
 

আল মায়েদাহ AlMaida        

পরম করুণামে ও অসিম 
দোলু আল্লাহর নায়ম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  মুসমনগণ, ত ামরা 
অঙ্গীকারিমূহ পনূন কর। 
ত ামায়দর জনয চ ুষ্পদ 
জন্তু হালাল করা হয়েয়ি, 
যা ত ামায়দর কায়ি সিিৃ  
হয়ি  া িয ী । সকন্তু 
এহরাম িাধাাঁ অিস্থাে 
সিকারয়ক হালাল ময়ন 
কয়রা না! সনশ্চে আল্লাহ 
 া’আলা যা ইচ্ছা কয়রন, 
সনয়দন ি তদন। 

1.      O   those   who   

believe, fulfill (your) 

obligations. Lawful  for  

you   are  the  animals 

of grazing livestock, 

except that which is 

recited to you (in the 

Quran),  hunting   not 

being allowed while 

you are in Ihram 

(pilgrimage). Indeed, 

Allah ordains that 

which He intends.  

ۡودِِ ٰۤا اَّۡوفُّۡوا بِالۡعُّقُّ َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡو ٰۤا ٰ  ي
َِّ َّنۡعَّاِم اِۡل َّ اُِّحل َّۡت ل ةُّ اۡۡل ۡم بَِّهيۡمَّ ـكُّ

يِۡد  ِٰل ِ الص َّ ۡم غَّۡۡيَّ ُمُّ َّيۡكُّ مَّا يُّتٰٰۡل عَّل
مِ  رُّ اَّنۡـتُّۡم حُّ مُّ مَّا وَّ ۡكُّ ََّ  َّ  ا َِّ َّ اّٰلله

ِ يُِّريۡدُِّ

2.  তহ মুসমনগণ! হালাল 
ময়ন কয়রা না আল্লাহর 
সনদিননিমূহ এিং িম্মাসন  
মািিমূহয়ক এিং হরয়ম 
কুরিানীর জয়নয সনসদন ষ্ট 
জন্তুয়ক এিং ঐিি জন্তুয়ক, 
যায়দর গলাে কন্ঠাভরণ 
রয়েয়ি এিং ঐিি তলাকয়ক 
যারা িম্মাসন  গহৃ 
অসভমুয়ে যায়চ্ছ, যারা স্বীে 
পালনক ন ার অনুগ্রহ ও 

2.      O   those   who  

believe, do not violate  

the rites of Allah,   nor   

(the sanctity of)   the 

sacred month, nor the 

sacrificial offering, nor 

the garlanded animals, 

nor (the safety of)  

those  coming to the 

sacred house (Mecca), 

seeking the bounty of 

their Lord and (His) 

ُّۡوا شَّعَّٓاِءرَّ  ِل  َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا ۡلَّ ُتُّ ٰۤا ٰ ي
امَّ وَّۡلَّ  َّـرَّ هۡرَّ اۡۡل ِ وَّۡلَّ الش َّ اّٰلله

ِٰۤ ٮ ِدَّ وَّۡلَّ َّۡدىَّ وَّۡلَّ الۡقََّلَّا ام ِۡۡيَّ  اۡۡل ٰ ا
َّغُّۡو ََّّ فَّۡضَلً م ِۡن  َّبۡت امَّ ي َّـرَّ َّيۡتَّ اۡۡل الۡب

ب ِِهۡم وَِّرۡضوٰنًا َّلۡتُّۡم ِر َّ ل  وَّاََِّا حَّ
ادُّۡوا ۡم شَّنَّا َُّّٰ فَّاۡصطَّ ِۡرمَّن َّكُّ ََّ  وَّۡلَّ 



িন্তুসষ্ট কামনা কয়র। যেন 
ত ামরা এহরাম তেয়ক তির 
হয়ে আি,  েন সিকার 
কর। যারা পসিত্র মিসজদ 
তেয়ক ত ামায়দরয়ক িাধা 
প্রদান কয়রসিল, তিই 
িম্প্রদায়ের শুত্রু া তযন 
ত ামায়দরয়ক িীমালঙ্ঘয়ন 
প্রয়রাসচ  না কয়র। িৎকমন 
ও তোদাভীস য়  এয়ক 
অয়নযর িাহাযয কর। পাপ 
ও িীমালঙ্ঘয়নর িযাপায়র 
এয়ক অয়নযর িহাে া কয়রা 
না। আল্লাহয়ক ভে কর। 
সনশ্চে আল্লাহ  া’আলা 
কয় ার িাসিদা া। 

pleasure. And when   

you have come out of   

Ihram,   then  you  may 

go  hunting.  And  let 

not  lead  you,  the  

hatred of some people  

who  stopped you  from  

the  Sacred Mosque, 

that you commit   

transgression. And  

help one another  in  

righteousness and 

piety, and do not help 

one  another  in  sin  

and transgression,  and  

fear Allah.  Indeed, 

Allah is severe in 

punishment.  

َّۡسِجِد  ۡم عَِّن اۡۡل ۡوكُّ ُّ د  قَّۡوٍم اَّ َّۡ صَّ
ۡوا اِم اَّ َّۡ تَّعۡتَّدُّ َّـرَّ ُّۡوا عَّٰلَّ اۡۡل ن تَّعَّاوَّ  وَّ

ُّۡوا عَّٰلَّ  الت َّۡقوٰىالِۡب ِ وَِّ ن وَّۡلَّ تَّعَّاوَّ
َِّ اۡۡلِۡثِم وَّالۡعُّۡدوَّا َِِّ  وَّات َّقُّوا اّٰلله

َّ شَِّديۡدُّ الۡعِقَّاِبِ ِِِِ ا َِّ َّ اّٰلله

3.  ত ামায়দর জয়নয হারাম 
করা হয়েয়ি মৃ  জীি, রক্ত, 
শুকয়রর মাংি, তযিি জন্তু 
আল্লাহ িাডা অয়নযর নায়ম 
উৎিগনকৃ  হে, যা 
কন্ঠয়রায়ধ মারা যাে, যা 
আঘা  তলয়গ মারা যাে, 
যা উচ্চ স্থান তেয়ক প য়নর 
ফয়ল মারা যা, যা সিং এর 
আঘায়  মারা যাে এিং 
যায়ক সহংস্র জন্তু ভক্ষণ 
কয়রয়ি, সকন্তু যায়ক 
ত ামরা যয়িহ কয়রি। তয 
জন্তু যজ্ঞয়িদীয়  যয়িহ 
করা হে এিং যা ভাগয 
সনধনারক ির দ্বারা িন্টন 

3.   Forbidden  to  you   

are carrion, and blood, 

and the flesh of swine, 

and that which has 

been slaughtered for  

other than Allah,  and  

(the animals)  killed by 

strangling, and  killed  

by a violent blow, and   

died of  falling,   and  

killed  by  (the goring  

of)  horns, and that 

which has been eaten 

by a wild animal,  

except that which you 

slaughter   (before its 

death), and that which 

مُّ  َّةُّ وَّالد َّ َّيۡت مُّ اۡۡل َّيۡكُّ مَّۡت عَّل ِ ر  حُّ
يِۡ ِ وَّۡلَّۡمُّ اۡۡلِۡۡنِ َّۡۡيِ اّٰلله ٰۤ اُِّهل َّ لِغ ِر وَّمَّا

َّۡوقُّۡوََّةُّ  ِنقَّةُّ وَّاۡۡل بِٖه وَّاۡۡلُّنۡخَّ
ٰۤ اَّكَّلَّ  ةُّ وَّمَّا َّةُّ وَّالن َِّطيۡحَّ َّد ِي وَّاۡۡلَُّتَّ

يۡتُّۡمِ بُّعُّ اِۡل َّ مَّا ََّك َّ َُّبِحَّ  الس َّ وَّمَّا 
ۡوا  اَّ َّۡ تَّۡستَّۡقِسمُّ ِب وَّ عَّٰلَّ الن ُّصُّ

مِِ ِبِاۡۡلَّۡزۡلَّ  ٌ ۡم فِۡس َّۡومَِّ َٰلِكُّ   اَّلۡي
ۡم  ۡوا ِمۡن ِديۡـِنكُّ َّٮ ِسَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ ي

ۡو َِِّ ۡم وَّاۡخشَّ ۡوهُّ ۡشَّ َّۡومَّ فََّلَّ َتَّ  اَّلۡي



করা হে। এিি তগানাহর 
কাজ। আজ কায়ফররা 
ত ামায়দর দ্বীন তেয়ক 
সনরাি হয়ে তগয়ি। অ এি 
 ায়দরয়ক ভে কয়রা না 
িরং আমায়ক ভে কর। 
আজ আসম ত ামায়দর জয়নয 
ত ামায়দর দ্বীনয়ক পনূনাঙ্গ 
কয়র সদলাম, ত ামায়দর 
প্রস  আমার অিদান িম্পণূন 
কয়র সদলাম এিং 
ইিলাময়ক ত ামায়দর জয়নয 
দ্বীন সহয়িয়ি পিন্দ 
করলাম। অ এি তয িযাসক্ত 
 ীব্র কু্ষধাে কা র হয়ে 
পয়ড; সকন্তু তকান তগানাহর 
প্রস  প্রিণ া না োয়ক, 
 য়ি সনশ্চেই আল্লাহ 
 া’আলা ক্ষমািীল। 

has been sacrificed on 

stone altars, and  that 

you seek luck by the 

divining arrows. That is 

abomination. This day 

those who disbelieve are 

despaired of your 

religion, so do not fear 

them, and fear Me. This 

day I have perfected 

for you your religion, 

and completed upon 

you My favor, and 

have chosen for you 

AlIslam as religion.  So 

he who is forced by 

severe hunger, with no 

inclination to sin, then 

indeed, Allah is Oft 

Forgiving,  Most 

Merciful.  

َّۡمتُّ  اَّۡۡت ۡم وَّ َّكُّ ۡم ِديۡن َّـكُّ لۡتُّ ل اَّۡكمَّ
مُّ  َّكُّ ِضيۡتُّ ل ِِتۡ وَّرَّ ۡم نِعۡمَّ َّيۡكُّ عَّل

مَّ ِديۡنًا ۡ اۡۡلِۡسَلَّ ِِ ر َّ  ِن اۡضطُّ  فَّمَّ
ِثِۡ انٍِف ِۡل  تَّجَّ ٍة غَّۡۡيَّ مُّ ۡمَّصَّ  فَّا َِّ َّ ٍمَِمَّ

ِحيۡم ِ ۡور  ر َّ َّ غَّفُّ ِِِِ اّٰلله

4.  ারা আপনায়ক সজয়জ্ঞি 
কয়র তয, সক িস্তু  ায়দর 
জয়নয হালাল? িয়ল সদন, 
ত ামায়দর জয়নয পসিত্র 
িস্তুিমূহ হালাল করা 
হয়েয়ি। তযিি সিকারী 
জন্তুয়ক ত ামরা প্রসিক্ষণ 
দান কর সিকায়রর প্রস  
তপ্ররয়ণর জয়নয এিং 
ওয়দরয়ক ঐ পদ্ধস য়  
প্রসিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ 
ত ামায়দরয়ক সিক্ষা 
সদয়েয়িন। এমন সিকারী 
জন্তু তয সিকারয়ক 

4.  They ask you (O 

Muhammad) what 

(food)  has been made 

lawful for them.  Say:  

“Lawful for you are 

(all)  good things. And 

that which you have 

trained of hunting 

animals as hounds (to 

catch),  you teach them 

of   what Allah has 

taught you. So eat of 

that which they catch 

for you, and mention 

Allah’s name upon it, 

ُّۡمِ ٰۤ اُِّحل َّ ۡلَّ َّكَّ مَّاََّا َّۡســَّلُّۡون  قُّۡل ي
ِ ي ِبٰتُّ مُّ الط َّ َّـكُّ  وَّمَّا عَّل َّۡمتُّۡم اُِّحل َّ ل

ُّن َّ  ۡوَنَّ كَّل ِبِۡۡيَّ تُّعَّل ِمُّ َّـوَّاِرِح مُّ م ِنَّ اۡۡل

ُِّ مُّ اّٰلله ٰۤ  ِم َّا عَّل َّمَّكُّ فَّكُّلُّۡوا ِم َّا
وا اۡسمَّ  َۡكُّرُّ ۡم وَّا َّيۡكُّ ۡكنَّ عَّل اَّۡمسَّ

َّيۡهِِ ِ عَّل َِّوَِّ اّٰلله َّ ات َّقُّوا اّٰلله  ا َِّ َّ اّٰلله
اِبِ ِريۡعُّ اۡۡلِسَّ ِِِِ سَّ



ত ামায়দর জয়নয ধয়র রায়ে, 
 া োও এিং  ার উপর 
আল্লাহর নাম উচ্চারণ 
কর। আল্লাহয়ক ভে করয়  
োক। সনশ্চে আল্লাহ িত্ত্বর 
সহিাি গ্রহণকারী। 

and fear Allah. Indeed, 

Allah is swift in 

reckoning.”  

5.  আজ ত ামায়দর জনয 
পসিত্র িস্তুিমূহ হালাল করা 
হল। আহয়ল সক ািয়দর 
োদয ত ামায়দর জয়নয 
হালাল এিং ত ামায়দর 
োদয  ায়দর জনয হালাল। 
ত ামায়দর জয়নয হালাল 
ি ী-িাধ্বী মুিলমান 
নারী এিং  ায়দর ি ী-
িাধ্বী নারী, যায়দরয়ক 
সক াি তদো হয়েয়ি 
ত ামায়দর পয়ূিন, যেন 
ত ামরা  ায়দরয়ক 
তমাহরানা প্রদান কর 
 ায়দরয়ক স্ত্রী করার জয়নয, 
কামিািনা চসর ােন করার 
জয়নয সকংিা গুপ্ত তপ্রয়ম সলপ্ত 
হওোর জয়নয নে। তয 
িযসক্ত সিশ্বায়ির সিষে 
অসিশ্বাি কয়র,  ার শ্রম 
সিফয়ল যায়ি এিং পরকায়ল 
তি ক্ষস গ্রি হয়ি। 

5.  This day (all) good 
things have been made 
lawful for you. And the 
food of those who were 
given the Book is lawful 
for you, and your food 
is lawful for them. And 
the virtuous women 

from among the 

believers, and the 

virtuous women among 
those who were given 
the Book before you 
(are lawful to you in   
marriage), when you 
give them their bridal 
gifts, desiring chastity, 
not illegal sexual 
intercourse, nor taking 
as (secret) lovers. And 
whoever denies the 
faith, then indeed 
worthless is his work.  
And he, in the 
Hereafter, will be 
among the losers.  

ِ ي ِبٰتُّ مُّ الط َّ َّـكُّ َّۡومَّ اُِّحل َّ ل  اَّلۡي
عَّامُّ ال َِّذيۡنَّ اُّۡوتُّوا الِۡكتٰبَّ ِحل    وَّطَّ

ۡمِ ُّۡمِ ل َّـکُّ ۡم ِحل   ۡل َّ عَّامُّكُّ  وَّطَّ
نٰتُّ ِمنَّ اۡۡلُّۡؤمِنِٰت  وَّاۡۡلُّۡحصَّ
نٰتُّ ِمنَّ ال َِّذيۡنَّ اُّۡوتُّوا  وَّاۡۡلُّۡحصَّ
 ٰۤ ۡم اََِّا ۡـِكتٰبَّ ِمۡن قَّبۡلِكُّ ال

ن َّ  ۡوهُّ ِۡصِنۡۡيَّ اٰتَّيۡتُّمُّ ن َّ ُمُّ هُّ ۡورَّ اُّجُّ
ت َِّخِذۡىٰۤ  ٰسِفِحۡۡيَّ وَّۡلَّ مُّ غَّۡۡيَّ مُّ

َّا َِّ اَّۡخدَّا ٍَِّ ۡۡ ۡر بِاۡۡلِ  وَّمَّۡن ي َّۡكفُّ
لُّهِ  بِطَّ عَّمَّ ِة  فَّقَّۡد حَّ ِِ اۡۡلِٰخرَّ وَّ  وَّهُّ
ِِِِ ِمنَّ اۡۡلِٰسِريۡنَِّ

6.  তহ মুসমনগণ, যেন 
ত ামরা নামায়যর জয়নয 
উ ,  েন স্বীে মুেমন্ডল ও 
হিিমূহ কনইু পযনন্ত তধৌ  

6. O those who  believe,  

when  you  rise  up for   

prayer, so wash you  

faces, and your hands  

ٰۤا اََِّا قُّۡمتُّۡم اَِلَّ  َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡو ٰۤا ٰ ي
ۡم  ۡوهَّكُّ جُّ لٰوِة فَّاۡغِسلُّۡوا وُّ الص َّ



কর এিং পদযগুল সগটিহ। 
যসদ ত ামরা অপসিত্র হও 
 য়ি িারা তদহ পসিত্র কয়র 
নাও এিং যসদ ত ামরা রুগ্ন 
হও, অেিা প্রিায়ি োক 
অেিা ত ামায়দর তকউ 
প্রিাি-পােোনা তিয়র 
আয়ি অেিা ত ামরা 
স্ত্রীয়দর িায়ে িহিাি কর, 
অ ঃপর পাসন না পাও, 
 য়ি ত ামরা পসিত্র মাটি 
দ্বারা  াোম্মমু কয়র নাও-
অেনাৎ, স্বীে মুে-মন্ডল ও 
হিদ্বে মাটি দ্বারা মুয়ি 
তফল। আল্লাহ ত ামায়দরয়ক 
অিসুিধাে তফলয়  চান না; 
সকন্তু ত ামায়দরয়ক পসিত্র 
রােয়  চান এিং 
ত ামায়দর প্রস  স্বীে 
তনোম  পণূন করয়  চান-
যায়  ত ামরা কৃ জ্ঞা া 
প্রকাি কর। 

up to the elbows, and   

rub  your  heads  and  

(wash)  your  feet   up    

to   the ankles.  And   if    

you are unclean, (sexual 

discharge), then purify 

yourselves. And  if  you  

are ill, or on a journey,  

or one  of  you  comes     

from a  call  of  nature,  

or  you   had  (sexual)   

contact  with women,  

then  you  do  not  find   

water, then seek clean  

earth,   and   rub  your   

faces  and  your hands   

with it. Allah does not    

want to place any    

burden  on  you,  but  

He   wants   to  purify  

you  and  to   complete    

His   favor   upon   you,  

that  you may  be  

thankful.  

َِّ اَّيِۡدي ۡوا وَّ حُّ ٌِ وَّاۡمسَّ افِ َّرَّ ۡم اَِلَّ اۡۡل كُّ
ۡم اَِلَّ  َّكُّ ل ۡم وَّاَّۡرجُّ ءُّۡوِسكُّ بِرُّ

َّۡۡيِِ ۡـكَّعۡب ُّۡبًا ال ۡۡتُّۡم جُّ  وَّا َِّۡ كُّ
ۡوا ه َّرُّ ٰۤ اَّۡو فَّاط َّ ٰ ََّ ۡر ۡۡتُّۡم م َّ  وَّا َِّۡ كُّ

ۡم م ِنَّ  د  م ِنۡكُّ ٓاءَّ اَّحَّ فٍَّر اَّۡو جَّ عَّٰٰل سَّ
َِّ ٓاءَّ فَّل َّۡستُّمُّ الۡ ِسَّ َّٓاٮ ِِط اَّۡو ٰۡل ۡم الۡغ

ي ِبًا  عِيًۡدا طَّ ۡوا صَّ مُّ َّم َّ ۡوا مَّٓاءً فَّتَّي ِدُّ َتَّ
ۡم  ۡوِهكُّ ۡوا بِوُّجُّ حُّ فَّاۡمسَّ

ۡم م ِنۡهُِّ اَّيِۡديۡكُّ ُّ وَّ  مَّا يُِّريۡدُّ اّٰلله
ٰـِكۡن  ل ٍج و َّ رَّ ۡم م ِۡن حَّ َّيۡكُّ َّۡجعَّلَّ عَّل لِي
تَّه   ۡم وَّ لِيُّتِم َّ نِعۡمَّ كُّ ه ِرَّ ُِّريۡدُّ لِيُّطَّ ي 

ِ رُّ ۡم تَّۡشكُّ َّعَّل َّكُّ ۡم ل َّيۡكُّ ِِ ۡو ََِّّعَّل
7.  ত ামরা আল্লাহর 
তনোময় র কো স্মরণ 
কর, যা ত ামায়দর প্রস  
অি ীণন হয়েয়ি এিং ঐ 
অঙ্গীকারয়কও যা ত ামায়দর 
কাি তেয়ক সনয়েয়িন, যেন 
ত ামরা িয়লসিয়লঃ আমরা 
শুনলাম এিং তময়ন সনলাম। 
আল্লাহয়ক ভে কর। 
সনশ্চেই আল্লাহ অন্তয়রর 
সিষে িম্পয়কন  পয়ুরাপসুর 

7.  And remember 

Allah’s favor upon 

you, and His covenant 

that which He did bind 

you with, when you 

said: “We hear and we 

obey.” And fear Allah. 

