡي ِ اَّۡجر َِلَّ

8.  ঘতামামদর সক হল ঘয, 

ঘতামরা আল্লাহর প্রসত 
সবশ্বাি স্থাপন করি না, 
অথচ রিলূ ঘতামামদরমক 

8.  And what is (the 

matter) with you that 

you do not believe in 

Allah, while the 

َّـُكۡمِ مَّا وَِّ ِ ل ِِ  نَُِّتۡؤمِنُوِۡ  ۡلَّ  وَِّ  بِاّٰلله
ُسۡولُِ َّۡدُعۡوُكۡم  الر َّ  لِتُۡؤمِنُۡواي



ঘতামামদর পালনকতব ার 
প্রসত সবশ্বাি স্থাপন করার 
দাওয়াত সদমেন? আল্লাহ 
ঘতা পমূববই ঘতামামদর 
অঙ্গীকার সনময়মিন-যসদ 
ঘতামরা সবশ্বািী হও। 

Messenger is inviting 

you to believe in your 

Lord, and indeed He 

has taken a covenant 

with you, if you are 

believers.  

ب ُِكۡم  ذَِّقَّۡد  وَِّبِرَّ َّاقَُّكۡم  اَّخَّ  اِۡنِِميۡث
ُۡؤمِِنۡيَُِّكنۡتُۡم  ِِِِ م 

9.  সতসনই তাাঁর দামির প্রসত 
প্রকাশু আয়াত অবতীণব 
কমরন, যামত ঘতামামদরমক 
অন্ধকার ঘথমক আমলামক 
আনয়ন কমরন। সনশ্চয় 
আল্লাহ ঘতামামদর প্রসত 
করুণাময়, পরম দয়ালু। 

9.   It  is He who   sends  

down upon His servant 

manifest  verses  that  

he  may  bring  you  

out  from darkness into  

the  light. And indeed, 

Allah is to you Most 

Kind, Most Merciful.  

لُِال َِّذۡى  ُهوَِّ اٰيٍٰت    عَّبِۡده  ِعَّٰٰل  يُۡنَّ ِ
ُكۡم  بَّي ِنٍٰتِ لُٰمِت  م ِنَِّل ِيُۡخِرجَّ الظ ُ

ِاِِ َِّاِن َّ وَِّ الن ُۡورِِ لَّ ِ بُِكۡمِ اّٰلله ُءۡوف  َّرَّ  ل
ِحيۡم ِ ِِِِ ر َّ

10.  ঘতামামদরমক আল্লাহর 
পমথ বুয় করমত সকমি 
বাধা ঘদয়, যখন আল্লাহই 
নমভামন্ডল ও ভূমন্ডমলর 
উত্তরাসধকারী? ঘতামামদর 
মমধু ঘয মক্কা সবজময়র পমূবব 
বুয় কমরমি ও ঘজহাদ 
কমরমি, ঘি িমান নয়। 
এরূপ ঘলাকমদর মযবদা বড় 
তামদর অমপক্ষা, যার পমর 
বুয় কমরমি ও ঘজহাদ 
কমরমি। তমব আল্লাহ 
উভয়মক কলুামণর ওয়াদা 
সদময়মিন। ঘতামরা যা কর, 

আল্লাহ ঘি িম্পমকব  িমুক 
জ্ঞাত। 

10.  And what is (the 

matter) with you that 

you  do  not  spend   in 

the cause of Allah. And 

to Allah belongs the 

heritage of the heavens 

and the earth.  Not   

equal among you are 

those who spent before 

the victory (of Makkah) 

and fought. Such are 

higher in rank than 

those who spent 

afterwards and fought. 

And to all Allah has 

made good promises. 

And Allah is Knower 

of whatever you do.  