Indeed, Allah is All 

Knower of what is in 

the breasts.  

ۡم  َّيۡكُّ ِ عَّل ةَّ اّٰلله ۡوا نِعۡمَّ َۡكُّرُّ وَّا
َّاقَّهُِّ َۡ  وَِّميۡث ٰۤۙ  اِ ۡم بِٖه ال َِّذۡى وَّاثَّقَّكُّ

َّا عۡن َّا وَّاَّطَّ عۡن ِ َِّ قُّلۡتُّۡم َسَّ  وَّات َّقُّوا اّٰلله
ۡورِِ دُّ ٌۢ بِذَّاِت الص ُّ َّ عَّلِيۡم   ا َِّ َّ اّٰلله

ِِِِ



েির রায়েন। 
8.  তহ মুসমনগণ, ত ামরা 
আল্লাহর উয়েয়ি নযাে 
িাক্ষযদায়নর িযাপায়র 
অসিচল োকয়ি এিং তকান 
িম্প্রদায়ের িত্রু ার কারয়ণ 
কেনও নযােসিচার 
পসর যাগ কয়রা না। 
িসুিচার কর এটাই 
তোদাভীস র অসধক 
সনকটি ী। আল্লাহয়ক ভে 
কর। ত ামরা যা কর, 
সনশ্চে আল্লাহ তি সিষয়ে 
েুি জ্ঞা । 

8. O those who believe, 

be standing firmly for 

Allah, as witnesses in   

justice. And let not 

lead   you,   the   hatred 

of  some  people  upon  

that  you  do  not  deal  

justly. Deal justly, that 

is nearer to piety.  And 

fear Allah. Indeed, 

Allah   is   informed of  

what  you  do.  

ُّۡوا قَّوهاِمۡۡيَّ  ۡون َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا كُّ ٰۤا ٰ ي
هَّدَّٓاءَّ بِالۡقِۡسِطِ ِ شُّ وَّۡلَّ  ّٰلِله

ۡم شَّنَّا َُّّٰ قَّۡوٍم عَّٰٰلا اَّۡل َّ  ِۡرمَّن َّكُّ ََّ
ُّۡوا بُّ لِلت َّۡقوٰىتَّعِۡدل وَّ اَّۡقرَّ ُّۡوا هُّ   اِعِۡدل

َِّ َّا وَّات َّقُّوا اّٰلله ِِ  ٌۢ بِۡۡي  َّ خَّ  ا َِّ َّ اّٰلله
لُّۡو ََِّّ ِِِِ تَّعۡمَّ

9.  যারা সিশ্বাি স্থাপন 
কয়র, এিং িৎকমন িম্পাদন 
কয়র, আল্লাহ  া?ত দরয়ক 
ক্ষমা ও মহান প্রস দায়নর 
প্রস শ্রুস  সদয়েয়িন। 

9.    Allah has promised 

those who believe and 

do   righteous   deeds,   

for them there is 

forgiveness and great 

reward.  

ُّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّوا وَّعَِّملُّوا  وَّعَّدَّ اّٰلله
لِٰحِتِ اَّۡجر  الصه ة  و َّ ُّۡم م َّغِۡفرَّ  ۡلَّ

ِِِِ م ِعَِّظيِۡ
10.  যারা অসিশ্বাি কয়র 
এিং আমার সনদিননািলীয়ক 
সমেযা িয়ল,  ার তদাযেী। 

10.    And those who 

disbelieve and deny 

Our revelations, they 

are the companions of 

Hell fire.  

 ٰۤ َّا بُّۡوا بِاٰيٰتِن ۡوا وَّكَّذ َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ وَّ
َّحِِ اٮ ِكَّ اَّۡصٰحبُّ اۡۡل ٰ ِِِِ يِۡمِاُّول

11.  তহ মুসমনগণ, 
ত ামায়দর প্রস  আল্লাহর 
অনুগ্রহ স্মরণ কর, যেন 
এক িম্প্রদাে ত ামায়দর 
সদয়ক স্বীে হি প্রিাসর  
করয়  িয়চষ্ট হয়েসিল, 
 েন স সন  ায়দর হি 
ত ামায়দর তেয়ক প্রস হ  

11.       O    those    who 

believe, remember 

Allah’s favor upon   

you,   when   a   people       

intended    to     stretch    

out    their    hands    

against    you,   so   He 

withheld their hands 

from   you,   and   fear   

ۡوا  َۡكُّرُّ َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّوا ا ٰۤا ٰ ي
َۡ هَّم َّ قَّۡوم   ۡم اِ َّيۡكُّ ِ عَّل نِعۡمَّتَّ اّٰلله
َّهُّۡم  ۡم اَّيِۡدي َّيۡكُّ ٰۤا اِل ۡو طُّ اَّ َّۡ ي َّبۡسُّ

ۡمِ َّهُّۡم عَّنۡكُّ  وَّات َّقُّوا فَّكَّف َّ اَّيِۡدي



কয়র সদয়লন। আল্লাহয়ক ভে 
কর এিং মুসমনয়দর 
আল্লাহর উপরই ভরিা 
করা উসচ । 

Allah. And in Allah let 

believers put their 

trust.  

َِّ َّتَّوَّك َِّل اّٰلله ِ فَّلۡي  وَّعَّٰلَّ اّٰلله
ِِِِ اۡۡلُّۡؤمِنُّۡو ََِّّ

12. আল্লাহ িনী-
ইিরাঈয়লর কাি তেয়ক 
অঙ্গীকার সনয়েসিয়লন এিং 
আসম  ায়দর মধয তেয়ক 
িার জন িদন ার সনযকু্ত 
কয়রসিলাম। আল্লাহ িয়ল 
সদয়লনঃ আসম ত ামায়দর 
িয়ঙ্গ আসি। যসদ ত ামরা 
নামায প্রস সি  কর, 
যাকা  সদয়  োক, আমার 
পেগম্বরয়দর প্রস  সিশ্বাি 
রাে,  াাঁয়দর িাহাযয কর 
এিং আল্লাহয়ক উত্তম পন্থাে 
ঋন সদয়  োক,  য়ি আসম 
অিিযই ত ামায়দর তগানাহ 
দরু কয়র সদি এিং অিিযই 
ত ামায়দরয়ক উদযান িমূয়হ 
প্রসিষ্ট করি, তযগুয়লার 
 লয়দি সদয়ে 
সনঝসরনীিমূহ প্রিাসহ  
হে। অ ঃপর ত ামায়দর 
মধয তেয়ক তয িযসক্ত 
এরপরও কায়ফর হে, তি 
সনসশ্চ ই িরল পে তেয়ক 
সিচুয  হয়ে পয়ড। 

12.  And indeed, Allah 

has taken a covenant   

with the Children of 

Israel. And We 

appointed among them 

twelve chieftains.  And 

Allah said: “I am 

indeed with you. If  

you   establish   prayer  

and give the poor-due, 

and believe in My 

messengers and 

support them, and lend   

unto Allah  a  kindly   

loan,  surely  I   shall   

remove from you  your    

sins,  and  surely I shall   

admit  you  into 

Gardens underneath 

which rivers flow. Then 

whoever disbelieved    

among you after   this,     

he    has   indeed    gone   

astray from the 

straight path.”  

 ٰۤ َّاقَّ بَِّنۡ ُّ ِميۡث ذَّ اّٰلله َّقَّۡد اَّخَّ ل وَّ
ِ ِءيۡلَّ ۡ اِۡسٰرا َّا مِنۡهُّمُّ اۡثنَّ ۡن بَّعَّۡ  وَّ

َّقِيۡبًا رَّ ن ۡمِعَّشَّ ۡ مَّعَّكُّ ُّ اِِّ ِ ََّ اّٰلله قَّا   و َّ
اٰتَّيۡتُّمُّ  لٰوةَّ وَّ َّٮ ِۡن اَّقَّۡمتُّمُّ الص َّ ل
ِٰلۡ  سُّ ۡۡتُّۡم بِرُّ كٰوةَّ وَّاٰمَّ الز َّ
 َّ ۡضتُّمُّ اّٰلله اَّقۡرَّ ۡم وَّ ُّۡوهُّ ۡرۡتُّ وَّعَّز َّ
ۡم  ُّكَّف ِرَّ َّ َّ عَّنۡكُّ نًا ۡل َّ سَّ قَّۡرًضا حَّ
ۡم جَّنهٍت  َـّن َّكُّ ُّۡدِخل ۡم وَّۡلَّ ي ِاٰتِكُّ سَّ

ِ ََّۡنٰرُّ ۡتِهَّا اۡۡل ِۡرۡى ِمۡن ُتَّ ۡن كَّفَّرَّ َتَّ  فَّمَّ
وَّٓاءَّ  ل َّ سَّ ۡم فَّقَّۡد ضَّ بَّعۡدَّ َٰلِكَّ مِنۡكُّ

ِبيِۡلِ ِ الس َّ

13.  অ এি,  ায়দর 
অঙ্গীকার ভয়ঙ্গর দরুন 
আসম  ায়দর উপর 
অসভিম্পা  কয়রসি এিং 

13. Then because of 

their breaking of their   

covenant, We cursed   

them and caused their 

َّعَّنههُّۡم  َّاقَّهُّۡم ل َّقِۡضِهۡم م ِيۡث ا ن فَّبِمَّ
َّةًِ ُّۡوبَّهُّۡم قِٰسي َّا قُّل عَّلۡن فُّۡو ََّّ ِوَّجَّ ِ َّر  ُّ  َ   ۙ



 ায়দর অন্তরয়ক কয় ার 
কয়র সদয়েসি।  ারা 
কালাময়ক  ার স্থান তেয়ক 
সিচুয  কয়র তদে এিং 
 ায়দরয়ক তয উপয়দি তদো 
হয়েসিল,  ারা  া তেয়ক 
উপকার লাভ করার 
সিষেটি সিস্ম ৃ হয়েয়ি। 
আপসন িিনদা  ায়দর তকান 
না তকান প্র ারণা িম্পয়কন  
অিগ  হয়  োয়কন, 
 ায়দর অল্প কয়েকজন 
িাডা। অ এি, আপসন 
 ায়দরয়ক ক্ষমা করুন এিং 
মাজন না করুন। আল্লাহ 
অনুগ্রহকারীয়দরয়ক 
ভালিায়িন। 

hearts to harden. They 

change the words from 

their context, and have 

forgotten a portion of 

that which they were 

reminded with. And 

you will  not  cease  to 

discover of deceit  in  

them,  except  a  few  of  

them,  so forgive them 

and overlook (their 

misdeeds). Indeed, 

Allah loves those who 

do good.  

ۡـكَّلِمَّ عَّۡن م َّوَّاِضعِهِٖ ا ال ظ ً ۡوا حَّ َّسُّ  وَّن
لِعُّ عَّٰٰل  َُّ تَّط َّ ا ۡوا بِٖه  وَّۡلَّ تَّزَّ رُّ َُّك ِ ِ َّا  م 
ً م ِنۡهُّۡمِ ٓاٮ ِنٍَّة م ِنۡهُّۡم اِۡل َّ قَّلِيَۡل  خَّ

َّ فُّ عَّنۡهُّۡم وَّاۡصفَّحِۡفَّاعِۡ  ا َِّ َّ اّٰلله
ُّ اۡۡلُّۡحِسِنۡۡيَِّ ِب  َُّ ِِِِ

14.  যারা িয়লঃ আমরা 
নািারা, আসম  ায়দর কাি 
তেয়কও  ায়দর অঙ্গীকার 
সনয়েসিলাম। অ ঃপর 
 ারাও তয উপয়দি প্রাপ্ত 
হয়েসিল,  া তেয়ক উপকার 
লাভ করা ভুয়ল তগল। 
অ ঃপর আসম তকোম  
পযনন্ত  ায়দর ময়ধয 
পারস্পসরক িত্রু া ও 
সিয়দ্বষ িঞ্চাসর  কয়র 
সদয়েসি। অিয়িয়ষ আল্লাহ 
 ায়দরয়ক  ায়দর কৃ কমন 
িম্পয়কন  অিসহ  করয়িন। 

14.    And from those 

who say: “We are 

Christians,” We took    

their covenant, so they   

have   forgotten    a 

portion   of   that   

which   they   were   

reminded with. So We 

caused among them 

enmity  and   hatred   

till   the  Day  of  

Resurrection.  And 

Allah  will  inform  

them  of  what  they   

used to do.  

ى  َّٰصٰرا ٰۤا اِن َّا ن ُّۡو وَِّمنَّ ال َِّذيۡنَّ قَّال
َِّ ِ ا م  ظ ً ۡوا حَّ َّاقَّهُّۡم فََّّۡسُّ َّا ِميۡث ۡذن ا اَّخَّ

ۡوا بِهِٖ رُّ َّهُّمُّ  َُّك ِ َّا بَّيۡن يۡن َّۡغرَّ فَّا
َّۡوِم  ٓاءَّ اَِٰل ي َّغۡضَّ الۡعَّدَّاوَّةَّ وَّالۡب

ةِِ َّا الۡقِيٰمَّ ِِ  ُّ ُُّهُّمُّ اّٰلله ََّ يُّنَّب ِ ۡو  وَّسَّ
َّۡصنَّعُّۡو ََِّّ ُّۡوا ي َّان ِِِِ ك

15.  তহ আহয়ল-সক ািগণ! 
ত ামায়দর কায়ি আমার 

15.  O   People   of   the 

Book, there has indeed 
ۡم  ٓاءَّكُّ َّۡهلَّ الِۡكتِٰب قَّۡد جَّ ٰۤا ٰ ي



রািলূ আগমন কয়রয়িন! 
সক ায়ির তযিি সিষে 
ত ামরা তগাপন করয় , 
স সন  ার মধয তেয়ক 
অয়নক সিষে প্রকাি কয়রন 
এিং অয়নক সিষে মাজন না 
কয়রন। ত ামায়দর কায়ি 
একটি উজ্জল তজযাস  
এয়িয়ি এিং একটি িমুজ্জল 
গ্রন্থ। 

come   to   you   Our 

Messenger 

(Muhammad),   

making  clear  to  you  

much  of   what    you    

used  to hide of the 

Scripture, and forgiving 

of much. Indeed, there 

has come to you from   

Allah a light and a clear 

Book (the Quran).   

ِ َّا  ۡم كَّثِۡۡيًا م  َّـكُّ ُّ ل ِ َّۡي  ُّـنَّا يُّب ۡول سُّ رَّ
ۡوا كُِّ َّعۡفُّ ۡفُّۡو ََّّ ِمنَّ الِۡكتِٰب وَّي ۡۡتُّۡم َتُّ

ِ  عَّۡن كَّثِۡۡيٍِ ۡم م ِنَّ اّٰلله ٓاءَّكُّ قَّۡد جَّ
ُّبِۡۡي   ِكتٰب  م  ُّۡور  و َّ ِ ن

16.  এর দ্বারা আল্লাহ যারা 
 াাঁর িন্তুসষ্ট কামনা কয়র, 
 ায়দরয়ক সনরাপত্তার পে 
প্রদিনন কয়রন এিং 
 ায়দরয়ক স্বীে সনয়দন ি দ্বারা 
অন্ধকার তেয়ক তির কয়র 
আয়লার সদয়ক আনেন 
কয়রন এিং িরল পয়ে 
পসরচালনা কয়রন। 

16.     By  which  Allah  

guides those  who  seek  

His good  pleasure  to  

the   ways   of    peace,   

and  He   brings    them    

out from the darknesses  

into  light  by  His    

decree, and guides them  

to  a straight path.  

َّه   َّعَّ ِرۡضوٰن ُّ مَِّن ات َّب َّهِۡدۡى بِِه اّٰلله ي
هُّۡم م ِنَّ  ِۡرجُّ لِٰم وَُّيُّ بُّلَّ الس َّ سُّ
َۡنِٖه  ُّۡوِر بِاِ لُّمِٰت اَِلَّ الن  ُّ الظ 
َّهِۡديِۡهۡم اَِٰل ِصٰرٍط  وَّي

ِِِِ م ُّۡستَّقِيٍۡمِ
17.  সনশ্চে  ারা কায়ফর, 
যারা িয়ল, মিীহ ইিয়ন 
মসরেমই আল্লাহ। আপসন 
সজয়জ্ঞি করুন, যসদ  াই 
হে,  য়ি িল যসদ আল্লাহ 
মিীহ ইিয়ন মসরেম,  াাঁর 
জননী এিং ভূমন্ডয়ল যারা 
আয়ি,  ায়দর িিাইয়ক 
ধ্বংি করয়  চান,  য়ি 
এমন কারও িাধয আয়ি সক 
তয আল্লাহর কাি তেয়ক 
 ায়দরয়ক সিন্দমুাত্রও 
িাাঁচায়  পায়র? নয়ভামন্ডল, 

17.    Indeed they have 

disbelieved, those who   

say: “Surely, Allah, He    

is   the Messiah, son of 

Mary.” Say:   “Who   

then  can   have  power  

against  Allah   at     all,   

if  He  so   willed   to  

destroy  the   Messiah,  

son  of Mary,  and   his 

mother,  and  whoever  

is on the earth 

together. And to Allah 

belongs the dominion 

وَّ  َّ هُّ ٰۤا ا َِّ َّ اّٰلله ُّۡو َّـقَّۡد كَّفَّرَّ ال َِّذيۡنَّ قَّال ل
َِّسيۡحُّ ابۡنُّ مَّۡريَّمَِّ ۡن اۡۡل  قُّۡل فَّمَّ

ادَّ اَّ َّۡ  يۡــًا ا َِّۡ اَّرَّ ِ شَّ ۡلِكُّ ِمنَّ اّٰلله َّ ۡ
اُّم َّه   َِّسيۡحَّ ابۡنَّ مَّۡريَّمَّ وَّ ي ُّهۡلِكَّ اۡۡل

ِيۡعًا ِِ اۡۡلَّۡرِض َجَّ ِ مُّلۡكُّ وَّمَّۡن   وَّّٰلِله
مٰوِٰت  االس َّ َّهُّمَّ  وَّاۡۡلَّۡرِض وَّمَّا بَّيۡن

ٓاءُِّ ٌُّ مَّا يَّشَّ ُّ ۡل ٍء ُيَّ ۡ ََّ  ِ ُّ عَّٰٰل كُّل   وَّاّٰلله



ভুমন্ডল ও এ দভুয়ের 
ময়ধয যা আয়ি, িিসকিুর 
উপর আল্লাহ  া’আলার 
আসধপ য। স সন যা ইচ্ছা 
িসৃষ্ট কয়রন। আল্লাহ 
িিসকিুর উপর িসক্তমান। 

of the heavens and the 

earth and whatever is 

between them. He 

creates what He wills.  

And Allah has Power 

over all things.  