َّـُكۡم  مَّا وَِّ ِل ِبيِۡل  ِِفِۡتُنِۡفُقۡوا  اَّۡل َّ ِِسَّ  اّٰلله
ِِوَِّ  اۡۡلَّۡرِضِوَّ  مٰوِٰتِالس َِِّمۡيَّاُث  ّٰلِله
َّۡستَِّوۡىِۡلَّ  ِمۡن اَّنۡفَّقَّ  م َّۡنِمِنُۡكۡم  ي

ِوَِّالۡفَّتِۡح قَّبِۡل  ٰٓٮ ِكَّ  قَّاتَّلَّ ٰ ُم اُول اَّۡعظَّ
ةً  جَّ ِمۡن  بَّعُۡد اَّنۡفَُّقۡوا ال َِّذيۡنَّ م ِنَّ دَّرَّ

عَّدَّ  كُل ًِوَِّ قَّاتَّلُۡواوَِّ ُِو َّ  اۡۡلُۡسٰنِ اّٰلله
ُ وَِّ لُۡونَّ  ِبَّااّٰلله بِۡي ِتَّعۡمَّ ِِِِ خَّ

11.  ঘক ঘিই বুসি, ঘয 
আল্লাহমক উত্তম ধার সদমব, 

11.      Who  is  it  that   

will  lend to  Allah  a  
َِّيُۡقِرُض  ال َِّذۡىِذَّا  م َّۡنِ قَّۡرًضا  اّٰلله



এরপর সতসন তার জমনু তা 
বহুগুমণ বৃসি করমবন এবং 
তার জমনু রময়মি 
িম্মাসনত পরুস্কার। 

goodly loan, then He  

may  double  it  for 

him, and for him is a 

noble reward.  

نًا سَّ َّهِٗ  فَّيُٰضعِفَّهِٗ حَّ َّٗهِ  وَِّ  ل ِ   ل  اَّۡجر 
ِِِِ  ۚكَِّريۡم ِ

12.  ঘযসদন আপসন 
ঘদখমবন ঈমানদার পরুুষ 
ও ঈমানদার নারীমদরমক, 

তামদর িম্মখু ভামর্ ও 
ডানপামশ্বব তামদর ঘজুাসত 
িুমটািুটি করমব বলা হমবঃ 
আজ ঘতামামদর জমনু 
িিুংবাদ জান্নামতর, যার 
তলমদমশ নদী প্রবাসহত, 

তামত তারা সচরকাল 
থাকমব। এটাই মহািাফলু। 

12.    On  the  Day   you   

will see  the  believing  

men and  the  believing  

women, their light 

running forward before 

them  and  on  their 

right, (it will  be  said)  

good news for you this 

day (of) Gardens 

underneath of which 

rivers flow, to abide 

therein. That is the 

great success.  

َّۡومَّ  ىي اۡۡلُۡؤمِنِٰت وَِّاۡۡلُۡؤمِِنۡيَّ  تَّرَّ
َّۡسٰٰع   بَّۡيَّ اَّيِۡديِۡهۡمِنُۡوُرُهۡم ي

َُّۡيَّاِِنِۡمِوَِّ َّۡومَِّبُۡشٰرٮُكُم  بِا  الۡي
ِۡرۡىِجَّنهت   ۡتِهَّاِمۡن  َتَّ َِّۡنُٰر  َتَّ اۡۡل

ِ فِيۡهَّا لِِديۡنَِّخِٰ  الۡفَّۡوزُِ ُهوَِّ ذٰلِكَّ
ِِِِ الۡعَِّظيُۡمِ

13.  ঘযসদন কপট সবশ্বািী 
পরুুষ ও কপট সবশ্বাসিনী 
নারীরা মুসমনমদরমক 
বলমবঃ ঘতামরা আমামদর 
জমনু অমপক্ষা কর, 

আমরাও সকিু আমলা সনব 
ঘতামামদর ঘজুাসত ঘথমক। 
বলা হমবঃ ঘতামরা সপিমন 
সফমর যাও ও আমলার ঘখাাঁজ 
কর। অতঃপর উভয় দমলর 
মাঝখামন খাড়া করা হমব 
একটি প্রাচীর, যার একটি 
দরজা হমব। তার অভুন্তমর 
থাকমব রহমত এবং বাইমর 
থাকমব আযাব। 

13.  On the Day the 

hypocrite men and the 

hypocrite women will 

say to those who 

believed: “Wait for us 

so we may borrow 

from your light.” It 

will be said: “Return 

behind you then seek 

light.” Then a wall 

shall be set up between 

them with a gate in it. 

Inside of it will be 

mercy and outside of it 

from its front will be 

the punishment.  

َِّ َُّقۡوُل  ۡومَِّي  اۡۡلُنِٰفقُٰتِوَِّ اۡۡلُنِٰفُقۡونَِّي
ِٰلِل َِّذيۡنَّ  َّا  مَّنُواا َّۡقتَِّبۡسِانُْظُرۡون  ن
 اۡرِجُعۡوا قِيۡلَّ ن ُۡوِرُكۡمِِمۡن 

ٓاءَُّكۡم  َِّمُسۡواوَّرَّ نُۡوًرؕا  فَّالۡت
ِ َُّهۡم  فَُّضِربَّ ؕ ل َّٗه بُِسۡوٍر بَّيۡن بَّاب 
ۡۡحَُّة فِيِۡه بَّاِطنُٗه  اِهُرٗه وَِّالر َّ ِمۡن ظَّ

َّلِِه قِِ ِِِِ الۡعَّذَّاُبؕب



14.  তারা মুসমনমদরমক 
ঘডমক বলমবঃ আমরা সক 
ঘতামামদর িামথ সিলাম 
না? তারা বলমবঃ হাঁ  ্ যা 
সকন্তু ঘতামরা সনমজরাই 
সনমজমদরমক সবপদগ্রস্ত 
কমরি। প্রতীক্ষা কমরি, 

িমেহ ঘপাষণ কমরি এবং 
অলীক আশার ঘপিমন 
সবভ্রান্ত হময়ি, অবমশমষ 
আল্লাহর আমদশ ঘপ াঁমিমি। 
এই িবই ঘতামামদরমক 
আল্লাহ িম্পমকব  প্রতাসরত 
কমরমি। 

14.     They  will  call to 

them:  “Were we not 

with you.” They  will  

say:  “Yes, but you led 

yourselves into 

temptation, and you 

awaited, and you 

doubted, and wishful 

thinking deluded you 

until Allah’s command 

came, and the deceiver 

(Satan) deceived you 

about Allah.”  

ُۡم  َّاُدۡوِنَّ َّۡمِيُن َُّكۡن  اَّل  قَّالُۡوا م َّعَُّكۡمِن
ٰـِكن َُّكۡمِ بَّٰٰلِ ل ُكۡمِفَّتَّنۡتُۡم  وَّ وَّ  اَّنُۡفسَّ

ب َّۡصتُۡمِ تُۡكُمِوَِّ اۡرتَّبۡتُۡمِوَِّ تَّرَّ  غَّر َّ
 ُ َّمَّاِن  ِاۡۡل ٓاءَّ  حَّّته ِ  اَّۡمُرِجَّ  وَِّاّٰلله
ُكۡم  ِِغَّر َّ َُّروِۡ بِاّٰلله ِِِِ رُِالۡغ

15.  অতএব, আজ 
ঘতামামদর কাি ঘথমক 
ঘকান মুসিপন গ্রহণ করা 
হমব না। এবং কামফরমদর 
কাি ঘথমকও নয়। 
ঘতামামদর িবার আবাস্থল 
জাহান্নাম। ঘিটাই 
ঘতামামদর িঙ্গী। কতই না 
সনকৃি এই প্রতুাবতব ন স্থল। 

15. So today, no ransom 

shall be accepted from 

you, nor from those 

who disbelieved.  Your 

abode is the Fire. That 

will be your patron. 

And worst is the 

destination. 

َّۡومَِّفَِّ ذُِ ۡلَّ   الۡي َّة    مِنُۡكۡمِ  يُۡؤخَّ  فِۡدي
ۡلَّ  مَّاۡوٰٮُكُم  فَُّرۡواكَِّال َِّذيۡنَّ  ِمنَِّو َّ
َّ الن َّارُِ ِِ بِئۡسَّ  وَِّمَّۡولٰٮُكۡمِ 

َِّصۡيُِ ِِِِ اۡۡل

16.  যারা মুসমন, তামদর 
জমনু সক আল্লাহর স্মরমণ 
এবং ঘয িতু অবতীণব 
হময়মি, তার কারমণ হৃদয় 
সবর্সলত হওয়ার িময় 
আমিসন? তারা তামদর মত 
ঘযন না হয়, যামদরমক পমূবব 
সকতাব ঘদয়া হময়সিল। 