ِ ِِِِ قَِّديۡر 

18.  ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা 
িয়ল, আমরা আল্লাহর 
িন্তান ও  াাঁর সপ্রেজন। 
আপসন িলুন,  য়ি স সন 
ত ামায়দরয়ক পায়পর 
সিসনময়ে তকন িাসি দান 
করয়িন? িরং ত ামারও 
অনযানয িষৃ্ট মানয়ির 
অন্তভুন ক্ত িাধারণ মানুষ। 
স সন যায়ক ইচ্ছা ক্ষমা 
কয়রন এিং যায়ক ইচ্ছা 
িাসি প্রদান কয়রন। 
নয়ভামন্ডল, ভুমন্ডল ও 
এ দভুয়ের ময়ধয যা সকিু 
আয়ি,  ায়  আল্লাহরই 
আসধপ য রয়েয়ি এিং  াাঁর 
সদয়কই প্র যাি ন ন করয়  
হয়ি। 

18.   And the Jews and 

the Christians say: 

“We are sons of Allah, 

and His loved ones.” 

Say: “Why then does 

He punish you for your 

sins.” Nay but, you are 

mortals, among those 

He has created. He 

forgives whom He 

wills, and He punishes 

whom He wills. And to 

Allah belongs the 

dominion of the 

heavens and the earth 

and whatever is 

between them, and to 

Him is the return.  

ۡنُّ  َّهُّۡودُّ وَّالن َّٰصٰرى َنَّ َِّت الۡي وَّقَّال
هِ  ِ وَّاَِّحب َّٓاؤُّ ا اّٰلله اؤُّ ٰ  قُّۡل فَّلِمَّ اَّبۡن
ۡمِ ُّۡوبِكُّ ن ۡم بِذُّ بُّكُّ  بَّۡل اَّنۡـتُّۡم يُّعَّذ ِ

ِ ٌَّ َّ ل ِ َّۡن خَّ ر  م  ٓاءُّ بَّشَّ َّۡن ي َّشَّ َّغِۡفرُّ ِۡل  ي
ٓاءُِّ بُّ مَّۡن ي َّشَّ ِ مُّلۡكُّ وَّيُّعَّذ ِ  وَّّٰلِله
مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِضِ ا الس َّ َّهُّمَّ  وَّمَّا بَّيۡن

َِّصۡۡيُِّ َّيِۡه اۡۡل اِل ِِِِ وَّ

19.  তহ আহয়ল-সক ািগণ! 
ত ামায়দর কায়ি আমার 
রিলূ আগমণ কয়রয়িন, 
সযসন পেগম্বরয়দর সিরস র 
পর ত ামায়দর কায়ি 
পঙু্খানপুঙু্খ িণননা কয়রন-
যায়  ত ামরা একো 
িলয়  না পার তয, 
আমায়দর কায়ি তকান 

19.   O People of the 

Book, there indeed has 

come to you Our 

Messenger making 

clear to you (teachings), 

after an interval   (of 

cessation) of the 

messengers, lest you 

should say: “There  did 

ۡم  ٓاءَّكُّ ۡـِكتِٰب قَّۡد جَّ َّۡهلَّ ال ٰۤا ٰ ي
ۡم عَّٰٰل فََّۡتٍَّة م ِنَّ  َّـكُّ ُّ ل ِ َّۡي  ُّـنَّا يُّب ۡول سُّ رَّ
َّا ِمۡنٌۢ  ٓاءَّن ُّۡوا مَّا جَّ ۡول ِل اَّ َّۡ تَّقُّ سُّ الر ُّ

َِّذيۡرٍِ ۡلَّ ن ۡم  بَِّشۡۡيٍ و َّ ٓاءَّكُّ فَّقَّۡد جَّ
ِ َِّذيۡر  ن ٍء بَِّشۡۡي  و َّ ۡ ََّ  ِ ُّ عَّٰٰل كُّل   وَّاّٰلله



িিুংিাদদা া ও 
ভীস প্রদিনক আগমন কয়র 
সন। অ এি, ত ামায়দর 
কায়ি িিুংিাদদা া ও 
ভীস  প্রদিনক আগমন 
কয়রনসন। অ এি, 

ত ামায়দর কায়ি 

িিুংিাদদা া ও ভে প্রদিনক 
এয়ি তগয়িন। আল্লাহ 
িিসকিুর উপর িসক্তমান। 

not come to us any 

bringer of glad tidings, 

nor a warner.” So 

indeed there has come 

to you a bringer of glad 

tidings and a warner. 

And Allah has Power 

over all things.  

ِ ِِِِ قَِّديۡر 

20.  যেন মিূা স্বীে 
িম্প্রদােয়ক িলয়লনঃ তহ 
আমার িম্প্রদাে, 
ত ামায়দর প্রস  আল্লাহর 
তনোম  স্মরণ কর, যেন 
স সন ত ামায়দর ময়ধয 
পেগম্বর িসৃষ্ট কয়রয়িন, 
ত ামায়দরয়ক রাজযাসধপস  
কয়রয়িন এিং ত ামায়দরয়ক 
এমন সজসনি সদয়েয়িন, যা 
সিশ্বজগয় র কাউয়ক 

তদনসন। 

20.   And (remember) 

when Moses   said   to  

his  people: “O my 

people, remember 

Allah’s  favor  upon  

you, when He 

appointed among you  

prophets, and  He  

made you kings, and  

gave  you  that  which  

He had not given to  

anyone  in  the world.”  

ۡوٰٰس لِقَّۡوِمهِٖ ََّ مُّ َۡ قَّا اِ يٰقَّۡوِم  وَّ
 َۡ ۡم اِ َّيۡكُّ ِ عَّل ةَّ اّٰلله ۡوا نِعۡمَّ َۡكُّرُّ ا
ۡم  َـّكُّ َّٓاءَّ وَّجَّعَّل ٌِۢبي ۡ ۡم اَّن جَّعَّلَّ فِيۡكُّ

ُّلُّۡوكًا ًدا م  َّۡم يُّۡؤِت اَّحَّ ۡم م َّا ل اٰتٰٮكُّ  و َّ
َِّمۡۡيَِّ ِِِِ م ِنَّ الۡعٰل

21.  তহ আমার িম্প্রদাে, 
পসিত্র ভুসময়  প্রয়িি কর, 
যা আল্লাহ ত ামায়দর জয়নয 
সনধনাসর  কয়র সদয়েয়িন 
এিং তপিন সদয়ক 
প্র যাি ন ন কয়রা না। 
অনযোে ত ামরা ক্ষস গ্রি 
হয়ে পডয়ি। 

21.   “O    my    people,  

enter   the   holy   land  

which  Allah  has  

assigned  to   you.    

And    do   not   turn   

on   your   backs,   for 

then you  will  return  

as  losers.”  

ةَّ  سَّ لُّۡوا اۡۡلَّۡرضَّ اۡۡلُّقَّد َّ يٰقَّۡوِم اۡدخُّ
ۡوا  ُّ ۡم وَّۡلَّ تَّۡرتَّد  َّـكُّ ُّ ل ال َِِّتۡ كَّتَّبَّ اّٰلله
ُّۡوا  نۡقَّلِب ۡم فَّتَـّ عَّٰٰلا اَّۡدبَّاِركُّ

ِ ٰخِسِريۡنَِّ
22.   ারা িললঃ তহ মিূা, 
তিোয়ন একটি প্রিল 

22.  They said: “O 

Moses  indeed,  in  it  
ُّۡوٰٰسا ا َِّ َّ فِيۡهَّا قَّۡومًا  ٰۡ ُّۡوا  قَّال



পরাক্রান্ত জাস  রয়েয়ি। 
আমরা কেনও তিোয়ন 
যাি না, তয পযনন্ত না  ারা 
তিোন তেয়ক তির হয়ে 
যাে।  ারা যসদ তিোন 
তেয়ক তির হয়ে যাে  য়ি 
সনসশ্চ ই আমরা প্রয়িি 
করি।’ 

are  a  people  of 

tyrannical strength, 

and surely we  will  

never  enter it  until 

they  depart  from  it.   

So if they do depart 

from it, then we will 

surely enter.”  

ب َّاِريۡنَِّ َّهَّا حَِّته  جَّ ل َّۡن ن َّۡدخُّ اِن َّا ل وَّ
ۡوا مِنۡهَّا جُّ ۡرُّ ۡوا مِنۡهَّا ُيَّ جُّ ۡرُّ  فَّاِ َّۡ ُي َّ
ِِِِ فَّاِن َّا دِٰخلُّۡو ََِّّ

23.  তোদাভীরুয়দর মধয 
তেয়ক দ’ুিযসক্ত িলল, যায়দর 
প্রস  আল্লাহ অনুগ্রহ 
কয়রসিয়লনঃ ত ামরা 
 ায়দর উপর আক্রমণ কয়র 
দরজাে প্রয়িি কর। 
অ ঃপর ত ামরা যেন 
 ায়  পয়িি করয়ি,  েন 
ত ামরাই জেী হয়ি। আর 
আল্লাহর উপর ভরিা কর 
যসদ ত ামরা সিশ্বািী হও। 

23.    Two  men  from 

those who feared (Allah 

and)  upon  whom  

Allah had bestowed  

His  favor said: “Enter  

upon  them  through 

the gate,  for  when  

you  have   entered   it,  

indeed  you  will then 

be  victorious.  And   in 

Allah   put   your  trust  

if   you  are  believers.”  

لِٰنِ جُّ ََّ رَّ َّافُّۡو ََّّ  قَّا ِمنَّ ال َِّذيۡنَّ ُيَّ
َّيِۡهمُّ  لُّۡوا عَّل ا اۡدخُّ َّيِۡهمَّ ُّ عَّل اَّنۡعَّمَّ اّٰلله

ِ َّابَّ ۡم الۡب ۡوهُّ فَّاِن َّكُّ لۡتُّمُّ  فَّاََِّا دَّخَّ
ُّۡو ََِّّ ٰۤا ا َِّۡ ِغٰلِب ُّۡو ِ فَّتَّوَّك َّل  وَّعَّٰلَّ اّٰلله

ُّۡؤمِِنۡۡيَِّ ۡۡتُّۡم م  ِِِِ كُّ

24.   ারা িললঃ তহ মিূা, 
আমরা জীিয়নও কেয়না 
তিোয়ন যাি না, য ক্ষণ 
 ারা তিোয়ন োকয়ি। 
অ এি, আপসন ও আপনার 
পালনক ন াই যান এিং 
উভয়ে যদু্ধ কয়র সনন। 
আমরা ত া এোয়নই 
িিলাম। 

24.       They    said:   

“O Moses,   indeed,  we  

shall  never  enter   it,  

ever,   as  long  as  they   

are    in    it.   So  go  

you  and  your  Lord  

and  fight,  indeed  we  

are sitting right here.”  

ٰۤ اَّبًَّدا  َّهَّا ل َّۡن ن َّۡدخُّ ُّۡوٰٰسا اِن َّا ل ٰۡ ُّۡوا  قَّال
ۡوا فِيۡهَّا َۡهَّۡب اَّنۡتَّ  م َّا دَّامُّ فَّا

ٰۤ اِن َّا هٰهُّنَّا  ب ُّكَّ فَّقَّاتَِلَّ وَّرَّ
ۡو ََِّّ ِِِِ قٰعِدُّ

25.  মূিা িললঃ তহ আমার 
পালনক ন া, আসম শুধু 
সনয়জর উপর ও সনয়জর 
ভাইয়ের উপর ক্ষম া 
রাসে। অ এি, আপসন 

25.   He said: “My 

Lord, certainly, I have 

power over none 

except myself and my 

brother,  so  separate  

َّۡفِِسۡ  ٰۤ اَّۡملِكُّ اِۡل َّ ن ۡ ۡلَّ ب ِ اِِّ ِ ََّ رَّ قَّا
ِۡ اَِّخ ۡـقَّۡوِم  وَّ نَّا وَّبَّۡۡيَّ ال َـّ ۡق بَّيۡن فَّافۡرُّ



আমায়দর ময়ধয ও এ 
অিাধয িম্প্রদায়ের ময়ধয 
িম্পকন য়চ্ছদ করুন। 

us  and the disobedient   

people.”  َِّالۡفِٰسقِۡۡي ِِِِ

26.  িলয়লনঃ এ তদি চসল্লি 
িির পযনন্ত  ায়দর জয়নয 
হারাম করা হল।  ারা 
ভুপয়ৃি উদভ্রান্ত হয়ে 
সফরয়ি। অ এি, আপসন 
অিাধয িম্প্রদায়ের জয়নয 
দঃুে করয়িন না। 

26.   He   (Allah)   said: 

“Then surely, this (the 

land) will be forbidden 

to them for forty years.   

They   will   wander 

through the   earth.  So   

do not grieve over the 

disobedient people.” 

مَّة  عَِّ َّر َّ َّا ُمُّ ََّ فَّاَِن َّ َّيِۡهۡمِقَّا اَّۡربَّعِۡۡيَّ  ل
نَّةًِ ِِ اۡۡلَّۡرِضِِسَّ َّتِيۡهُّۡو ََّّ   فََّلَّ ۙ  ي

ِ تَّاۡسَّ عَّٰلَّ الۡقَّۡوِم الۡفِٰسقِۡۡيَِّ

27.  আপসন  ায়দরয়ক 
আদয়মর দইু পয়ুত্রর িািি 
অিস্থা পা  কয়র শুনান। 
যেন  ারা ভয়েই সকিু 
উৎিগন সনয়িদন কয়রসিল, 
 েন  ায়দর একজয়নর 
উৎিগন গহৃী  হয়েসিল এিং 
অপরজয়নর গহৃী  হেসন। 
তি িললঃ আসম অিিযই 
ত ামায়ক হ যা করি। তি 
িললঃ আল্লাহ ধমনভীরুয়দর 
পক্ষ তেয়কই ত া গ্রহণ 
কয়রন। 

27.   And  recite  to 

them the story of 

Adam’s two sons  in 

truth, when they 

offered each a 

sacrifice,  so it was 

accepted from one  of  

them  and   was not 

accepted from the 

other. He said: “I will 

surely kill you.” He 

(the other) said: “Allah 

accepts only from those 

who fear (Him).”  

ِِ  ٌ َّـ ۡ اٰدَّمَّ بِاۡۡل َّ ابۡنَّ َّا َّب َّيِۡهۡم ن  وَّاتۡلُّ عَّل
بَّا قُّۡربَّانًا فَّتُّقُّب ِلَّ ِمۡن  َۡ قَّر َّ اِ

ِدِهَِّ ِرِؕ اَّحَّ َّۡم يُّتَّقَّب َّۡل ِمنَّ اۡۡلٰخَّ ل ا وَّ
ِ َـّن َّكَّ َّقۡتُّل ََّ ۡلَّ َّتَّقَّب َّلُّ قَّا َّا ي ََّ اَِّ َّ  قَّا
ُّ ِمنَّ اۡۡلُّت َّقِۡۡيَِّ ِِِِ اّٰلله

28.  যসদ  ুসম আমায়ক 
হ যা করয়  আমার সদয়ক 
হি প্রিাসর  কর,  য়ি 
আসম ত ামায়ক হ যা 
করয়  ত ামার সদয়ক হি 
প্রিাসর  করি না। তকননা, 
আসম সিশ্বজগয় র 
পালনক ন া আল্লাহয়ক ভে 
কসর। 

28. “Even if you stretch 

out your hand against 

me to   kill   me,   I 

shall not stretch out 

my hand against you  

to  kill  you. I indeed 

fear Allah, the Lord of 

the Worlds.”  

َِّ َّۡقتُّل طت َّ اَِلَّ َّ يَّدَّكَّ لِت َّٮ ِۡنٌۢ بَّسَّ ٰۤ ل ِنۡ مَّا
ِ َّكَّ َّقۡتُّل َّيۡكَّ ِۡل َّاِسٍط ي َِّدىَّ اِل َّا بِب  اَّن

َِّمۡۡيَِّ ب َّ الۡعٰل َّ رَّ َُّ اّٰلله ا ٰۤ اَّخَّ ۡ  اِِّ ِ

ِِِِ



29.  আসম চাই তয, আমার 
পাপ ও ত ামার পাপ  ুসম 
সনয়জর মাোে চাসপয়ে 
নাও। অ ঃপর  ুসম 
তদাযেীয়দর অন্তভূন ক্ত হয়ে 
যাও। এটাই অ যাচারীয়দর 
িাসি। 

29.  “Indeed, I intend 

that you be laden with 

my sin and your sin, 

then become among 

the dwellers of the fire. 

And that is the 

recompense of the 

wrong doers.”  

َّ بِاِۡۡثِۡى وَّ اِۡۡثِكَّ  اا ٰۤ اُِّريۡدُّ اَّ َّۡ تَّبُّۡو ۡ اِِّ ِ
ۡو ََّّ ِمۡن اَّۡصٰحِب الن َّارِِ  وََّٰلِكَّ فَّتَّكُّ

لِِمۡۡيَِّ ا الظه اؤُّ زٰ ِِِِ جَّ

30.  অ ঃপর  ার অন্তর 
 ায়ক ভ্রা ৃহ যাে উদদু্ধ 
করল। অনন্তর তি  ায়ক 
হ যা করল। ফয়ল তি 
ক্ষস গ্রিয়দর অন্তভুন ক্ত হয়ে 
তগল। 

30. So his  (the  other’s) 

soul  drove  him  to  the 

murder of his brother,  

so he murdered him, 

then he became  among  

the  losers.  

تۡلَّ اَِّخيِۡه  ه  قَـّ َّۡفسُّ َّه  ن و َّعَّۡت ل فَّطَّ
َّحَّ ِمنَّ اۡۡلِٰسِريۡنَِّ َّۡصب َّه  فَّا ِِِفَّقَّتَّل

31.  আল্লাহ এক কাক 
তপ্ররণ করয়লন। তি মাটি 
েনন করসিল যায়   ায়ক 
সিক্ষা তদে তয, আপন 
ভ্রা ার ম ৃয়দহ সকভায়ি 
আিৃ  করয়ি। তি িললঃ 
আফয়িাি, আসম সক এ 
কায়কর িম ুলযও হয়  
পারলাম না তয, আপন 
ভ্রা ার মৃ য়দহ আিৃ  
কসর। অ ঃপর তি অন ুাপ 
করয়  লাগল। 

31.     Then  Allah  sent  

a crow, who  scratched   

on the  ground  to  

show him how  to   hide   

the   dead  body  of  his  

brother. He said:  

“Woe  unto  me, am I 

not  even  able  that  I  

be  like   this  crow,  so  

I could hide the dead 

body of my brother.” 

Then he became of 

those who regretted. 

 ِِ ثُّ  ابًا ي َّبۡحَّ ُّ غُّرَّ َـّعَّثَّ اّٰلله فَّب
َّه  كَّيۡفَّ يُّوَّاِرۡى  ي ِ اۡۡلَّۡرِض لِۡيُّ

ۡوءَّةَّ اَِّخيۡهِِ َِّسَّ َّاوَّيۡل ََّ ي ِٰتا  قَّا
ا  ۡزتُّ اَّ َّۡ اَّكُّۡو ََّّ ِمثۡلَّ هٰذَّ اَّعَّجَّ
ِۡ ۡوءَّةَّ اَِّخ اِب فَّاُّوَّاِرىَّ سَّ  الۡغُّرَّ

َّحَّ ِمنَّ النهِدِمۡۡيَِّ َّۡصب  ِِِ ۙ ِِفَّا

32.  এ কারয়ণই আসম 
িনী-ইিলাঈয়লর প্রস  
সলয়ে সদয়েসি তয, তয তকউ 
প্রায়ণর সিসনময়ে প্রাণ 
অেিাপসৃেিীয়  অনেন িসৃষ্ট 
করা িাডা কাউয়ক হ যা 
কয়র তি তযন িি মানুষয়কই 

32.   Because of that, 

We decreed upon the 

Children of Israel  that  

whoever  kills  a soul 

other than (retribution 

for murder of)  a  soul,  

or for spreading 

corruption in the earth,  

ِ ٰۤ ِِۙ ِمۡن اَّۡجِل َٰلِكَّ َّا عَّٰٰل بَِّنۡ ۙ  كَّتَّبۡن
َّۡفًسٌۢا  ٓاِءيۡلَّ اَّن َّه  مَّۡن قَّتَّلَّ ن اِۡسرَّ
ِِ اۡۡلَّۡرِض  اٍد  َّۡفٍس اَّۡو فَّسَّ َّۡۡيِ ن بِغ
ِيۡعًاِؕ وَّمَّۡن  َّا قَّتَّلَّ الن َّاسَّ َجَّ َّ ََّّ فَّكَّا



হ যা কয়র। এিং তয কারও 
জীিন রক্ষা কয়র, তি তযন 
িিার জীিন রক্ষা কয়র। 
 ায়দর কায়ি আমার 
পেগম্বরগণ প্রকািয 
সনদিননািলী সনয়ে 
এয়িয়িন। িস্তু ঃ এরপরও 
 ায়দর অয়নক তলাক 
পসৃেিীয়  িীমাস ক্রম 
কয়র। 

it   would  be  as if  he  

killed all mankind. And 

whoever   saves   one, it    

would be as if he saved 

all mankind. And 

certainly, there came to 

them Our messengers 

with clear proofs. Then 

indeed, many of them, 

even after that, were 

those who committed 

excesses   in the land.  

ِيۡعًا َّا الن َّاسَّ َجَّ ٰۤ اَّۡحي َّا َّ ََّّ ا فَّكَّا َّاهَّ  اَّۡحي
ُِّ ٓاءَّۡت َّـقَّۡد جَّ ل َّي ِنِٰتِوَّ ُّنَّا بِالۡب ل سُّ  ۡم رُّ

 ِِ ثُّم َّ ا َِّ َّ كَّثِۡۡيًا م ِنۡهُّۡم بَّعۡدَّ َٰلِكَّ 
ُّۡسِرفُّۡو ََِّّ  ِِِ اۡۡلَّۡرِض ۡلَّ

33.  যারা আল্লাহ ও  াাঁর 
রিয়ূলর িায়ে িংগ্রাম কয়র 
এিং তদয়ি হাঙ্গামা িসৃষ্ট 
করয়  িয়চষ্ট হে,  ায়দর 
িাসি হয়চ্ছ এই তয, 
 ায়দরয়ক হ যা করা হয়ি 
অেিা িলূীয়  চডায়না হয়ি 
অেিা  ায়দর হিপদিমূহ 
সিপরী  সদক তেয়ক তকয়ট 
তদো হয়ি অেিা তদি তেয়ক 
িসহষ্কার করা হয়ি। এটি হল 
 ায়দর জনয পাসেনি লাঞ্ছনা 
আর পরকায়ল  ায়দর জয়নয 
রয়েয়ি কয় ার িাসি। 

33.  The only  

recompense   for  those  

who wage war  against  

Allah and His  

messenger,  and  strive    

in  the  land  (to  

spread)   corruption   is   

that   they   be     killed,    

or   crucified, or their 

hands  and  their  feet  

be  cut  off  on  the  

opposite  sides,  or be 

expelled from the land.   

Such is for them a 

disgrace in the world,   

and for them in the   

Hereafter is a great 

punishment.  

 َّ َّاِربُّۡو ََّّ اّٰلله َُّ ا ال َِّذيۡنَّ  اؤُّ زٰ َّا جَّ اَِّ َّ
ِِ اۡۡلَّۡرِض  َّۡسعَّۡو ََّّ  َّه  وَّي ۡول سُّ وَّرَّ
ٰۤا اَّۡو  ل َّبُّۡو ٰۤا اَّۡو يُّصَّ ُّۡو ُّقَّت َّل ادًا اَّ َّۡ ي  فَّسَّ
لُّهُّۡم م ِۡن  عَّ اَّيِۡديِۡهۡم وَّاَّۡرجُّ تُّقَّط َّ

ٍَ اَّۡو يُّنۡفَّۡوا ِمنَّ اۡۡلَّۡرِضِ  َٰلِكَّ ِخَلَّ
ُِّ ِِ الد  ُّۡم ِخۡزى   َّاۡلَّ ِِ  نۡي ُّۡم  وَّ ۡلَّ

ِة عَّذَّاب  عَِّظيۡم    ِِِ اۡۡلِٰخرَّ

34.  সকন্তু যারা ত ামায়দর 
তগ্রফ ায়রর পয়ূিন  ওিা 
কয়র; তজয়ন রাে, আল্লাহ 
ক্ষমাকারী, দোলু। 

34.   Except   for   those 

who repent before that 

you overpower them. 

And know that Allah is   

Oft  Forgiving,  Most 

Merciful. 

اِۡل َّ ال َِّذيۡنَّ تَّابُّۡوا ِمۡن قَّبِۡل اَّ َّۡ 
َّيِۡهۡمِ ۡوا عَّل َّ تَّۡقِدرُّ ٰۤا اَّ َّ َّ اّٰلله ۡو َّمُّ  فَّاعۡل
ِحيۡم ِ ۡور  ر َّ   غَّفُّ



35.  তহ মুসমনগণ! 
আল্লাহয়ক ভে কর,  াাঁর 
ননকটয অয়েষন কর এিং 
 াাঁর পয়ে তজহাদ কর যায়  
ত ামরা িফলকাম হও। 

35.    O  those  who  

believe, fear Allah, and 

seek the means (of  

approach)  to  Him,  

and  strive  in   His   

cause   that   you   may   

be successful.  

 َّ َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّوا ات َّقُّوا اّٰلله ٰۤا ٰ ي
ۡوا  اِهدُّ َّةَّ وَّجَّ َّيِۡه الۡوَِّسيۡل ٰۤا اِل َّغُّۡو وَّابۡت

ِبيِۡ ۡ سَّ ۡو ََِِِّّ ۡم تُّۡفلِحُّ َّعَّل َّكُّ  ِِِ لِٖه ل
36.  যারা কায়ফর, যসদ 
 ায়দর কায়ি পসৃেিীর 
িমুদে িম্পদ এিং  ৎিহ 
আরও  দনরুূপ িম্পদ 
োয়ক আর এগুয়লা 
সিসনময়ে সদয়ে সকোময় র 
িাসি তেয়ক পসরত্রান তপয়  
চাে,  িুও  ায়দর কাি 
তেয়ক  া কিুল করা হয়ি 
না।  ায়দর জয়নয 
যন্ত্রনাদােক িাসি রয়েয়ি। 

36.  Indeed,  those  who 

disbelieve, if that they 

should  have all that is 

in the earth, and the 

like of that with it, by 

which to ransom them 

from the punishment 

on the Day of 

Resurrection, it would 

not be accepted from 

them. And for them is 

a painful punishment.  

 ِِ ا  ُّۡم م َّ َّۡو اَّ َّ َّ ۡلَّ ۡوا ل ا َِّ َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ
َّه  مَّعَّه   ِمثۡل ِيۡعًا و َّ اۡۡلَّۡرِض َجَّ
َّۡوِم  ۡوا بِٖه ِمۡن عَّذَّاِب ي ۡفتَّدُّ َـّ لِي

ِة مَّا تُّقُّب ِلَّ مِنۡهُّۡمِ ُّۡم الۡقِيٰمَّ  وَّۡلَّ
َّلِيۡم ِ  ِِِ عَّذَّاب  ا

37.   ারা তদাযয়ের আগুন 
তেয়ক তির হয়ে আিয়  
চাইয়ি সকন্তু  া তেয়ক তির 
হয়  পারয়ি না।  ারা 
সচরস্থােী িাসি তভাগ 
করয়ি। 

37.       They  will  wish   

to get  out  of  the  Fire,  

and  never  will  they  

get out  there  from,  

and for them will be a 

lasting  punishment. 

ۡو ََّّ اَّ َِّۡ ۡوا ِمنَّ الن َّاِر  يُِّريۡدُّ جُّ ۡرُّ ُي َّ
ۡم ِِبِٰرِجۡۡيَّ مِنۡهَّا ُّۡم  وَّمَّا هُّ وَّۡلَّ

 ِِِ عَّذَّاب  م ُّقِيۡم ِ
38.  তয পরুুষ চুসর কয়র 
এিং তয নারী চুসর কয়র 
 ায়দর হা  তকয়ট দাও 
 ায়দর কৃ কয়মনর িাজা 
সহয়িয়ি। আল্লাহর পক্ষ 
তেয়ক হুসিোরী। আল্লাহ 
পরাক্রান্ত, জ্ঞানমে। 

38. And the male thief 

and the female thief, 

cut off their hands. A 

recompense for what 

they earned, an 

exemplary punishment 

from Allah. And Allah 

is All Mighty, All Wise. 

ٰۤا  عُّۡو اِرقَّةُّ فَّاقۡطَّ اِرقُّ وَّالس َّ وَّالس َّ
َّـكَّاۡلًِ َّا ن ب َّا كَّسَّ ِِ  ٌۢ ا جَّزَّٓاءً َّهُّمَّ  اَّيِۡدي

ِكيۡم ِ ُّ عَِّزيۡز  حَّ ِؕ وَّاّٰلله ِ  ِِِ م ِنَّ اّٰلله

39.  অ ঃপর তয  ওিা 
কয়র স্বীে অ যাচায়রর পর 

39. So he who repents 

after his wrongdoing, 
لِۡمٖه  ۡن تَّابَّ ِمۡنٌۢ بَّعِۡد ظُّ فَّمَّ



এিং িংয়িাসধ  হে, সনশ্চে 
আল্লাহ  ার  ওিা কিুল 
কয়রন। সনশ্চে আল্লাহ 
ক্ষমািীল, দোলু। 

and reforms, then 

indeed, Allah will turn 

to him in forgiveness. 

Certainly, Allah is Oft 

Forgiving, Most 

Merciful.  

َّيِۡهِؕ ا َِّ َّ  َّتُّۡوبُّ عَّل َّ ي َّحَّ فَّاِ َّ َّ اّٰلله وَّاَّۡصل
ِحيۡم ِ ۡور  ر َّ َّ غَّفُّ  ِِِ اّٰلله

40.   ুসম সক জান না তয 
আল্লাহর সনসময়ত্তই 
নয়ভামন্ডল ও ভূমন্ডয়লর 
আসধপ য। স সন যায়ক 
ইচ্ছা িাসি তদন এিং যায়ক 
ইচ্ছা ক্ষমা কয়রন। আল্লাহ 
িিসকিুর উপর 
ক্ষম ািান। 

40.  Do you not know 

that to Allah belongs 

the dominion of the 

heavens and the earth.  

He punishes whom He 

wills, and He forgives 

whom He wills. And 

Allah has Power over 

all things.  

َّه  مُّلۡكُّ  َّ ل َّۡم اَّ َّ َّ اّٰلله َّۡم تَّعۡل َّل ا
بُّ مَّۡن  مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِضِؕ يُّعَّذ ِ الس َّ

ٓاءُِّ َّۡن ي َّشَّ َّغِۡفرُّ ِۡل ٓاءُّ وَّي ُّ عَّٰٰل ي َّشَّ  وَّاّٰلله
ِ ٍء قَِّديۡر  ۡ ََّ  ِ   كُّل 

41.  তহ রিলূ,  ায়দর জয়নয 
দঃুে করয়িন না, যারা 
তদৌয়ড সগয়ে কুফয়র পস   
হে; যারা মুয়ে িয়লঃ 
আমরা মুিলমান, অেচ 
 ায়দর অন্তর মুিলমান নে 
এিং যারা ইহুদী; 
সমেযািলার জয়নয  ারা 
গুপ্তচর িৃসত্ত কয়র।  ারা 
অনযদয়লর গুপ্তচর, যারা 
আপনার কায়ি আয়িসন। 
 ারা িাকযয়ক স্বস্থান তেয়ক 
পসরি ন ন কয়র।  ারা 
িয়লঃ যসদ ত ামরা এ 
সনয়দন ি পাও,  য়ি কিুল 
কয়র সনও এিং যসদ এ 
সনয়দন ি না পাও,  য়ি সির  
তেয়কা। আল্লাহ যায়ক 
পেভ্রষ্ট করয়  চান,  ার 

41.   O  Messenger,  let      

not   grieve   you   those   

who hasten into  

disbelief among those    

who say: “We believe,” 

with their mouths,  and  

their hearts believe not.  

And from among those 

Jews, (they are) 

listeners  to  falsehood,  

listening  to  another  

people who have not     

come   to    you.     They     

change  the  words  

beyond  their   context.   

They say:  “If you are 

given this, then take     

it, and if you are not 

given it, then beware.” 

And  he  for whom 

Allah   intends  a  trial,  

َُّ ۡلَّ  ۡو سُّ َّي ُّهَّا الر َّ ٰۤا ٰ نۡكَّ ال َِّذيۡنَّ ي ۡزُّ ََّ
ۡفِر ِمنَّ ال َِّذيۡنَّ  ِِ الۡكُّ اِرعُّۡو ََّّ  يُّسَّ
َّۡم تُّۡؤِمۡن  ل َّفۡوَّاِهِهۡم وَّ ٰۤا اٰمَّن َّا بِا ُّۡو قَّال

ادُّۡواِقُّلُّۡوبُّهُّۡمِ ۙ ۙ  ِۙ  وَِّمنَّ ال َِّذيۡنَّ هَّ
هعُّۡو ََّّ لِقَّۡوٍم  هعُّۡو ََّّ لِلۡكَِّذِب َسَّ َسَّ

َّاۡتُّۡوكَِّ َّۡم ي ِريۡنَّ  ل فُّۡو ََّّ اٰخَّ ِ َّر  َُّ  
ِۡ ُّۡو ََّّ ـكَّلِمَّ ِمۡنٌۢ بَّعِۡد مَّوَّاِضعِهِٖال ۡول َّقُّ  ي

ۡوهُّ وَّا َِّۡ ل َّۡم  ذُّ ا فَّخُّ ا َِّۡ اُّۡوتِيۡتُّۡم هٰذَّ
ۡوا ُّ تُّۡؤتَّۡوهُّ فَّاۡحذَّرُّ ُِّرِد اّٰلله  وَّمَّۡن ي 

 ِ َّه  ِمنَّ اّٰلله ۡلِكَّ ل َّۡن ۡتَّ تَّه  فَّل َـّ فِتۡن



জয়নয আল্লাহর কায়ি 
আপসন সকিু করয়  
পারয়িন না। এরা এমসনই 
তয, আল্লাহ এয়দর অন্তরয়ক 
পসিত্র করয়  চান না। 
 ায়দর জয়নয রয়েয়ি 
দসুনোয়  লাঞ্ছনা এিং 
পরকায়ল সিরাট িাসি। 

then you  can   not   do   

a thing for him against  

Allah. Those are the 

ones whose hearts Allah 

does   not   intend  to  

purify.  For them in 

this world there is a 

disgrace, and for them 

in the Hereafter is a 

great punishment.   

ــًا ۡ ي ُّ شَّ َّۡم يُِّرِد اّٰلله اٮ ِكَّ ال َِّذيۡنَّ ل ٰ  اُّول
ِ َّا ه ِرَّ قُّلُّۡوبَّهُّۡمِاَّ َّۡ ي ُّطَّ نۡي ُّ ِِ الد  ُّۡم   ۡلَّ
ِ ِة عَّذَّاب  ِِخۡزى  ِِ اۡۡلِٰخرَّ ُّۡم  ۡلَّ ۙ ۙ  و َّ
ِ  ِِِ عَِّظيۡم 

42.  এরা সমেযা িলার 
জয়নয গুপ্তচরিৃসত্ত কয়র, 
হারাম ভক্ষণ কয়র। 
অ এি,  ারা যসদ 
আপনার কায়ি আয়ি,  য়ি 
হে  ায়দর ময়ধয ফেিালা 
কয়র সদন, না হে  ায়দর 
িযাপায়র সনসলনপ্ত োকুন। 
যসদ  ায়দর তেয়ক সনসলনপ্ত 
োয়কন,  য়ি  ায়দর িাধয 
তনই তয, আপনার সিন্দমুাত্র 
ক্ষস  করয়  পায়র। যসদ 
ফেিালা কয়রন,  য়িনযাে 
ভায়ি ফেিালা করুন। 
সনশ্চে আল্লাহ 
িসুিচারকারীয়দরয়ক 
ভালিায়িন। 

42.     Listeners to 

falsehood, devourers   

of  unlawful.  So if    

they   come   to  you  

(O Muhammad), then 

judge between   them  

or   turn  away  from  

them.  And  if you   

turn   away   from   

them,  then  they  can  

not  harm  you   at  all.  

And if you judge, then 

judge between them 

with justice. Indeed, 

Allah loves those who 

act justly.  

ۡحِتِ هعُّۡو ََّّ لِلۡكَِّذِب اَّكهلُّۡو ََّّ لِلس ُّ  َسَّ
َّهُّۡم اَّۡو  ۡم بَّيۡن ٓاءُّۡوكَّ فَّاۡحكُّ فَّاِ َّۡ جَّ

 وَّا َِّۡ تُّعِۡرۡض اَّۡعِرۡض عَّنۡهُّۡمِ
يۡــًا ۡوكَّ شَّ ر ُّ َّۡن ي َّضُّ  وَّا َِّۡ عَّنۡهُّۡم فَّل

َّهُّۡم  ۡم بَّيۡن حَّكَّۡمتَّ فَّاۡحكُّ
ُّ بِالۡقِۡسِطِ ِب  َُّ  َّ  ا َِّ َّ اّٰلله

 ِِِ اۡۡلُّۡقِسِطۡۡيَِّ

43.   ারা আপনায়ক 
তকমন কয়র সিচারক 
সনয়োগ করয়ি অেচ 
 ায়দর কায়ি  ওরা  
রয়েয়ি।  ায়  আল্লাহর 
সনয়দন ি আয়ি। অ ঃপর এরা 
তপিন সদয়ক মুে সফসরয়ে 

43.  And  how is  it that  

they come  to  you  for  

judgment, and they  

have the Torah, in 

which is the judgment 

of   Allah,  then  they  

turn   away  even  after  

مُّ  َّكَّ وَِّعنۡدَّهُّ ۡون مُّ َّك ِ َُّ وَّكَّيۡفَّ 
ِ ثُّم َّ  ۡكمُّ اّٰلله الت َّۡوٰرٮةُّ فِيۡهَّا حُّ

ِ َّتَّوَّل َّۡو ََّّ ِمۡنٌۢ بَّعِۡد َٰلِكَّ اٮ ِكَّ ي ٰ ٰۤ اُّول  وَّمَّا



তনে।  ারা কেনও সিশ্বািী 
নে। 

that.  And they are not 

believers.  ۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَِّبِا ِِِ 
44.  আসম  ওরা  
অি ীনন কয়রসি। এয়  
তহদাো  ও আয়লা রয়েয়ি। 
আল্লাহর আজ্ঞািহ পেগম্বর, 
দরয়িি ও আয়লমরা এর 
মাধযয়ম ইহুদীয়দরয়ক 
ফেিালা সদয় ন। তকননা, 
 ায়দরয়ক এ তোদােী গ্রয়ন্থর 
তদোয়িানা করার সনয়দন ি 
তদো হয়েসিল এিং  াাঁরা 
এর রক্ষণায়িক্ষয়ণ সনযকু্ত 
সিয়লন। অ এি, ত ামরা 
মানষুয়ক ভে কয়রা না এিং 
আমায়ক ভে কর এিং 
আমার আো  িমূয়হর 
সিসনময়ে স্বল্পমূয়লয গ্রহণ 
কয়রা না, তযিি তলাক 
আল্লাহ যা অি ীণন  কয়রয়িন, 
 দনযুােী ফােিালা কয়র 
না,  ারাই কায়ফর। 

44.    Indeed, We sent 

down the Torah, in 

which was guidance 

and light, the prophets 

who  submitted (to 

Allah)  judged  by   it   

for   those  who  are  

Jews,  and  the  rabbis  

and  the  priests  (also  

judged) by that  which 

they  were  entrusted  

of Allah’s  Scripture, 

and they were witnesses    

thereto. So do not fear  

people, and fear Me.    