16.    Has  the  time  not 

come  for  those  who  

believe that their  

hearts should submit 

humbly for the 

remembrance  of Allah 

and what has come 

down of the truth,  and  

they should not be like 

َّۡم  َّل َّاِۡنِا عَِّاَّۡن  اٰمَّنُۡو الِل َِّذيۡنَّ  ي ۡشَّ  َتَّ
ِ  لِِذۡكرُِِقلُۡوُبُهۡم  َّزَّلَِّا مَِّوَِّاّٰلله ِمنَّ  ن
 ِ ِ َّـق  ِوَِّ اۡۡل َُّكۡونُۡوا  ۡلَّ َّال َِّذيۡنَِّي اُۡوُتوا  ك

ِ الَِِّمۡن قَّبُۡل  الِۡكتٰبَّ َّيِۡهُم  فَّطَّ عَّل
ۡت   اۡۡلَّمَّدُِ  كَّثِۡي ِ  وَُِّقلُۡوبُُهۡمِفَّقَّسَّ



তামদর উপর িদুী বকাল 
অসতক্রান্ত হময়মি, অতঃপর 
তামদর অন্তঃকরণ কঠিন 
হময় ঘর্মি। তামদর 
অসধকাংশই পাপাচারী। 

those who were given 

the Scripture before, 

then long  ages passed 

over them so their 

hearts became 

hardened. And many 

among them are 

disobedient.  

ِِِِ فِٰسُقۡونَِّم ِنُۡهۡم 

17.  ঘতামরা ঘজমন রাখ, 

আল্লাহই ভূ-ভার্মক তার 
মৃতুুর পর পনুরুজ্জীসবত 
কমরন। আসম 
পসরস্কারভামব ঘতামামদর 
জমনু আয়াতগুমলা বুি 
কমরসি, যামত ঘতামরা 
ঘবাঝ। 

17.    Know that Allah 

gives life to the earth 

after its death.  Indeed, 

We have made clear 

for you the signs, that 

you may understand. 

َُّمۡو ااِِ َِّاَّن َّ  عۡل ُُِيِۡى  اّٰلله بَّعۡدَّ  اۡۡلَّۡرضَّ
َّا َُّكُم  بَّي َّن َّا  قَّدِۡمَّۡوِِت َّعَّل َُّكۡم  اۡۡلٰيِٰتِل ل

ِِِِ تَّعۡقِلُۡونَِّ

18.  সনশ্চয় দানশীল বুসি 
ও দানশীলা নারী, যারা 
আল্লাহমক উত্তমরূমপ ধার 
ঘদয়, তামদরমক ঘদয়া হমব 
বহুগুণ এবং তামদর জমনু 
রময়মি িম্মানজনক 
পরুস্কার। 

18.  Indeed, the men 

who give charity, and 

the women who give 

charity, and lend to 

Allah a goodly loan, it 

will be multiplied for 

them, and for them is a 

noble reward.  

قِۡيَِّن َّ اِِ د ِ قِٰتِوَِّ اۡۡلُص َّ د ِ  اۡۡلُص َّ
ُضواوَِّ َّ  اَّقۡرَّ نًا  قَّۡرًضااّٰلله سَّ حَّ

ُۡم  ي ُٰضعَُّفِ ُۡم وََِّلَّ َِلَّ  اَّۡجر 
ِِِِ كَِّريۡم ِ

19.  আর যারা আল্লাহ ও 
তাাঁর রিমূলর প্রসত সবশ্বাি 
স্থাপন কমর তারাই তামদর 
পালনকতব ার কামি সিদ্দীক 
ও শহীদ বমল সবমবসচত। 
তামদর জমনু রময়মি 
পরুস্কার ও ঘজুাসত এবং 
যারা কামফর ও আমার 
সনদশবন অস্বীকারকারী 

19.   And those who 

believe in Allah and 

His Messengers, those 

are they who are the 

most truthful, and the 

witnesses with their 

Lord. For them is their 

reward and their light. 