And do not sell My    

verses for a little price. 

And  whosoever  does  

not   judge  by  what   

Allah has   revealed,   

then  it  is those,  they  

are the  disbelievers.  

ًدى  َّا الت َّۡوٰرٮةَّ فِيۡهَّا هُّ لۡن ٰۤ اَّنۡزَّ اِن َّا
ُّۡورِ  مُّ بِهَّا الن َِّبي ُّۡو ََّّ ال َِّذيۡنَّ وَّن ۡكُّ ََّ  

ادُّۡوا وَّ  ۡوا لِل َِّذيۡنَّ هَّ َّمُّ اَّۡسل
َّا  ِِ َّارُّ  ي ُّۡو ََّّ وَّاۡۡلَّۡحب ِۡ به الر َّ
ُّۡوا  َّان ِ وَّك ۡوا ِمۡن ِكتِٰب اّٰلله اۡستُّۡحِفظُّ

هَّدَّٓاءَِّ َّيِۡه شُّ وُِّعَّل ۡشَّ ا الن َّاسَّ  فََّلَّ َتَّ
َّنًا  ُّۡوا بِاٰيِِٰتۡ ۡثَّ ۡو َِّ وَّۡلَّ تَّۡشَتَّ وَّاۡخشَّ

ًِ ََّ ِقَّلِيَۡل ٰۤ اَّنۡزَّ َّا ِِ ۡم  ۡكُّ ََّ ِۙؕ وَّمَّۡن ل َّۡم 
ۡو ََِّّ مُّ الۡكِٰفرُّ اٮ ِكَّ هُّ ٰ ُّ فَّاُّول  ِِِ اّٰلله

45.  আসম এ গ্রয়ন্থ  ায়দর 
প্রস  সলয়ে সদয়েসি তয, 
প্রায়ণর সিসনময়ে প্রাণ, 
চকু্ষর সিসনময়ে চকু্ষ, 
নায়কর সিসনময়ে নাক, 
কায়নর সিসনময়ে কান, 
দাাঁয় র সিসনময়ে দাাঁ  এিং 
যেম িমূয়হর সিসনময়ে 
িমান যেম। অ ঃপর তয 
ক্ষমা কয়র, তি তগানাহ 

45.  And We ordained 

for them  therein  that,  

a life for a life, and  an    

eye  for  an  eye, and   a   

nose  for  a   nose,  and  

an  ear   for   an  ear, 

and a tooth for a tooth,  

and  for  wounds is 

legal retribution. Then 

whosoever forgoes it 

(in the way of charity), 

ٰۤ اَّ َّ َّ الن َّۡفسَّ  َّيِۡهۡم فِيۡهَّا َّا عَّل وَّكَّتَّبۡن
بِالن َّۡفِس  وَّالۡعَّۡۡيَّ بِالۡعَّۡۡيِ وَّاۡۡلَّنۡفَّ 
ن َّ  ِ َُّ َِّ وَّالس  َُّ ََّّ بِاۡۡلُّ بِاۡۡلَّنِۡف وَّاۡۡلُّ

ِ اص  ۡوحَّ قِصَّ ُّرُّ ن ِ  وَّاۡۡل ِ ۡن بِالس   فَّمَّ
ة  ل َّهِ  قَّ بِٖه فَّهُّوَّ كَّف َّارَّ د َّ  وَّمَّۡن ل َّۡم تَّصَّ



তেয়ক পাক হয়ে যাে। 
তযিি তলাক আল্লাহ যা 
অি ীণন কয়রয়িন, 
 দনযুােী ফেিালা কয়র 
না  ারাই জায়লম। 

then it shall be 

expiation for him. And 

whoever does not judge 

by that which Allah 

has revealed,   then it is 

those, they are the 

wrongdoers.  

ِٰۤ َّا ِِ ۡم  ۡكُّ مُّ  ََّ اٮ ِكَّ هُّ ٰ ُّ فَّاُّول ََّ اّٰلله اَّنۡزَّ
ۡو ََِّّ لِمُّ  ِِِ الظه

46.  আসম  ায়দর তপিয়ন 
মসরেম  নে ঈিায়ক 
তপ্ররণ কয়রসি। স সন 
পিূনি ী গ্রন্থ  ওরায় র 
ি যােনকারী সিয়লন। 
আসম  াাঁয়ক ইসিল প্রদান 
কয়রসি। এয়  তহদাো  ও 
আয়লা রয়েয়ি। এটি 
পিূনি ী গ্রন্থ  ওরায় র 
ি যােন কয়র পে প্রদিনন 
কয়র এিং এটি 
তোদাভীরুয়দর জয়নয 
তহদায়ে  উপয়দি িানী। 

46. And We sent, 

following in their 

footsteps, Jesus,  son  

of  Mary,  confirming  

that  which was 

(revealed) before  him 

in the Torah, and We 

bestowed on him the 

Gospel in  which was 

guidance and  light  

and  confirming that 

which  was (revealed) 

before it in the Torah, 

and a guidance and  an 

admonition  to those 

who fear (Allah).  

َّا عَّٰٰلا اٰثَّاِرِهۡم بِعِيِۡسَّ ابِۡن  يۡن وَّقَّف َّ
َّدَّيِۡه ِمنَّ  َّا بَّۡۡيَّ ي قًا ۡل ِ د ِ مَّۡريَّمَّ مُّصَّ

اٰتَّيۡنٰهُّ اۡۡلِۡۡنِيۡلَّ فِيِۡه  ةِِالت َّۡوٰرٮ وَّ
َّا بَّۡۡيَّ  قًا ۡل ِ د ِ ُّۡور   و َّ مُّصَّ ًدى وَّن هُّ
ًدى  َّدَّيِۡه ِمنَّ الت َّۡوٰرٮِة وَّهُّ ي

ِؕ ت َّقِۡۡيَّ ةً ل ِـلۡمُّ مَّۡوِعظَّ  ِِِ و َّ

47.  ইসিয়লর অসধকারীয়দর 
উসচ , আল্লাহ  ায়  যা 
অি ীণন কয়রয়িন। 
 দানযুােী ফেিালা করা। 
যারা আল্লাহ যা অি ীণন 
কয়রয়িন,  দনযুােী 
ফেিালা কয়র না,  ারাই 
পাপাচারী। 

47. And let the People 

of the Gospel judge by 

that which Allah has 

revealed therein. And 

whoever does not judge 

by that which Allah 

has revealed, then it is 

those, they are the evil 

livers.  

 ٰۤ َّا ِِ ۡم اَّۡهلُّ اۡۡلِۡۡنِيِۡل  َّۡحكُّ لۡي وَّ
ُّ فِيۡهِِ ََّ اّٰلله ٰۤ اَّنۡزَّ َّا ِِ ۡم  ۡكُّ ََّ  وَّمَّۡن ل َّۡم 

مُّ  اٮ ِكَّ هُّ ٰ ُّ فَّاُّول ََّ اّٰلله اَّنۡزَّ
  الۡفِٰسقُّۡو ََِّّ

48.  আসম আপনার প্রস  
অি ীণন কয়রসি ি যগ্রন্থ, 
যা পিূনি ী গ্রন্থ িমূয়হর 

48.    And  We  have 

sent down  to  you  (O 

Muhammad) the Book 

 ِ  ٌ َّـ َّيۡكَّ الِۡكتٰبَّ بِاۡۡل ٰۤ اِل َّا لۡن اَّنۡزَّ وَّ



ি যােনকারী এিং 
তিগুয়লার সিষেিস্তুর 
রক্ষণায়িক্ষণকারী। অ এি, 
আপসন  ায়দর পারস্পাসরক 
িযাপারাসদয়  আল্লাহ যা 
অি ীণন কয়রয়িন, 
 দনযুােী ফেিালা করুন 
এিং আপনার কায়ি তয 
িৎপে এয়িয়ি,  া তিয়ড 
 ায়দর প্রিৃসত্তর অনিুরণ 
করয়িন না। আসম 
ত ামায়দর প্রয় যকয়ক একটি 
আইন ও পে সদয়েসি। যসদ 
আল্লাহ চাইয় ন,  য়ি 
ত ামায়দর িিাইয়ক এক 
উম্ম  কয়র সদয় ন, সকন্তু 
এরূপ কয়রনসন-যায়  
ত ামায়দরয়ক তয ধমন 
সদয়েয়িন,  ায়  ত ামায়দর 
পরীক্ষা তনন। অ এি, 
তদৌয়ড কলযাণকর সিষোসদ 
অজন ন কর। ত ামায়দর 
িিাইয়ক আল্লাহর কায়ি 
প্র যাি ন ন করয়  হয়ি। 
অ ঃপর স সন অিসহ  
করয়িন তি সিষে, যায়  
ত ামরা ম সিয়রাধ করয় । 

(the Quran)  in truth, 

confirming that  which  

was before  it  of  the 

Scripture, and a 

criterion over it. So 

judge between them by 

that which Allah has 

revealed,  and  do  not 

follow  their desires 

(diverging away) from 

what has  come  to  you  

of  the  truth. For each 

among you, We have  

appointed a divine law   

and  a clear  way.  And 

if Allah had willed, He 

would have made you 

one nation. But that He 

may try  you   in that 

which He has given 

you. So race  one  with  

another in good  deeds.  

To  Allah  you will  

return all together,  He  

will  then  inform  you 

about that in which 

you used to differ.  

َّدَّيِۡه ِمنَّ الِۡكتِٰب  َّا بَّۡۡيَّ ي قًا ۡل ِ د ِ مُّصَّ
َّيۡهِِ هَّيِۡمنًا عَّل َّهُّۡم  وَّمُّ ۡم بَّيۡن فَّاۡحكُّ

ۡم  ُّ وَّۡلَّ تَّت َّبِۡع اَّۡهوَّٓاءَّهُّ ََّ اّٰلله ٰۤ اَّنۡزَّ َّا ِِ
ِِ  ٌ َّـ ا جَّٓاءَّكَّ ِمنَّ اۡۡل َّا عَّم َّ عَّلۡن ٍ جَّ  لِكُّل 

ۡم شِِ مِنۡهَّاًجامِنۡكُّ َّۡو شَّٓاءَّ ۡرعَّةً و َّ ل  وَّ
ٰـِكۡن  ل اِحدَّةً و َّ ۡم اُّم َّةً و َّ َّكُّ َّـعَّل ُّ ۡلَّ اّٰلله
ۡم فَّاۡستَّبِقُّوا  ٰۤ اٰتٰٮكُّ ۡ مَّا ِِ ۡم  ُّوَّكُّ َّبۡل ل ِي

َّـۡۡيِٰتِ ۡم اۡۡل ِ مَّۡرِجعُّكُّ  اَِلَّ اّٰلله
ۡۡتُّۡم فِيِۡه  َّا كُّ ِِ ۡم  ُُّكُّ ِيۡعًا فَّيُّنَّب ِ َجَّ

َّلِفُّۡو ََّّ  ۡت  ِِِ َتَّ

49.  আর আসম আয়দি 
করসি তয, আপসন  ায়দর 
পারস্পসরক িযাপারাসদয়  
আল্লাহ যা নাসযল কয়রয়িন 
 দনযুােী ফেিালা করুন; 
 ায়দর প্রিৃসত্তর অনিুরণ 

49. And that, judge (O 

Muhammad) between 

them by that  which  

Allah   has  revealed,  

and do not follow their  

desires, and beware  of  

 ُّ ََّ اّٰلله ٰۤ اَّنۡزَّ َّا ِِ َّهُّۡم  ۡم بَّيۡن اَّ َِّ اۡحكُّ وَّ
ۡم  ۡرهُّ ۡم وَّاۡحذَّ وَّۡلَّ تَّت َّبِۡع اَّۡهوَّٓاءَّهُّ
 ََّ ٰۤ اَّنۡزَّ اَّ َّۡ ي َّۡفتِنُّۡوكَّ عَّۡنٌۢ بَّعِۡض مَّا



করয়িন না এিং  ায়দর 
তেয়ক ি কন  োকুন-তযন 
 ারা আপনায়ক এমন তকান 
সনয়দন ি তেয়ক সিচুয  না 
কয়র, যা আল্লাহ আপনার 
প্রস  নাসযল কয়রয়িন। 
অনন্তর যসদ  ার মুে 
সফসরয়ে তনে,  য়ি তজয়ন 
সনন, আল্লাহ  ায়দরয়ক 
 ায়দর তগানায়হর সকিু 
িাসি সদয় ই তচয়েয়িন। 
মানয়ুষর ময়ধয অয়নয়কই 
নাফরমান। 

them,  lest  they  tempt  

you  away  from  some  

of  that  which   Allah  

has sent down  to  you. 

So if  they  turn   away,  

then know that Allah 

only intends  to  afflict 

them for some sins of 

theirs. And indeed, 

many of the mankind  

are  evil-livers.  

ِ َّيۡكَّ ُّ اِل َّا اّٰلله َّۡم اََّّ َّ  فَّاِ َّۡ تَّوَّل َّۡوا فَّاعۡل
َـّعِۡض  َّهُّۡم بِب ُّ اَّ َّۡ ي ُِّصيۡب يُِّريۡدُّ اّٰلله

ُّۡوبِِهۡمِ  وَّا َِّ َّ كَّثِۡۡيًا م ِنَّ الن َّاِس َُّن
َّفِٰسقُّۡو ََِّّ  ِِِ ل

50.   ারা সক জায়হসলো  
আময়লর ফেিালা কামনা 
কয়র? আল্লাহ অয়পক্ষা 
সিশ্বািীয়দর জয়নয উত্তম 
ফেিালাকারী তক? 

50.    Is it the judgment 

of the time of (pagan) 

ignorance that they are 

seeking. And who is 

better than Allah for 

judgment to a people 

who have firm faith. 

بۡغُّۡو ََِّّ َـّ َّـاِهلِي َِّة ي ۡكمَّ اۡۡل  وَّمَّۡن اَّفَّحُّ
ۡكًما ل ِـقَّۡوٍم  ِ حُّ نُّ ِمنَّ اّٰلله اَّۡحسَّ

ُّۡوقِنُّۡو ََِّّ  ِِِ ي 
51.  তহ মুসমণগণ! ত ামরা 
ইহুদী ও খ্রীষ্টানয়দরয়ক িনু্ধ 
সহিায়ি গ্রহণ কয়রা না। 
 ারা এয়ক অপয়রর িনু্ধ। 
ত ামায়দর ময়ধয তয  ায়দর 
িায়ে িনু্ধত্ব করয়ি, তি 
 ায়দরই অন্তভুন ক্ত। আল্লাহ 
জায়লময়দরয়ক পে প্রদিনন 
কয়রন না। 

51.  O  those  who  have 

believed,  do  not  take  

the Jews  and  the  

Christians for allies.  

They  are  allies  of one  

another. And  he  who 

takes  them  for  allies  

among you, then indeed 

he is  of  them. Indeed, 

Allah does not guide 

the wrongdoing people.  

وا  َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا ۡلَّ تَّت َِّخذُّ ٰۤا ٰ ي
َّٓاءَِّ َّهُّۡودَّ وَّالن َّٰصٰرىٰۤ اَّۡولِي هُّۡم الۡي  بَّعۡضُّ

َّٓاءُّ بَّعٍۡضِ ۡم  وَّمَِّاَّۡولِي ُّۡم م ِنۡكُّ ۡن ي َّتَّوَّۡل َّ
َّهِۡدى فَّاِن َّه  مِنۡهُّۡمِ َّ ۡلَّ ي  ا َِّ َّ اّٰلله

لِِمۡۡيَِّ  ِِِ الۡقَّۡومَّ الظه
52.  িস্তু ঃ যায়দর অন্তয়র 
তরাগ রয়েয়ি,  ায়দরয়ক 
আপসন তদেয়িন, তদৌয়ড 

52.   So  you  see  those 

in whose heart is a 

disease (of hypocrisy), 

ُّۡوبِِ ۡ قُّل ِِ َّى ال َِّذيۡنَّ  ض  فََّتَّ ِهۡم م َّرَّ



সগয়ে  ায়দরই ময়ধয প্রয়িি 
কয়র।  ারা িয়লঃ আমরা 
আিঙ্কা কসর, পায়ি না 
আমরা তকান দঘুনটনাে 
পস   হই। অ এি, তিসদন 
দয়ুর নে, তযসদন আল্লাহ 
 া’আলা সিজে প্রকাি 
করয়িন অেিা সনয়জর পক্ষ 
তেয়ক তকান সনয়দন ি তদয়িন-
ফয়ল  ারা স্বীে তগাপন 
ময়নাভায়ির জয়নয অনু প্ত 
হয়ি। 

hastening into them, 

saying:  “We  fear  that  

a  misfortune  may 

befall us.” Then   it   

may   be   that   Allah  

brings a victory  or a 

commandment from 

Him. Then they will 

become, for what they 

have been concealing 

within themselves, 

regretful.  

ٰٰۡشا  ُّۡو ََّّ َنَّ ۡول َّقُّ اِرعُّۡو ََّّ فِيِۡهۡم ي ي ُّسَّ
ةِ  َـّنَّا دَّٓاٮ ِرَّ ُّ اَّ َّۡ ِاَّ َّۡ تُِّصيۡب ِۙؕ فَّعَِّسَّ اّٰلله

َّ بِالۡفَّتِۡح اَّۡو اَّۡمٍر م ِۡن ِعنِۡدٖه  ي َّاِِۡت
 ٰۤ ۡ ِِ ۡوا  ُّ ر  ٰۤ اَّسَّ ۡوا عَّٰٰل مَّا فَّيُّۡصبِحُّ

ِؕ ِسِهۡم نِٰدِمۡۡيَّ  ِِِ اَّنۡفُّ

53.  মুিলমানরা িলয়িঃ 
এরাই সক তিিি তলাক, 
যারা আল্লাহর নায়ম 
প্রস জ্ঞা কর  তয, আমরা 
ত ামায়দর িায়ে আসি? 
 ায়দর কৃ কমনিমূহ সিফল 
হয়ে তগয়ি, ফয়ল  ারা 
ক্ষস গ্রি হয়ে আয়ি। 

53.     And   those   who 

believe will say: “Are 

these (hypocrites) they  

who  swore  by  Allah  

their most binding 

oaths, that they were 

surely with you 

(Muslims).” Their 

deeds have become 

worthless, then they 

have become the losers.  

ِء  اَلَّ اؤُّ ٰۤا اَّهٰ َُّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡو ۡو َّقُّ وَّي
هۡدَّ  ِ جَّ ۡوا بِاّٰلله مُّ ال َِّذيۡنَّ اَّقۡسَّ

َّاَِنِۡمِ ۡۡ َّ ۡمِا َّعَّكُّ ُّۡم ۡلَّ بِِ اَِن َّ ۡت  حَّ طَّ
ۡوا  َّحُّ َّۡصب ُّۡم فَّا اۡلُّ اَّۡعمَّ

 ِِِ ٰخِسِريۡنَِّ
54.  তহ মুসমনগণ, 
ত ামায়দর ময়ধয তয স্বীে 
ধমন তেয়ক সফয়র যায়ি, 
অসচয়র আল্লাহ এমন 
িম্প্রদাে িসৃষ্ট করয়িন, 
যায়দরয়ক স সন 
ভালিািয়িন এিং  ারা 
 াাঁয়ক ভালিািয়ি।  ারা 
মুিলমানয়দর প্রস  সিনে-
নম্র হয়ি এিং কায়ফরয়দর 
প্রস  কয় ার হয়ি।  ারা 

54.  O those who 

believe, whoever among 

you turns back from 

his religion,  then Allah 

will bring forth a 

people whom He will 

love and they will love 

Him, humble towards 

the believers, stern 

against the disbelievers,  

striving  in  the way of 

Allah, and not fearing   

َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا مَّۡن ي َّۡرتَّد َّ  ٰۤا ٰ ي
 ُّ َّاِِۡت اّٰلله ََّ ي ۡو ۡم عَّۡن ِديۡـِنٖه فَّسَّ مِنۡكُّ

َّه ِٰۤ ُّۡون ِب  َُّ ِب ُّهُّۡم وَّ ُّ  َ َِل ٍَّة عَّٰلَّ ِبِقَّۡوٍم  َّ ۙ  ا
ِ ٍة عَّٰلَّ الۡكِٰفِريۡنَّ  اۡۡلُّۡؤمِِنۡۡيَّ اَِّعز َّ
ِ وَّۡلَّ  ِبيِۡل اّٰلله ۡ سَّ ِِ ۡو ََّّ  َّاِهدُّ َُّ

َّافُّۡو ََّّ  ٮ ٍِمُِيَّ َّۡومَّةَّ اَلَّ  َٰلِكَّ فَّۡضلُّ ل



আল্লাহর পয়ে তজহাদ করয়ি 
এিং তকান স রস্কারকারীর 
স রস্কায়র ভী  হয়ি না। 
এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-স সন 
যায়ক ইচ্ছা দান কয়রন। 
আল্লাহ প্রাচুযন দানকারী, 
মহাজ্ঞানী। 

the  blame  of  any  

critic. Such is the  

grace  of  Allah  which  

He  gives   to whom He 

wills. And  Allah  is  

All  Sufficient, All  

Knowing.  

ٓاءُِّ ِ يُّۡؤتِيِۡه مَّۡن ي َّشَّ ُّ وَّاِسع  اّٰلله  وَّاّٰلله
 ِِِ عَّلِيۡم ِ

55.  ত ামায়দর িনু্ধ ত া 
আল্লাহ  াাঁর রিলূ এিং 
মুসমনিৃন্দ-যারা নামায 
কায়েম কয়র, যাকা  তদে 
এিং সিনম্র। 

55.    Your  ally  is  only 

Allah,  and  His 

messenger, and those 

who have believed, 

those who establish 

prayer, and pay the 

poor-due, and they 

bow down  in worship.  

ال َِّذيۡنَّ  ُّه  وَّ ۡول سُّ ُّ وَّرَّ لِي ُّكُّمُّ اّٰلله َّا وَّ اَِّ َّ
لٰوةَّ  ۡو ََّّ الص َّ اٰمَّنُّوا ال َِّذيۡنَّ يُّقِيۡمُّ
ۡم  كٰوةَّ وَّهُّ يُّۡؤتُّۡو ََّّ الز َّ وَّ

 ِِِ  ََِّّٰرِكعُّوِۡ
56.  আর যারা আল্লাহ  াাঁর 
রিলূ এিং সিশ্বািীয়দরয়ক 
িনু্ধরূয়প গ্রহণ কয়র,  ারাই 
আল্লাহর দল এিং  ারাই 
সিজেী। 

56.  And whoever takes 

as an ally Allah and 

His messenger and 

those who have 

believed, then indeed 

the party of Allah, they 

will be the victorious.  

ال َِّذيۡنَّ  َّه  وَّ ۡول سُّ َّ وَّ رَّ َ َّ اّٰلله وَّمَّۡن ي َّتَّوَّ
مُّ  ِ هُّ اٰمَّنُّۡوا فَّا َِّ َّ ِحۡزبَّ اّٰلله

ُّۡو ََِّّ  ِِ الۡغٰلِب
57.  তহ মুসমনগণ, আহয়ল 
সক ািয়দর মধয তেয়ক 
যারা ত ামায়দর ধমনয়ক 
উপহাি ও তেলা ময়ন কয়র, 
 ায়দরয়ক এিং অনযানয 
কায়ফরয়ক িনু্ধ রূয়প গ্রহণ 
কয়রা না। আল্লাহয়ক ভে 
কর, যসদ ত ামরা 
ঈমানদার হও। 

57.  O those who have 

believed, do not take 

those who have made 

your religion   mockery 

and an amusement 

from among those who 

were given the Book 

before  you,  and   the  

disbelievers,  as   allies.  

And  fear  Allah  if you 

are true believers.  

وا ِ ت َِّخذُّ َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا ۡلَّ تَـّ ٰۤا ٰ ي
ًوا  زُّ ۡم هُّ َّكُّ ۡوا ِديۡن َّذُّ ال َِّذيۡنَّ اَت َّ
َّعِبًا م ِنَّ ال َِّذيۡنَّ اُّۡوتُّوا الِۡكتٰبَّ  ل و َّ
َّٓاءَِّ ف َّارَّ اَّۡولِي ۡـكُّ ۡم وَّال  ِمۡن قَّبۡلِكُّ
ۡۡتُّۡم  َّ ا َِّۡ كُّ وَّات َّقُّوا اّٰلله

ُِّ  ِِِ ۡؤمِِنۡۡيَِّم 



58.  আর যেন ত ামরা 
নামায়যর জয়নয আহিান 
কর,  েন  ারা এয়ক 
উপহাি ও তেলা িয়ল ময়ন 
কয়র। কারণ,  ারা 
সনয়িাধন। 

58.  And when you 

proclaim  the  call to 

prayer, they take it as 

a mockery  and  an 

amusement. That is 

because they are a 

people who do not 

understand.  

ا  ۡوهَّ َّذُّ لٰوِة اَت َّ َّادَّيۡتُّۡم اَِلَّ الص َّ وَّ اََِّا ن
َّعِبًا ل ًوا و َّ زُّ ُّۡم قَّۡوم  ۡل َّ هُّ ََّن َّ  َٰلِكَّ بِا

ُّۡو ََِّّ َّعۡقِل  ِِِ ي

59.  িলুনঃ তহ আহয়ল 
সক ািগণ, আমায়দর িায়ে 
ত ামায়দর এিাডা সক 
িত্রু া তয, আমরা সিশ্বাি 
স্থাপন কয়রসি আল্লাহর 
প্রস , আমায়দর উপর 
অি ীণন গ্রয়ন্থর প্রস  এিং 
পয়ূিন অি ীণন গ্রয়ন্থর প্রস । 
আর ত ামায়দর অসধকাংিই 
নাফরমান। 

59.   Say: “O People of 

the Book, do you resent 

us except that we  

believed  in  Allah and 

that which is revealed  

to us and that which 

was revealed before, 

and that most of you 

are evil livers.”  

ۡو ََّّ  نۡقِمُّ ۡـِكتِٰب هَّۡل تَـّ َّۡهلَّ ال ٰۤا ٰ قُّۡل ي
 ََّ ٰۤ اُّنِۡز ِ وَّمَّا ٰۤ اَّ َّۡ اٰمَّن َّا بِاّٰلله ٰۤ اِۡل َّ مِن َّا
ََّ ِمۡن قَّبۡلُّ  وَّاَّ َّ َّ  ٰۤ اُّنِۡز َّا وَّمَّا َّـيۡن اِل

ۡم فِٰسقُّۡو ََِّّ كُّ َّرَّ  ِِِ اَّۡكث

60.  িলুনঃ আসম 
ত ামায়দরয়ক িসল,  ায়দর 
ময়ধয কার মন্দ প্রস ফল 
রয়েয়ি আল্লাহর কায়ি? 
যায়দর প্রস  আল্লাহ 
অসভিম্পা  কয়রয়িন, 
যায়দর প্রস  স সন 
তক্রাধাসম্ব  হয়েয়িন, যায়দর 
ক কয়ক িানর ও শুকয়র 
রূপান্তসর  কয়র সদয়েয়িন 
এিং যারা িে ায়নর 
আরাধনা কয়রয়ি,  ারাই 
মযনাদার সদক সদয়ে 
সনকৃষ্ট র এিং ি যপে 
তেয়কও অয়নক দয়ূর। 

60.     Say:   “Shall   I   

inform you of (what is) 

worse than that for 

retribution with Allah.   

Those who incurred 

the curse of Allah, and 

on whom His wrath 

has fallen, and He 

made of them apes  

and swines, and the 

slaves of false deities. 

Such are in worse 

plight and further 

astray from the right 

path.”   

ٍ م ِۡن َٰلِكَّ  ر  ۡم بِشَّ ُُّكُّ َّـب ِ ۡل اُّن قُّۡل هَّ
ِِ ُّ مَّثُّۡوبَّةً ِعنۡدَّ اّٰلله  مَّۡن ل َّعَّنَّهُّ اّٰلله

َّيِۡه وَّجَّعَّلَّ مِنۡهُّمُّ  وَّغَِّضبَّ عَّل
َّدَّ  َّـنَّاِزيۡرَّ وَّعَّب دَّةَّ وَّاۡۡل الۡقِرَّ

ِ اغُّۡوتَّ كَّانًا  اُّوالط َّ اٮ ِكَّ شَّر   م َّ ٰ ل
ِبيِۡلِ وَّٓاِء الس َّ ُّ عَّۡن سَّ ل  اَّضَّ ِو َّ



61.  যেন  ারা ত ামায়দর 
কায়ি আয়ি  েন িয়ল 
দাওঃ আমরা সিশ্বাি স্থাপন 
কয়রসি। অেচ  ারা কুফর 
সনয়ে এয়িসিল এিং কুফর 
সনয়েই প্রস্থান কয়রয়ি। 
 ারা যা তগাপন কর , 
আল্লাহ  া েুি জায়নন। 

61.   And  when  they 

come  to you, they say: 

“We believe,” and   in  

fact,  they   entered  

with disbelief, and they   

certainly  left  with it.  

And Allah knows best 

what they were hiding.  

ٰۤا اٰمَّن َّا وَّقَّد  ُّۡو ۡم قَّال ٓاءُّۡوكُّ وَّاََِّا جَّ
ۡم قَّۡد خَِّ ۡفِر وَّهُّ لُّۡوا بِالۡكُّ ۡوا د َّخَّ جُّ رَّ

ُّۡوا بِهِٖ َّان َّا ك ِِ َّمُّ  ُّ اَّعۡل  وَّاّٰلله
ۡو ََِّّ َّۡكتُّمُّ ِي

62.  আর আপসন  ায়দর 
অয়নকয়ক তদেয়িন তয, 
তদৌয়ড তদৌয়ড পায়প, 
িীমালঙ্ঘয়ন এিং হারাম 
ভক্ষয়ন পস   হে।  ারা 
অ যন্ত মন্দ কাজ করয়ি। 

62.        And    you    see   

many  of   them   

hastening   into   sin 

and transgression and 

their devouring of 

unlawful.  Evil  indeed 

is what  they  have  

been   doing. 

 ِِ اِرعُّۡو ََّّ  وَّتَّٰرى كَّثِۡۡيًا م ِنۡهُّۡم يُّسَّ
اۡۡلِۡثِم وَّالۡعُّۡدوَّا َِّ وَّاَّكۡلِِهمُّ 

ِ ۡحتَّ ُّۡوا الس ُّ َّان َّبِۡۡسَّ مَّا ك  ل
لُّۡو ََِّّ َّعۡمَّ  ِِِ ي

63.  দরয়িি ও আয়লমরা 
তকন  ায়দরয়ক পাপ কো 
িলয়  এিং হারাম ভক্ষণ 
করয়  সনয়ষধ কয়র না? 
 ারা েুিই মন্দ কাজ 
করয়ি। 

63.         Why   do   not   

forbid     them    the    

rabbis and the priests, 

from saying sinful 

words and their 

devouring of unlawful. 

Evil indeed is what they 

have been practicing.  

َّارُّ  ي ُّۡو ََّّ وَّاۡۡلَّۡحب ِۡ به َّنۡهٰٮهُّمُّ الر َّ َّۡوۡلَّ ي ل
عَّۡن قَّۡوِۡلِمُّ اۡۡلِۡثمَّ وَّاَّكۡلِِهمُّ 

ِ ۡحتَّ ُّۡوا الس ُّ َّان َّبِۡۡسَّ مَّا ك  ل
َّۡصنَّعُّۡو ََِّّ   ي

64.  আর ইহুদীরা িয়লঃ 
আল্লাহর হা  িন্ধ হয়ে 
তগয়ি।  ায়দরই হা  িন্ধ 
তহাক। একো িলার জয়নয 
 ায়দর প্রস  অসভিম্পা । 
িরং  াাঁর উভে হি 
উম্মকু্ত। স সন তযরূপ ইচ্ছা 
িযে কয়রন। আপনার প্রস  
পলনক ন ার পক্ষ তেয়ক তয 
কালাম অি ীণ হয়েয়ি, 

64.  And the Jews say: 

“Allah’s hand  is  tied   

up.” Tied up are their   

hands, and cursed are 

they for what they say. 

Nay, but both His 

hands  are  outspread. 

He spends however He 

wills. And  that  which   

has been revealed to  

ِ مَّغِۡ َّدُّ اّٰلله َّهُّۡودُّ ي َِّت الۡي َّةِ وَّقَّال ُّۡول ِۙؕ ِل
ُّۡوا َّا قَّال ِِ ُّعِنُّۡوا  ل  غُّل َّۡت اَّيِۡديِۡهۡم وَّ
ٌُّ كَّيۡفَّ  ٰتِ  يُّنِۡف ۡوطَّ َّدٰهُّ مَّبۡسُّ بَّۡل ي

ٓاءُِّ ٰۤ يَّشَّ َِّزيۡدَّ َّ َّ كَّثِۡۡيًا م ِنۡهُّۡم م َّا َّي ل  وَّ
َّانًا  غۡي ب ِكَّ طُّ َّيۡكَّ ِمۡن ر َّ ََّ اِل اُّنِۡز



 ার কারয়ণ  ায়দর 
অয়নয়কর অিাধয া ও 
কুফর পসরিসধন  হয়ি। 
আসম  ায়দর পরস্পয়রর 
ময়ধয তকোম  পযনন্ত 
িত্রু া ও সিয়দ্বষ িঞ্চাসর  
কয়র সদয়েসি।  ারা যেনই 
যয়ুদ্ধর আগুন প্রজ্জ?সল  
কয়র, আল্লাহ  া সনিনাসপ  
কয়র তদন।  ারা তদয়ি 
অিাসন্ত উৎপাদন কয়র 
তিডাে। আল্লাহ অিাসন্ত ও 
সিিঙৃ্খলা িসৃষ্টকারীয়দরয়ক 
পিন্দ কয়রন না। 

you  from your Lord  

will  surely  increase  

many of them in 

rebellion and disbelief.   

And We have cast 

among them enmity 

and hatred till the Day 

of Resurrection. Every 

time they kindled the 

fire of war, Allah 

extinguished it. And 

they strive in the land 

to  make  corruption. 

And Allah does not 

love the corrupters.  

كُّۡفًرا َّهُّمُّ الۡعَّدَّاوَّةَّ و َّ َّا بَّيۡن اَّلۡقَّيۡن  وَّ
ةِِوَِّ َّۡوِم الۡقِيٰمَّ ٓاءَّ اَِٰل ي َّغۡضَّ ٰۤ الۡب ا  كُّل َّمَّ

ُِّ ا اّٰلله َّهَّ ۡرِب اَّۡطفَّا َّاًرا ل ِلۡحَّ ۡوا ن  اَّۡوقَّدُّ
ادًا ِِ اۡۡلَّۡرِض فَّسَّ َّۡسعَّۡو ََّّ  ُّ وَّي  وَّاّٰلله

ُّ اۡۡلُّۡفِسِديۡنَِّ ِب  َُّ  ِِِ ۡلَّ 

65.  আর যসদ আহয়ল-
সক ািরা সিশ্বাি স্থাপন 
কর  এিং তোদাভীস  
অিলম্বন কর ,  য়ি আসম 
 ায়দর মন্দ সিষেিমূহ 
ক্ষমা কয়র সদ াম এিং 
 ায়দরয়ক তনোময় র 
উদযানিমূয়হ প্রসিষ্ট 
কর াম। 

65.    And if only the 

People of the Book had 

believed and feared, 

We would have surely 

removed from them  

their  evil  deeds,  and   

admitted them into 

Gardens of Delight.  

ۡـِكتِٰب اٰمَّنُّۡوا  َّۡو اَّ َّ َّ اَّۡهلَّ ال ل وَّ
ي ِاِٰتِۡم  َّا عَّنۡهُّۡم سَّ َّكَّف َّۡرن وَّات َّقَّۡوا ل

لۡنٰهُّۡم جَّنهِت الن َّعِيِۡمِ َّۡدخَّ   وَّۡلَّ

66.  যসদ  ারা  ওরা , 
ইসিল এিং যা 
প্রস পালয়কর পক্ষ তেয়ক 
 ায়দর প্রস  অি ীণন 
হয়েয়ি, পয়ুরাপসুর পালন 
কর ,  য়ি  ারা উপর 
তেয়ক এিং পায়ের নীচ 
তেয়ক ভক্ষণ কর ।  ায়দর 
সকিুিংেযক তলাক িৎপয়ের 
অনুগামী এিং অয়নয়কই 

66.   And if only they 

had stood by the Torah, 

and  the  Gospel, and 

what has been  sent 

down to them from 

their Lord, they would 

have been nourished 

(with provisions)  from  

above them and from 

beneath their feet. 

ُّۡم اَّقَّامُّوا الت َّۡوٰرٮةَّ  َّۡو اََّن َّ ل وَّ
َّيِۡهۡم م ِۡن  ََّ اِل ٰۤ اُّنِۡز وَّاۡۡلِۡۡنِيۡلَّ وَّمَّا

َِّ ب ِِهۡم ۡلَّ َّلُّۡوا ِمۡن فَّۡوقِِهۡم وَِّمۡن ِر َّ ك
لِِهۡمِ ِۡت اَّۡرجُّ  م ِنۡهُّۡم اُّم َّة  ُتَّ

ُّۡقتَِّصدَّةِ  ٓاءَّ مَّا ِم  كَّثِۡۡي  م ِنۡهُّۡم سَّ ِۙؕ و َّ



মন্দ কাজ কয়র যায়চ্ছ। Among them are a 

moderate community, 

and many of them, evil 

is what they do.  

لُّۡو ََِّّ َّعۡمَّ  ِِ ي

67.  তহ রিলূ, তপৌয়ি সদন 
আপনার প্রস পালয়কর পক্ষ 
তেয়ক আপনার প্রস  যা 
অি ীণন হয়েয়ি। আর যসদ 
আপসন এরূপ না কয়রন, 
 য়ি আপসন  াাঁর পেগাম 
সকিুই তপৌিায়লন না। 
আল্লাহ আপনায়ক মানয়ুষর 
কাি তেয়ক রক্ষা করয়িন। 
সনশ্চে আল্লাহ 
কায়ফরয়দরয়ক পে প্রদিনন 
কয়রন না। 

67. O Messenger, 

proclaim (the message)  

that which has  been   

sent down to you from 

your Lord.  And  if  

you do not, then  you  

have  not conveyed His 

message. And Allah 

will protect  you from 

the people. Indeed, 

Allah does not guide 

the disbelieving people.  