And those who 

disbelieve and deny 

ِٰوَِّ ِ  مَّنُۡواال َِّذيۡنَّ ا ُرُسلِه   وَِّبِاّٰلله
ِ ٰٓٮ ِكَّ ٰ َُۖهُم  اُول يُۡقۡونَّ د ِ ِ  الص 

هَّدَّٓاءُِوَِّ ب ِِهۡمِؕعنۡدَّ  الش ُ ُۡم  رَّ َلَّ
 ال َِّذيۡنَِّ وَّ نُۡوُرُهۡمِوَِّ اَّۡجُرُهۡمِ
بُۡوا  وَِّ  كَّفَُّرۡوا َّا ِكَّذ َّ ِ بِاٰيٰتِن ٰٓٮ ِكَّ ٰ   اُول



তারাই জাহান্নামমর 
অসধবািী হমব। 

Our revelations, they 

are the dwellers of Hell.  
َِّحيِۡمِ  اَّۡصٰحُبِ ِِِِ اۡۡل

20.  ঘতামরা ঘজমন রাখ, 

পাসথবব জীবন ক্রীড়া-
ঘক তুক, িাজ-িজ্জা, 
পারস্পসরক অহসমকা এবং 
ধন ও জমনর প্রাচুযব বুতীত 
আর সকিু নয়, ঘযমন এক 
বৃসির অবস্থা, যার িবুজ 
ফিল কৃষকমদরমক 
চমৎকৃত কমর, এরপর তা 
শুসকময় যায়, ফমল তুসম 
তামক পীতবণব ঘদখমত পাও, 

এরপর তা খড়কুটা হময় 
যায়। আর পরকামল আমি 
কঠিন শাসস্ত এবং আল্লাহর 
ক্ষমা ও িন্তুসি। পাসথবব 
জীবন প্রতারণার উপকরণ 
বব সকিু নয়। 

20.     Know  that   the 

life of  this  world  is  

only  play,  and idle 

talk, and adornment, 

and boasting among 

you, and rivalry  in  

increase of wealth and 

children. Like the 

example of rain whose 

(resulting) vegetation 

pleases the tillers, then 

it dries, then you see it 

turned yellow, then it 

becomes straw. And in 

the Hereafter is severe 

punishment, and 

forgiveness from Allah, 

and (His) good pleasure. 

And the life of the 

world is nothing but a 

deceiving enjoyment. 

َُّمۡو ا اِِ َّاعۡل َّيٰوُة  اَّّن َّ َّا اۡۡل نۡي ُ َّعِب  الد  ل
ۡو  و َِّ َّة  و ََِّلَّ َُّكۡم تَّفَّاُخر   و َِِّزيۡن بَّيۡن
ِوَِّ َّۡموَّاِل ِِف  تَّكَّاُثر  دِِوَِّاۡۡل  اۡۡلَّۡوۡلَّ

َِّل  ث بَّ غَّيٍۡث كَّمَّ الُۡكف َّارَّ اَّۡعجَّ
َّاُتٗه  َّب َِّهيُۡج  ُثم َِّن ٰٮُه ي ا فََّتَّ  ُثم َُِّمۡصفَّر ً
َُّكۡوُن  ِة ِِف و َِّ ُحٰطًماي ِاۡۡلِٰخرَّ  عَّذَّاب 
ة  و َِّۙ  ِِشَِّديۡدِ  ِ  م ِنَِّمَّغِۡفرَّ اّٰلله

َّيٰوةُِمَّا وَِّ ِرۡضوَّان ِوَِّ َّا   اۡۡل نۡي ُ ِالد   اِۡل َّ
ِِِِ الۡغُُرۡورِِمَّتَّاُع 

21.  ঘতামরা অমগ্র ধাসবত 
হও ঘতামামদর পালনকতব ার 
ক্ষমা ও ঘিই জান্নামতর 
সদমক, যা আকাশ ও 
পসৃথবীর মত প্রশস্ত। এটা 
প্রস্তুত করা হময়মি আল্লাহ ও 
তাাঁর রিলূর্মণর প্রসত 
সবশ্বািস্থাপনকারীমদর 
জমনু। এটা আল্লাহর কৃপা, 
সতসন যামক ইো, এটা দান 
কমরন। আল্লাহ মহান 

21.  Race  one  with  
another  towards  
forgiveness  from your 
Lord and a Garden 
whose width is like  the  
width  of   the heavens 
and the earth, 
prepared for those  
who believe in Allah 
and His messengers.  
Such is the bounty of 
Allah, which He 
bestows upon whom 

ابُِقۡو ا  ٍة اِٰل سَّ ب ُِكۡمِم ِۡن مَّغِۡفرَّ  ر َّ
ٓاِء كَّعَّۡرِض عَّۡرُضهَّا جَّن ٍَّة وَِّ مَّ الس َّ
ۡت اۡۡلَّۡرِض   وَِّ اٰمَّنُۡوا  لِل َِّذيۡنَِّاُعِد َّ

ِِ ِ  فَّۡضُلِذٰلِكَّ  ُرُسلِهِ وَِّ بِاّٰلله اّٰلله
ٓاءُِمَّۡن  يُۡؤتِيۡهِِ ُِ وَِّي َّشَّ  الۡفَّۡضِلُِذو  اّٰلله

ِِِِ الۡعَِّظيِۡمِ



কৃপার অসধকারী। He wills, and Allah is 
of infinite bounty. 

22.  পসৃথবীমত এবং 
বুসির্তভামব ঘতামামদর 
উপর ঘকান সবপদ আমি 
না; সকন্তু তা জর্ত িসৃির 
পমূববই সকতামব সলসপবি 
আমি। সনশ্চয় এটা 
আল্লাহর পমক্ষ িহজ। 

22.  Does not befall any  

affliction  upon  the  

earth, nor in your  own  

selves,  except  that   it   

is  in a Book  before 

that We bring it into 

being. Indeed, that is 

easy for Allah.  

ِا  مَِّ ابَّ َّةٍِِمۡن  اَّصَّ  اۡۡلَّۡرِضِِِف  م ُِصيۡب
ِاَّنُۡفِسُكۡم  ِِفۡ ِوَّۡلَّ  م ِۡن  ِكتٍٰبِِِفۡ  اِۡل َّ
اؕ  اَّۡنِقَّبِۡل  ِذٰلِكَّ  اِن َِّن َّۡۡبَّاَّهَّ ِ  عَّٰلَّ اّٰلله

َِّ ِِِ َِِۙۖسۡي ۚي
23.  এটা এজমনু বলা হয়, 

যামত ঘতামরা যা হারাও 
তজ্জমনু দঃুসখত না হও এবং 
সতসন ঘতামামদরমক যা 
সদময়মিন, তজ্জমনু উল্লসিত 
না হও। আল্লাহ ঘকান 
উিত অহংকারীমক পিে 
কমরন না, 

23.  That you are not 

despaired over  what  

you  may  lose,  nor   

exult  over  that  which  

has been given to you. 

And Allah does not 

love all arrogant, 

boastful.  

ِ يۡلَّ ۡوا  ل ِـكَّ وَّۡلَّ  فَّاتَُّكۡمِمَّا  عَّٰٰلِتَّاۡسَّ
ُحۡوا ِِٰبَّا    تَّۡفرَّ ُِ  وَِّٮُكۡمِاٰت ِ  اّٰلله   ۡلَّ
ِ ُ َّاٍلِكُل َّ  ُُيِب  ِِِِ فَُّخۡوٍر  ُُمۡت

24.  যারা কৃপণতা কমর 
এবং মানষুমক কৃপণতার 
প্রসত উৎিাহ ঘদয়, ঘয মুখ 
সফসরময় ঘনয়, তার জানা 
উসচত ঘয, আল্লাহ 
অভাবমুি, প্রশংসিত। 

24.     Those  who  are 

misers and enjoin upon 

people miserliness. 

And  whoever  turns  

away,  then  indeed  

Allah is All Sufficient,  

All  Praiseworthy.  

لُۡونَِّاۨل َِّذيۡنَّ  َّبۡخَّ َّاۡمُِوَِّ ي الن َّاسَّ  ُرۡونَِّي
َّ  فَّاِن َِّي َّتَّوَّل َّ  مَّۡنِوَِّ بِالۡبُۡخِلِ  ُهوَِّاّٰلله
 ُ َِّن  َِّميۡدُِالۡغ ِِِِ اۡۡل

25.  আসম আমার 
রিলূর্ণমক িসু্পি 
সনদশবনিহ ঘপ্ররণ কমরসি 
এবং তাাঁমদর িামথ অবতীণব 
কমরসি সকতাব ও 
নুায়নীসত, যামত মানষু 
ইনিাফ প্রসতষ্ঠা কমর। আর 
আসম নাসযল কমরসি ঘল হ, 