ِ ََّ ٰۤ اُّنِۡز َُّ بَّل ِۡغ مَّا ۡو سُّ َّي ُّهَّا الر َّ ٰۤا ٰ ي
ِ ب ِكَّ َّيۡكَّ ِمۡن ر َّ  وَّا َِّۡ ل َّۡم تَّۡفعَّۡل اِل

َّـتَّهِ  ال ا بَّل َّغۡتَّ ِرسَّ ُّ فَّمَّ  وَّاّٰلله
كَّ ِمنَّ الن َّاِسِ َّعِۡصمُّ َّ ۡلَّ ي  ا َِّ َّ اّٰلله

ۡـكِٰفِريۡنَِّ َّهِۡدى الۡقَّۡومَّ ال  ِِِ ي

68.  িয়ল সদনঃ তহ আহয়ল 
সক ািগণ, ত ামরা তকান 
পয়েই নও, তয পযনন্ত না 
ত ামরা  ওরা , ইসিল 
এিং তয গ্রন্থ ত ামায়দর 
পালনক ন ার পক্ষ তেয়ক 
ত ামায়দর প্রস  অি ীণন 
হয়েয়ি  াও পয়ুরাপসুর 
পালন না কর। আপনার 
পালনক ন ার কাি তেয়ক 
আপনার প্রস  যা অি ীণ 
হয়েয়ি,  ার কারয়ণ  ায়দর 
অয়নয়কর অিাধয া ও 
কুফর িৃসদ্ধ পায়ি। অ এি, 
এ কায়ফর িম্প্রদায়ের জয়নয 
দঃুে করয়িন না। 

68.      Say:  “O   People   

of the Book, you are 

not on anything (as to 

guidance) until you 

observe the Torah and 

the Gospel and that 

which has been sent 

down (the Quran) to 

you from your Lord.” 

And that which has 

been revealed to you 

from your Lord will 

surely increase many 

of them in rebellion  

and  disbelief.  So do  

not  grieve  for  the 

disbelieving  people.  

َّۡستُّۡم عَّٰٰل  ۡـِكتِٰب ل َّۡهلَّ ال ٰۤا ٰ قُّۡل ي
وا الت َّۡوٰرٮةَّ  ٍء حَِّته تُّقِيۡمُّ ۡ ََّ
ۡم م ِۡن  َّيۡكُّ ََّ اِل ٰۤ اُّنِۡز وَّاۡۡلِۡۡنِيۡلَّ وَّمَّا

ۡمِ ب ِكُّ ٰۤ ر َّ َِّزيۡدَّ َّ َّ كَّثِۡۡيًا م ِنۡهُّۡم م َّا َّي ل  وَّ
ِ ب ِكَّ طُّ َّيۡكَّ ِمۡن ر َّ ََّ اِل َّانًا اُّنِۡز غۡي

كُّۡفًرا  فََّلَّ تَّاۡسَّ عَّٰلَّ الۡقَّۡوِم و َّ
 ِِِ الۡكِٰفِريۡنَِّ



69.  সনশ্চে যারা 
মুিলমান, যারা ইহুদী, 
িায়িেী িা খ্রীষ্টান,  ায়দর 
ময়ধয যারা সিশ্বাি স্থাপন 
কয়র আল্লাহর প্রস , 
সকোময় র প্রস  এিং 
িৎকমন িম্পাদন কয়র, 
 ায়দর তকান ভে তনই এিং 
 ারা দঃুসে  হয়ি না। 

69.   Indeed,  those  

who have   believed   

(in the Quran and 

Muhammad), and 

those (before) who were 

Jews, and Sabaeans, 

and Christians, (among 

them)  who  believed in 

Allah  and  the Last 

Day, and did righteous 

deeds, there shall be no 

fear upon them, nor  

shall  they  grieve.  

ادُّۡوا  ال َِّذيۡنَّ هَّ ا َِّ َّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا وَّ
ۡو ََّّ وَّالن َّٰصٰرى مَّۡن اٰمَّنَّ  بِــُّ وَّالصه
َّۡوِم اۡۡلِٰخِر وَّعَِّملَّ  ِ وَّالۡي بِاّٰلله
ۡم  َّيِۡهۡم وَّۡلَّ هُّ َ  عَّل ۡو ًـا فََّلَّ خَّ اِۡل صَّ

ُّۡو ََِّّ ن ۡزَّ ََّ ِِِ 

70.  আসম িনী-
ইিরাঈয়লর কাি তেয়ক 
অঙ্গীকার সনয়েসিলাম এিং 
 ায়দর কায়ি অয়নক 
পেগম্বর তপ্ররণ কয়র 
সিলাম। যেনই  ায়দর 
কায়ি তকান পেগম্বর এমন 
সনয়দন ি সনয়ে আি  যা 
 ায়দর ময়ন চাই  না, 
 েন  ায়দর অয়নয়কর প্রস  
 ারা সমেযায়রাপ কর  
এিংঅয়নকয়ক হ যা কয়র 
তফল । 

70.  Indeed, We took a 

covenant   from  the 

Children of Israel,  and 

We  sent  to them 

messengers. Whenever 

there came to them a 

messenger with that 

which  their  souls  did  

not   desire, a  group  

(of messengers) they 

denied,   and  (another)  

group   they  killed. 

َِّ َّا ِميۡث ۡذن َّقَّۡد اَّخَّ ٓاِءيۡلَّ ل ٰۤ اِۡسرَّ اقَّ بَِّنۡ
َلًِ سُّ َّيِۡهۡم رُّ ٰۤ اِل َّا لۡن ا وَّاَّۡرسَّ  كُّل َّمَّ

ۡوٰاى  َّا ۡلَّ تَّ ِِ  ٌۢ  َ ۡو سُّ ۡم رَّ ٓاءَّهُّ جَّ
بُّۡوا وَّفَِّريۡقًا  هُّم ۡ فَِّريۡقًا كَّذ َّ سُّ اَّنۡفُّ

 ِِِ ي َّۡقتُّلُّۡو ََِّّ

71.   ারা ধারণা কয়রয়ি 
তয, তকান অসনষ্ট হয়ি না। 
ফয়ল  ারা আরও অন্ধ ও 
িসধর হয়ে তগল। অ ঃপর 
আল্লাহ  ায়দর  ওিা কিুল 
করয়লন। এরপরও  ায়দর 
অসধকাংিই অন্ধ ও িসধর 

71.     And they thought 

that there will be no 

trial (or punishment), 

so they became blind 

and deaf. Then Allah 

turned (in forgiveness) 

to them. Yet again, 

many of them became 

ۡوا وَِّ َّة  فَّعَّمُّ ۡو ََّّ فِتۡن ٰۤا اَّۡل َّ تَّكُّ ِسبُّۡو حَّ
َّيِۡهۡم ثُّم َّ  ُّ عَّل ۡوا ثُّم َّ تَّابَّ اّٰلله ُّ م  وَّصَّ

ۡوا كَّثِۡۡي  م ِنۡهُّۡمِ ُّ م  ۡوا وَّصَّ ُّ عَّمُّ  وَّاّٰلله
ٌِۢ لُّۡو ََِّّ بَِّصۡۡي  َّعۡمَّ َّا ي ِِ ِِِِ



হয়ে রইল। আল্লাহ তদয়েন 
 ারা যা সকিু কয়র। 

blind and deaf. And 

Allah is All Seer of 

what they do.   

72.   ারা কায়ফর, যারা 
িয়ল তয, মসরমে- নে 
মিীহ-ই আল্লাহ; অেচ 
মিীহ িয়লন, তহ িণী-
ইিরাঈল, ত ামরা আল্লাহর 
এিাদ  কর, সযসন আমার 
পালন ক ন া এিং 
ত ামায়দরও পালনক ন া। 
সনশ্চে তয িযসক্ত আল্লাহর 
িায়ে অংিীদার সস্থর কয়র, 
আল্লাহ  ার জয়নয জান্না  
হারাম কয়র তদন। এিং 
 ার িািস্থান হে 
জাহান্নাম। অ যাচারীয়দর 
তকান িাহাযযকারী তনই। 

72. They have surely 

disbelieved, those who 

say: “Indeed Allah, He 

is the Messiah, son of 

Mary.” And the 

Messiah (himself) said: 

“O Children of Israel, 

worship Allah, my Lord 

and your Lord.” 

Indeed, whoever 

associates partners with 

Allah, then Allah has 

certainly forbidden for 

him paradise.  And his 

abode is the Fire. And 

for the wrongdoers 

there are not any 

helpers.  

َِِِّ ٰۤا ا َِّ َّ اّٰلله ُّۡو َّقَّۡد كَّفَّرَّ ال َِّذيۡنَّ قَّال وَّ ل  هُّ
َِّسيۡحُّ ابۡنُّ مَّۡريَّمَِّ َِّسيۡحُّ اۡۡل ََّ اۡۡل  وَّقَّا

 ۡ ّب ِ َّ رَّ وا اّٰلله ٰۤ اِۡسرٓاِءيۡلَّ اۡعبُّدُّ َِّنۡ يٰب
ۡمِ ب َّكُّ ِ وَّرَّ  اِن َّه  مَّۡن ي ُّۡشِرۡك بِاّٰلله

َّـن َّةَّ  َّيِۡه اۡۡل ُّ عَّل مَّ اّٰلله ر َّ فَّقَّۡد حَّ
لِِمۡۡيَّ ِمۡن وَّمَّاۡوٰٮهُّ الن َّارُِّ  وَّمَّا لِلظه

ِ  ِِِ ارٍِاَّنۡصَّ

73.  সনশ্চে  ারা কায়ফর, 
যারা িয়লঃ আল্লাহ স য়নর 
এক; অেচ এক উপািয 
িাডা তকান উপািয তনই। 
যসদ  ারা স্বীে উসক্ত তেয়ক 
সনিৃত্ত না হে,  য়ি  ায়দর 
ময়ধয যারা কুফয়র অটল 
োকয়ি,  ায়দর উপর 
যন্ত্রনাদােক িাসি পস   
হয়ি। 

73.  They have surely 

disbelieved, those who 

say: “Indeed, Allah is 

the third of the three.”  

And there is not any 

god except One God.  

And if they do not 

desist from what they 

say, there will surely 

afflict those who 

disbelieve among them 

a painful punishment.  

َِّ َّ ـقَّۡد كَّفَّرَّ ال َِّل ٰۤا ا َِّ َّ اّٰلله ُّۡو ِذيۡنَّ قَّال
َّةٍِ ٰـه  ثَّالِثُّ ثَّلٰث ٰۤ اِل  وَّمَّا ِمۡن اِلٍٰه اِۡل َّ

اِحدِ  ا ِو َّ َّهُّۡوا عَّم َّ ۡت َّۡ ِۙؕ وَّا َِّۡ ل َّۡم ي
ۡوا  ن َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ س َّ َّمَّ َّي ُّۡو ََّّ ل ۡول َّقُّ ي

َّلِيۡم ِ  ِِِ مِنۡهُّۡم عَّذَّاب  ا

74.   ারা আল্লাহর কায়ি 
 ওিা কয়র না তকন এিং 

74.      So  will   they  

not    repent   to  Allah   
 ِ َّتُّۡوبُّۡو ََّّ اَِلَّ اّٰلله اَّفََّلَّ ي



ক্ষমা প্রােননা কয়র না তকন? 
আল্লাহ তয ক্ষমািীল, 
দোলু। 

and   seek   forgiveness  

of  Him.  And  Allah  is  

Oft Forgiving,  Most 

Merciful.  

َّهِ  ۡون َّۡستَّغِۡفرُّ ُِّوَّي ۡور   وَّاّٰلله  غَّفُّ
ِحيۡم ِ  ِِِ ر َّ

75.  মসরেম- নে মিীহ 
রিলূ িাডা আর সকিু নন। 
 াাঁর পয়ূিন অয়নক রিলূ 
অস ক্রান্ত হয়েয়িন আর 
 ার জননী একজন ওলী। 
 াাঁরা উভয়েই োদয ভক্ষণ 
করয় ন। তদেুন, আসম 
 ায়দর জয়নয সকরূপ যসুক্ত-
প্রমাণ িনননা কসর, আিার 
তদেুন,  ারা উল্টা তকান 
সদয়ক যায়চি। 

75.   The Messiah, son 

of  Mary,  was not but 

a messenger. The 

messengers (the like of 

whom)  have  passed 

away before him.  And 

his mother was a 

woman of truth. They 

both used to eat 

(earthly) food. See how 

We make clear for 

them the revelations, 

then see how they are 

deluded away.  

َِ مَِّ ۡو سُّ َِّسيۡحُّ ابۡنُّ مَّۡريَّمَّ اِۡل َّ رَّ  ا اۡۡل
اُّم ُّه   ِؕ وَّ لُّ سُّ َّۡت ِمۡن قَّبۡلِِه الر ُّ ل قَّۡد خَّ

يۡقَّةِ  عَّامَِِِّصد ِ َّاۡكُّلِٰن الط َّ َّا ي َّان  ِۙؕ ك
ُّمُّ اۡۡلٰيِٰت ثُّم َّ  ُّ ۡلَّ ِ َّۡي  ُّب ۡر كَّيۡفَّ ن اُّنْظُّ

ۡر اَِّّه يُّۡؤفَّكُِّ  ِِِ ۡو ََِّّانْظُّ

76.  িয়ল সদনঃ ত ামরা সক 
আল্লাহ িয ী  এমন িস্তুর 
এিাদ  কর তয, ত ামায়দর 
অপকার িা উপকার করার 
ক্ষম া রায়ে না? অেচ 
আল্লাহ িি শুয়নন ও 
জায়নন। 

76.     Say (O 

Muhammad): “Do  you  

worship other than  

Allah  that  which  has  

no  power  over  you  to 

harm,  nor  to  benefit.  

And Allah, He is the 

All  Hearer,  the  All 

Knower.” 

ِ مَّا ۡلَّ  ۡو ََّّ ِمۡن دُّۡو َِّ اّٰلله ُّدُّ قُّۡل اَّتَّعۡب
َّۡفعًا ۡلَّ ن ا و َّ ر ً ۡم ضَّ َّـكُّ ۡلِكُّ ل َّۡ ُّ  وَّاّٰلله

ِ ِميۡعُّ الۡعَّلِيۡمُّ وَّ الس َّ  ِِِ هُّ

77.  িলুনঃ তহ আহয়ল 
সক ািগন, ত ামরা স্বীে 
ধয়মন অনযাে িাডািাসড 
কয়রা না এিং এয়  ঐ 
িম্প্রদায়ের প্রিৃসত্তর 
অনুিরণ কয়রা না, যারা 
পয়ূিন পেভ্রষ্ট হয়েয়ি এিং 

77.    Say:  “O  people  

of the  Book,  do not go 

beyond bounds in your 

religion other than  the  

truth,  and do not  

follow the  desires  of  

people   who have gone  

astray before, and led  

 ۡ ِِ ُّۡوا  ۡـِكتِٰب ۡلَّ تَّغۡل َّۡهلَّ ال ٰۤا ٰ قُّۡل ي
ِ ِ وَّۡلَّ  ٌ َّـ ۡم غَّۡۡيَّ اۡۡل ٰۤا ِديِۡنكُّ  تَّت َّبِعُّۡو

ُّۡوا ِمۡن قَّبۡلُّ  ل  اَّۡهوَّٓاءَّ قَّۡوٍم قَّۡد ضَّ
وَّٓاِء  ُّۡوا عَّۡن سَّ ل  ُّۡوا كَّثِۡۡيًا و َّضَّ ل  وَّاَّضَّ



অয়নকয়ক পেভ্রষ্ট কয়রয়ি। 
 ারা িরল পে তেয়ক 
সিচুয  হয়ে পয়ডয়ি। 

many  astray, and 

strayed (themselves)  

from the right path.” 

ِبيِۡلِ  ِِِ الس َّ

78.  িনী-ইিলাঈয়লর 
ময়ধয যারা কায়ফর, 
 ায়দরয়ক দাউদ ও 
মসরেম নে ঈিার মুয়ে 
অসভিম্পা  করা হয়েয়ি। 
এটা একারয়ণ তয,  ারা 
অিাধয া কর  এিং িীমা 
লংঘন কর । 

78.       Cursed   were   

those who disbelieved 

among the Children of   

Israel     by   the tongue 

of David, and Jesus,   

son   of   Mary.    That 

was because they 

disobeyed and used to 

transgress.  

ۡوا ِمۡنٌِۢ ُّعِنَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ ٰۤ  ل بَِّنۡ
ا َِّ دَّاو دَّ  ٓاِءيۡلَّ عَّٰٰل لِسَّ اِۡسرَّ

َّا وَّعِيِۡسَّ ابِۡن مَّۡريَّمَِّ ِِ  َٰلِكَّ 
ۡو ََِّّ َّعۡتَّدُّ ُّۡوا ي َّان ك وا و َّ  ِِِ عَّصَّ

79.   ারা পরস্পরয়ক মন্দ 
কায়জ সনয়ষধ কর  না, যা 
 ারা কর ।  ারা যা 
কর   া অিিযই মন্দ সিল 

79.   They used not to 

forbid one another 

from the abominable 

deeds that they 

committed. Indeed, evil 

was that which they 

were doing.  

َِّ ُّنۡكٍَّر ك نَّاهَّۡو ََّّ عَّۡن م  َّتَـّ ُّۡوا ۡلَّ ي ان
َّۡفعَّلُّۡو ََِّّفَّعَّلُّۡوهُِّ ُّۡوا ي َّان َّبِۡۡسَّ مَّا ك   ل

ِ 

80.  আপসন  ায়দর 
অয়নকয়ক তদেয়িন, 
কায়ফরয়দর িায়ে িনু্ধত্ব 
কয়র।  ারা সনয়জয়দর জনয 
যা পাঠিয়েয়ি  া অিিযই 
মন্দ।  া এই তয,  ায়দর 
প্রস  আল্লাহ তক্রাধাসে  
হয়েয়িন এিং  ারা 
সচরকাল আযায়ি োকয়ি। 

80.    You  see  many  

among  them   making  

allies  with those who 

disbelieved. Evil indeed 

is   that   which   their 

selves have sent 

forward for   them.   

(For)  that  Allah  is 

angry  with  them,  and  

in the punishment they 

will abide eternally.             

َّتَّوَّل َّۡو ََّّ ال َِّذيۡنَّ تَِّ ٰرى كَّثِۡۡيًا م ِنۡهُّۡم ي
ۡوا ُّۡم كَّفَّرُّ مَّۡت ۡلَّ َّبِۡۡسَّ مَّا قَّد َّ  ل

ُِّ ِخطَّ اّٰلله هُّۡم اَّ َّۡ سَّ سُّ َّيِۡهۡم اَّنۡفُّ  عَّل
ۡو ََِّّ ۡم ٰخلِدُّ ِِ الۡعَّذَّاِب هُّ  ِِِ وَّ

81.  যসদ  ারা আল্লাহর 
প্রস  ও রিয়ূলর প্রস  
অি ীণন সিষয়ের প্রস  
সিশ্বাি স্থাপন কর ,  য়ি 

81.     And  if  they had 

believed in Allah and  

the Prophet,  and that 

which has been 

revealed to him, they 

 ِ ِ وَّالۡ َِّب  ُّۡوا يُّۡؤمِنُّۡو ََّّ بِاّٰلله َّان َّۡو ك ل وَّ
ۡم  ۡوهُّ َّذُّ َّيِۡه مَّا اَت َّ ََّ اِل ٰۤ اُّنِۡز وَّمَّا



কায়ফরয়দরয়ক িনু্ধরূয়প 
গ্রহণ কর  না। সকন্তু 
 ায়দর ময়ধয অয়নয়কই 
দরুাচার। 

would not  have  taken  

them as allies. But 

many of them are evil  

livers.  

َّٓاءَّ وَِّ ٰـِكن َّ كَّثِۡۡيًا م ِنۡهُّۡم اَّۡولِي ل
 ِِِ فِٰسقُّۡو ََِّّ

82.  আপসন িি মানয়ুষর 
চাইয়  মুিলমানয়দর 
অসধক িত্রু ইহুদী ও 
মুিয়রকয়দরয়ক পায়িন এিং 
আপসন িিার চাইয়  
মুিলমানয়দর িায়ে িনু্ধয়ত্ব 
অসধক সনকটি ী 
 ায়দরয়ক পায়িন, যারা 
সনয়জয়দরয়ক খ্রীষ্টান িয়ল। 
এর কারণ এই তয, 
খ্রীষ্টানয়দর ময়ধয আয়লম 
রয়েয়ি, দরয়িি রয়েয়ি 
এিং  ারা অহঙ্কার কয়র 
না। 

82.  You will certainly 

find the  most  intense  

of  people in hostility to 

those who believe,  the  

Jews and  those  who  

associate  others. And 

you will certainly find 

the nearest of them in 

affection to those who 

believe, those who say: 

“We are Christians.” 