25. Indeed, We sent 

Our messengers with 

clear signs, and We 

sent down with them 

the Scripture and the 

balance so that the 

people  may  stand  by 

justice.  And We sent 

down iron, wherein is 

َِّ َّا ـقَّۡد ل لۡن َّنَّااَّۡرسَّ َّي ِنِٰت  ُرُسل بِالۡب
َّا وَِّ لۡن اۡۡلِيۡزَّانَّ وَِّالِۡكتٰبَّ  عَُّهُمِمَِّاَّنۡزَّ

َُّقۡومَّ  َّا  وَِّبِالۡقِۡسِطِالن َّاُس لِي لۡن اَّنۡزَّ
َّـِديۡدَّ   مَّنَّافِعُِو َِّشَِّديۡد  بَّاۡس  فِيِۡه اۡۡل



যামত আমি প্রচন্ড রণশসি 
এবং মানমুষর বহুসবধ 
উপকার। এটা এজমনু ঘয, 

আল্লাহ ঘজমন সনমবন ঘক না 
ঘদমখ তাাঁমক ও তাাঁর 
রিলূর্ণমক িাহাযু কমর। 
আল্লাহ শসিধর, 

পরাক্রমশালী। 

great strength and 

benefits for the people. 

And that Allah may 

know who helps Him 

and His messengers 

unseen. Indeed, Allah 

is All Strong, All 

Mighty.  

َّمَّ وَِّلِلن َّاِس  عۡل َـّ ُ لِي وَّ ي َّنُۡصُرٗه مَّۡن اّٰلله
َّٗه  َّيِۡبُِرُسل ِۙؕ ِبِالۡغ َّ  اِن َّ ِاّٰلله  قَِّوى  
ِِِِ عَِّزيۡزِ 

26.  আসম নহূ ও ইব্রাহীমমক 
রিলূরূমপ ঘপ্ররণ কমরসি 
এবং তামদর বংশধমরর 
মমধু নবুওয়ত ও সকতাব 
অবুাহত ঘরমখসি। অতঃপর 
তামদর কতক িৎপথপ্রাপ্ত 
হময়মি এবং অসধকাংশই 
হময়মি পাপাচারী। 

26.  And indeed We 

sent Noah and 

Abraham, and We 

placed in the progeny 

of them both the 

prophethood and the 

Scripture. So among 

them is he who is 

guided, but many of 

them are disobedient. 

َّقَّدِۡ وَِّ َّا   ل لۡن  اِبٰۡرِهيۡمَِّو َّ  نُۡوًحااَّۡرسَّ
َّاوَِّ ي َّتِِ  ِِفِۡ  جَّعَّلۡن اُذر ِ ةَّ   ِهمَّ الن ُبُو َّ
ِوَِّ ۡـِكتٰبَّ كَّثِۡي  و َِّ م ُهۡتَّدٍِ فَِّمنُۡهۡمِ ال

ِِ فِٰسُقۡونَِّ  م ِنُۡهۡمِ

27.  অতঃপর আসম তামদর 
পশ্চামত ঘপ্ররণ কমরসি 
আমার রিলূর্ণমক এবং 
তামদর অনরু্ামী কমরসি 
মসরয়ম তনয় ঈিামক ও 
তামক সদময়সি ইসিল। আসম 
তার অনিুারীমদর অন্তমর 
স্থাপন কমরসি নম্রতা ও 
দয়া। আর ববরার্ু, ঘি ঘতা 
তারা সনমজরাই উদ্ভাবন 
কমরমি; আসম এটা তামদর 
উপর ফরজ কসরসন; সকন্তু 
তারা আল্লাহর িন্তুসি 
লামভর জমনু এটা অবলম্বন 
কমরমি। অতঃপর তারা 

27. Then We caused to 

follow in their footsteps 

Our messengers, and 

We caused to follow 

Jesus, son of Mary, 

and We gave him the 

Gospel, and We placed 

in the hearts of those 

who followed him 

compassion and mercy. 

And monasticism, they 

innovated it.  We did 

not ordain it for them, 

but (they did so for) 

seeking the pleasure of 

Allah. Then they did 

َّا  م َِّثُِ يۡن َّااٰثَّاِرِهۡم عَّٰٰلٰٓ قَّف َّ  بُِرُسلِن
َّا وَِّ يۡن َّمَّ  ابِۡنِبِعِيَۡسَّ قَّف َّ اٰتَّيۡنُٰه وَِّمَّۡري

ِ َّا ۙ  وَِِّاۡۡلِۡۡنِيۡلَّ عَّلۡن ال َِّذيۡنَّ ُقلُۡوِب ِِفۡ جَّ
َُّعۡوُه  اۡفَّةً ات َّب ۡۡحَِّو َِّرَّ َّانِي َّةً و َِّۙؕ ِِِةًِرَّ ۡهب رَّ

َّدَُّعۡوهَّا َّيِۡهۡم  كَّتَّبۡنٰهَّامَّا  اۨبۡت ِعَّل  اِۡل َّ
َّٓاءَّ  ِ  ِرۡضوَّاِنِابۡتِغ ااّٰلله ا  فَّمَّ عَّۡوهَّ رَّ
ِ ق َّ َّتِهَّا حَّ َّا ِرعَّاي ِٰ فَّاٰتَّيۡن مَّنُۡوا ال َِّذيۡنَّ ا

ُهۡمِمِنُۡهۡم   م ِنُۡهۡمِ كَّثِۡي ِ وَِّاَّۡجرَّ



যথাযথভামব তা পালন 
কমরসন। তামদর মমধু যারা 
সবশ্বািী সিল, আসম 
তামদরমক তামদর প্রাপু 
পরুস্কার সদময়সি। আর 
তামদর অসধকাংশই 
পাপাচারী। 

not observe it with its 

right observance. So 

we gave those who had 

believed among them 

their reward. And 

many of them are 

disobedient.  

ِِِِ فِٰسُقۡونَِّ

28.  মুসমনর্ণ, ঘতামরা 
আল্লাহমক ভয় কর এবং 
তাাঁর রিমূলর প্রসত সবশ্বাি 
স্থাপন কর। সতসন সনমজ 
অনুগ্রমহর সিগুণ অংশ 
ঘতামামদরমক সদমবন, 

ঘতামামদরমক সদমবন 
ঘজুাসত, যার িাহামযু 
ঘতামরা চলমব এবং 
ঘতামামদরমক ক্ষমা 
করমবন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, 

দয়াময়। 

28.       O  you   who   

believe,  fear  Allah   

and  believe  in   His 

Messenger, He will 

grant you  twofold  of  

His  mercy,   and  He   

will   appoint  for you a  

light by which  you  

will  walk,  and  He  

will  forgive  you.  And 

Allah is All Forgiving, 

All Merciful.  

ِ ٰ َّي ُهَّاي َِّات َُّقۡوا  اٰمَّنُواال َِّذيۡنَّ  ا  اّٰلله
ُسۡولِه   اٰمِنُۡواوَِّ َّۡيِ  يُۡؤتُِكۡمِبِرَّ ِكۡفل

ۡۡحَّتِه  وَِّ ِمۡنِ ِۡر َّ  نُۡوًرال َّـُكۡم  عَّليَّ
ُۡشۡونَّ  َّغِۡفۡرِوَِّ بِهِ َتَّ َّـُكۡمِ ي ُ وَِّ ل اّٰلله
ۚ غَُّفۡورِ  ِحيۡم  ِِِِ ِۙ ر َّ

29.  যামত সকতাবধারীরা 
জামন ঘয, আল্লাহর িামানু 
অনুগ্রমহর উপর ও তামদর 
ঘকান ক্ষমতা ঘনই, দয়া 
আল্লাহরই হামত; সতসন 
যামক ইো, তা দান কমরন। 
আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। 

29.   So that the people 

of the Scripture may 

know that they do not 

have any power on 

anything over the 

bounty of Allah, and 

that the bounty is in 

the hand of Allah, 

which He bestows to 

whomever He wills, 

And Allah is of infinite 

bounty.  

ِل ِِ َّمَّ  ـئَّل َّ َّعۡل ِالِۡكتِٰب  اَّۡهُلِي  اَّۡل َّ
َّقِۡ ٍء  عَّٰٰلِِدُرۡونَّ ي ۡ ِِفَّۡضِل     م ِۡنَِشَّ   اّٰلله
َّدِِ الۡفَّۡضلَّ   اَّن َِّوَِّ ِ    بِي مَّۡن     يُۡؤتِيۡهِِاّٰلله

ٓاُء   ُ    وَِّي َّشَّ الۡفَّۡضِل ُذواّٰلله
ِالۡعَِّظيِۡمِ

     
 