That is because among 

them are priests and 

monks, and because 

they are not arrogant.  

َِّ ـتَِّجدَّ َّ َّ اَّشَّد َّ الن َّاِس عَّدَّاوَّةً ل
ال َِّذيۡنَّ  َّهُّۡودَّ وَّ ل ِـل َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّوا الۡي

كُِّ بَّهُّۡم  م َّوَّد َّةً ۡوااَّۡشرَّ َّـتَِّجدَّ َّ َّ اَّقۡرَّ ل  وَّ
ٰۤا اِن َّا  ُّۡو ل ِـل َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّوا ال َِّذيۡنَّ قَّال

َّٰصٰرى  َّ َّ َِّن مِنۡهُّۡم   َٰلِكَّ بِا
ُّۡم ۡلَّ  اََّن َّ َّانًا و َّ ۡهب يِۡسۡۡيَّ وَّرُّ ِ قِس 

ۡو ََِّّ َّۡستَّۡكِبُّ ِي

83.  আর  ারা রিয়ূলর 
প্রস  যা অি ীণন হয়েয়ি, 
 া যেন শুয়ন,  েন 
আপসন  ায়দর তচাে অশ্রু 
িজল তদেয়  পায়িন; এ 
কারয়ণ তয,  ারা ি যয়ক 
সচয়ন সনয়েয়ি।  ারা িয়লঃ 
তহ আমায়দর প্রস  পালক, 
আমরা মুিলমান হয়ে 
তগলাম। অ এি, 

আমায়দরয়কও 

মানযকারীয়দর  াসলকাভুক্ত 
কয়র সনন। 

83.   And when they 

hear  what  has  been  

sent  down to the 

messenger 

(Muhammad), you see 

their eyes overflowing 

with tears because of 

what they have 

recognized of the truth. 

They say: “Our Lord, 

we believe, so  write  us  

among the witnesses.”  

 َِ ۡو سُّ ََّ اَِلَّ الر َّ ٰۤ اُّنِۡز عُّۡوا مَّا ِ وَّاََِّا َسَّ
ۡمِع تَّٰراى اَّعۡيُّنَّهُّۡم تَِّفيِۡ ضُّ ِمنَّ الد َّ
ِِ  ٌ َّـ فُّۡوا ِمنَّ اۡۡل ٰۤ ِم َّا عَّرَّ ب َّنَّا ُّۡو ََّّ رَّ ۡول َّقُّ  ي

ِهِديۡنَِّ َّا مَّعَّ الشه  ِِِ اٰمَّن َّا فَّاۡكتُّبۡن

84.  আমায়দর সক ওযর 
োকয়  পায়র তয, আমরা 

84. “And why should 

we not believe in Allah ََِّّا و ٓاءَّن ِ وَّمَّا جَّ ُّۡؤِمنُّ بِاّٰلله َّـنَّا ۡلَّ ن مَّا ل



আল্লাহর প্রস  এিং তয ি য 
আমায়দর কায়ি এয়িয়ি, 
 ৎপ্রস  সিশ্বাি স্থাপন 
করি না এিং এ আিা 
করয়িা না তয, আময়দর 
প্রস পালক আমায়দরয়ক িৎ 
তলাকয়দর িায়ে প্রসিষ্ট 
করয়িন? 

and   that   which   has  

come  to  us   of   the   

truth.  And  we  desire 

that our Lord will 

admit us  (in  Paradise) 

along with the 

righteous people.”  

َـّنَّا  عُّ اَّ َّۡ ي ُّۡدِخل َّۡطمَّ ِ  وَّن  ٌ َّـ ِمنَّ اۡۡل
لِِحۡۡيَِّ ُّنَّا مَّعَّ الۡقَّۡوِم الصه ب   ِِِ رَّ

85.  অ ঃপর  ায়দরয়ক 
আল্লাহ এ উসক্তর প্রস দান 
স্বরূপ এমন উদযান সদয়িন 
যার  লয়দয়ি 
সনঝন সরণীিমূহ প্রিাসহ  
হয়ি।  ারা  ন্ময়ধয 
সচরকাল অিস্থান করয়ি। 
এটাই িৎকমনিীলয়দর 
প্রস দান। 

85.         So   Allah   has  

rewarded them, for 

what they  said,   

gardens beneath which 

rivers flow, wherein 

they will abide  

forever.  And that is 

the reward of those 

who do good.  

َِّ ُّۡوا جَّنهٍت فَّا َّا قَّال ِِ  ُّ ثَّابَّهُّمُّ اّٰلله
ََّۡنٰرُّ ٰخلِِديۡنَّ  ۡتِهَّا اۡۡل ِۡرۡى ِمۡن ُتَّ َتَّ

  وََّٰلِكَّ جَّزَّٓاءُّ اۡۡلُّۡحِسِنۡۡيَِّفِيۡهَّا

ِِِ 

86.  যারা কায়ফর হয়েয়ি 
এিং আমার সনদিননািলীয়ক 
সমেযা িয়লয়ি,  ারাই 
তদাযেী। 

86.    And those who 

disbelieved and denied 

Our revelations, they 

are the dwellers of the 

Hell fire.  

 ٰۤ َّا بُّۡوا بِاٰيٰتِن ۡوا وَّكَّذ َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ وَّ
َِّحيِۡمِ اٮ ِكَّ اَّۡصٰحبُّ اۡۡل ٰ  ِِِ اُّول

87.  তহ মুসমনগণ, ত ামরা 
ঐিি িসু্বাদ ু িস্তু হারাম 
কয়রা না, তযগুয়লা আল্লাহ 
ত ামায়দর জনয হালাল 
কয়রয়িন এিং িীমা 
অস ক্রম কয়রা না। সনশ্চে 
আল্লাহ িীমা 
অস ক্রমকারীয়দরয়ক পিন্দ 
কয়রন না। 

87.     O  those  who  

believe,  do  not  forbid  

the  good things  which  

Allah  has made  lawful  

for  you, and do not 

transgress. Indeed, 

Allah  does  not  love  

the transgressors.  

ۡوا  مُّ ِ َّر  َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا ۡلَّ ُتُّ ٰۤا ٰ ي
ۡم وَّۡلَّ  َّـكُّ ُّ ل ٰۤ اَّحَّل َّ اّٰلله ي ِبِٰت مَّا طَّ

ۡوا ُّ تَّعۡتَّدُّ ِب  َُّ َّ ۡلَّ   ا َِّ َّ اّٰلله
 ِِِ اۡۡلُّعۡتَِّديۡنَِّ

88.  আল্লাহ  া’োলা তযিি 
িস্তু ত ামায়দরয়ক সদয়েয়িন, 

88.      And  eat  of  that 

which  Allah  has َِّو ً لَٰل ُّ حَّ مُّ اّٰلله زَّقَّكُّ كُّلُّۡوا ِم َّا رَّ



 ন্মধয তেয়ক হালাল ও 
পসিত্র িস্তু োও এিং 
আল্লাহয়ক ভে কর, যার 
প্রস  ত ামরা সিশ্বািী। 

provided for you,  

lawful,   good   things. 

And fear Allah, Him in  

whom  you  are  

believers.  

ي ِبًا َِّ طَّ  ال َِّذۡىٰۤ اَّنۡـتُّۡم بِٖه و َّ ات َّقُّوا اّٰلله
ۡؤمِنُّۡو ََِّّ  ِِِ مُّ

89.  আল্লাহ ত ামায়দরয়ক 
পাকডাও কয়রন না 
ত ামায়দর অনেনক িপয়ের 
জয়নয; সকন্তু পাকডাও 
কয়রন ঐ িপয়ের জয়নয যা 
ত ামরা মজিু  কয়র িাধ। 
অ এি, এর কাফফরা এই 
তয, দিজন দসরদ্রয়ক োদয 
প্রদান করয়ি; মধযম তশ্রনীর 
োদয যা ত ামরা স্বীে 
পসরিারয়ক সদয়ে োক। 
অেিা,  ায়দরয়ক িস্তু 
প্রদান করয়ি অেিা, 
একজন ক্রী দাি সকংিা 
দািী মুক্ত কয়র সদয়ি। তয 
িযসক্ত িামেনয রায়ে না, তি 
স ন সদন তরাযা রােয়ি। 
এটা কাফফরা ত ামায়দর 
িপয়ের, যেন িপে 
করয়ি। ত ামরা স্বীে 
িপেিমূহ রক্ষা কর 
এমসনভায়ি আল্লাহ 
ত ামায়দর জনয স্বীে সনয়দন ি 
িণননা কয়রন, যায়  
ত ামরা কৃ জ্ঞ া স্বীকার 
কর। 

89.  Allah does not hold 

against you for what is 

meaningless in your 

oaths, but He does hold 

against you for the 

oaths which you have 

sworn in earnest. So its 

expiation is the feeding 

of ten     needy persons 

with the average of 

that  which  you  feed 

your own families, or 

the clothing of them, or 

the freeing of a slave. 

So whoever can not  

find  (the means to do 

so), then (he shall) fast 

three days. That is the 

expiation of your oaths 

when you have sworn. 

And protect your 

oaths. Thus Allah  

makes  clear to you His  

revelations, that you 

may be  grateful.  

 ٰۤ ۡ ِِ ُّ بِالل َّغِۡو  كُّمُّ اّٰلله ۡلَّ يُّؤَّاِخذُّ
َّا  ِِ ۡم  كُّ ٰـِكۡن ي ُّؤَّاِخذُّ ل ۡم وَّ َّانِكُّ ۡۡ َّ ا

َّا ََِّّ ۡۡ َّ تُّه ٰۤ عَّق َّْدت ُّمُّ اۡۡل  فَّكَّف َّارَّ
ِة مَّٰسِكۡۡيَّ ِمۡن اِۡطعَِّ رَّ امُّ عَّشَّ

ۡم اَّۡو  ۡو ََّّ اَّۡهلِيۡكُّ ِط مَّا تُّۡطعِمُّ اَّۡوسَّ
َّةٍِ قَّب ِۡريۡرُّ رَّ ُّۡم اَّۡو ُتَّ ۡن  ِِِؕكۡسوَّتُّ  فَّمَّ
َِّة اَّي َّامٍِ َّامُّ ثَّلٰث ِۡد فَِّصي ََّ  َٰلِكَّ ل َّۡم 

َّۡفتُّۡمِ ل ۡم اََِّا حَّ َّانِكُّ ۡۡ َّ ةُّ ا  كَّف َّارَّ
ۡمِ َّكُّ َّان ۡۡ َّ ٰۤا ا ۡو ُّ  كَّذٰلِكَّ يُِّوَّاۡحفَّظُّ ِ َّۡي  ب

ۡم  َّعَّل َّكُّ ۡم اٰيٰتِٖه ل َّـكُّ ُّ ل اّٰلله
ۡو ََِّّ رُّ  ِِِ تَّۡشكُّ

90.  তহ মুসমনগণ, এই তয 
মদ, জেুা, প্রস মা এিং 

90. O those who 

believe, intoxicants,  
ِٰۤ ٰ َّۡمرُّ ي َّا اۡۡل ٰۤا اَِّ َّ َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡو ا



ভাগয-সনধনারক িরিমূহ 
এিি িে ায়নর অপসিত্র 
কাযন নি ত া নে। অ এি, 
এগুয়লা তেয়ক তিাঁয়চ োক-
যায়  ত ামরা কলযাণপ্রাপ্ত 
হও। 

and   gambling,  and 

idolatrous sacrifices at 

altars,  and   divining  

arrows are   only  an  

abomination of Satan’s 

handiwork. So avoid it  

that you may be 

successful.  

َّيِۡسرُّ  مُّ وَّاۡۡل ابُّ وَّاۡۡلَّۡزۡلَّ وَّاۡۡلَّنۡصَّ
يٰۡطِن  ِل الش َّ ِرۡجس  م ِۡن عَّمَّ

ۡو ََِّّ ۡم تُّۡفلِحُّ َّعَّل َّكُّ ُّۡوهُّ ل ِب َّۡ  ِِِ فَّاۡجت

91.  িে ান ত া চাে, মদ 
ও জেুার মাধযয়ম 
ত ামায়দর পরস্পয়রর মায়ঝ 
শুত্রু া ও সিয়দ্বষ িঞ্চাসর  
কয়র সদয়  এিং আল্লাহর 
স্মরণ ও নামায তেয়ক 
ত ামায়দরয়ক সির  
রােয় । অ এি, ত ামরা 
এেন ও সক সনিৃত্ত হয়ি? 

91.           Satan   only   

wants  to  cause  

between  you enmity 

and hatred with 

intoxicants and 

gambling, and hinder 

you from the 

remembrance of Allah, 

and from  the prayer.  

So, will you refrain. 

َّا يُّرِِ ُّۡوقِعَّ اَِّ َّ يٰۡطنُّ اَّ َّۡ ي  يۡدُّ الش َّ
 ِِ ٓاءَّ  َّغۡضَّ مُّ الۡعَّدَّاوَّةَّ وَّالۡب بَّيۡنَّكُّ
ۡم عَّۡن  كُّ د َّ َّيِۡسِر وَّيَّصُّ َّۡمِر وَّاۡۡل اۡۡل

لٰوةِِ ِ وَّعَِّن الص َّ  فَّهَّۡل اَّنۡتُّۡم َِۡكِر اّٰلله
َّهُّۡو ََِّّ ۡۡت ُّ  ِِِ م 

92.  ত ামরা আল্লাহর 
অনুগ  হও, রিয়ূলর 
অনুগ  হও এিং আত্মরক্ষা 
কর। সকন্তু যসদ ত ামরা 
সিমুে হও,  য়ি তজয়ন রাে, 
আমার রিয়ূলর দাসেত্ব 
প্রকািয প্রচার নিধ নে।  

92. And obey Allah and 

obey  the  messenger 

and beware. Then  if  

you  turn away,  then  

know that upon Our  

messenger  is  only the 

clear conveyance  (of  

the message).  

 ََّ ۡو سُّ اَِّطيۡعُّوا الر َّ َّ وَّ اَِّطيۡعُّوا اّٰلله وَّ
ۡوا ٰۤا وَّاۡحذَّرُّ ۡو َّمُّ  فَّاِ َّۡ تَّوَّل َّيۡتُّۡم فَّاعۡل

َّلٰغُّ اۡۡلُّبِۡۡيُِّ َّا الۡب ۡولِن سُّ َّا عَّٰٰل رَّ  ِِِ اََّّ َّ

93.  যারা সিশ্বাি স্থাপন 
কয়রয়ি এিং িৎকমন 
কয়রয়ি,  ারা পয়ূিন যা 
ভক্ষণ কয়রয়ি, তি জনয 
 ায়দর তকান তগানাহ তনই 
যেন ভসিষযয় র জয়নয 
িংয  হয়েয়ি, সিশ্বাি 
স্থাপন কয়রয়ি এিং িৎকমন 

93.   On those who 

believe  and  do  

righteous  deeds,  there  

is   no  sin  for what  

they  have eaten  (in  

the  past), as long as 

they fear (Allah), and 

believe and do 

righteous  deeds,   then   

َّـيۡسَّ عَّٰلَّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا وَّعَِّملُّوا  ل
ٰۤا اََِّا  ۡو عِمُّ ا طَّ نَّاح  فِيۡمَّ لِٰحِت جُّ الصه
اٰمَّنُّۡوا وَّعَِّملُّوا  مَّا ات َّقَّوا و َّ
اٰمَّنُّۡوا ثُّم َّ  لِٰحِت ثُّم َّ ات َّقَّوا و َّ الصه



িম্পাদন কয়রয়ি। এরপর 
িংয  োয়ক এিং সিশ্বাি 
স্থাপন কয়র। এরপর িংয  
োয়ক এিং িৎকমন কয়র। 
আল্লাহ িৎকমীয়দরয়ক 
ভালিায়িন। 

fear (Allah)  and    

believe,    then  again   

fear  (Allah)  and do 

good.    And   Allah   

loves   those   who  do  

good.  

نُّۡوا اَّۡحسَّ ُّ ات َّقَّوا و َّ ِب  َُّ  ُّ  وَّاّٰلله
 ِِِ اۡۡلُّۡحِسِنۡۡيَِّ

94.  তহ মুসমনগণ, আল্লাহ 
ত ামায়দরয়ক এমন সকিু 
সিকায়রর মাধযয়ম পরীক্ষা 
করয়িন, তয সিকার পযনন্ত 
ত ামায়দর হা  ও িিনা 
িহয়জই তপৌিয়  পারয়ি-
যায়  আল্লাহ িুঝয়  পায়রন 
তয, তক  ায়ক অদিৃযভায়ি 
ভেকয়র। অ এি, তয িযসক্ত 
এরপর িীমা অস ক্রম 
করয়ি,  ার জনয 
যন্ত্রনাদােক িাসি রয়েয়ি। 

94.  O those who 

believe, Allah will 

surely test you by 

something of the game 

that is well within 

reach of your hands 

and   your   spears, 

that Allah may know 

him who fears Him in 

unseen. Then whoever 

transgresses   after 

that, for him there is a 

painful punishment.  

ِٰۤ ٰ ُّ ي ُّوَّن َّكُّمُّ اّٰلله َّيَّبۡل َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا ل ا
ۡم  ُّـه ٰۤ اَّيِۡديۡكُّ يِۡد تَّنَّال ٍء م ِنَّ الص َّ ۡ بِٰشَّ
َّافُّه   ُّ مَّۡن ُي َّ َّمَّ اّٰلله عۡل َـّ ۡم لِي كُّ وَّ ِرمَّاحُّ

ۡـغَّيِۡبِ ِن اۡعتَّدٰى بَّعۡدَّ َٰلِكَّ بِال  فَّمَّ
َّلِيۡم ِ َّه  عَّذَّاب  ا  ِِِ فَّل

95.  মুসমনগণ, ত ামরা 
এহরাম অিস্থাে সিকার িধ 
কয়রা না। ত ামায়দর ময়ধয 
তয তজয়নশুয়ন সিকার িধ 
করয়ি,  ার উপর সিসনমে 
ওোয়জি হয়ি, যা িমান 
হয়ি ঐ জন্তুর, যায়ক তি িধ 
কয়রয়ি। দ’ুজন সনভন রয়যাগয 
িযসক্ত এর ফেিালা করয়ি-
সিসনময়ের জন্তুটি উৎিগন 
সহয়িয়ি কািাে তপৌিায়  
হয়ি। অেিা  ার উপর 
কাফফারা ওোয়জি-
কয়েকজন দসরদ্রয়ক 
োওোয়না অেিা  ার 

 95. O those who believe, 

do not kill wild game 

while you are in Ihram 

for the pilgrimage. 

And whoever of you 

kills it intentionally, so 

the penalty is an 

equivalent to what he 

killed, of domestic 

animals, as judged by 

two just men among 

you, an offering 

delivered to the Kabah. 

Or as expiation, the 

feeding of needy 

persons, or the 

ِٰۤ ٰ َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا ۡلَّ تَّۡقتُّلُّوا ي ا
مِ  رُّ اَّنۡـتُّۡم حُّ يۡدَّ وَّ َّه  الص َّ  وَّمَّۡن قَّتَّل

زَّٓاء  م ِثۡلُّ مَّا  ًدا فَّجَّ ُّتَّعَّم ِ ۡم م  مِنۡكُّ
ِۡ ََّ مُّ بِٖه ََّوَّا قَّتَّلَّ ِمنَّ الن َّعَِّم  كُّ

َِّة اَّۡو  ۡـكَّعۡب ٌۢا بٰلِغَّ ال ً ۡدي ۡم هَّ ٍَ م ِنۡكُّ عَّۡد
 َُّ َّۡو عَّۡد عَّامُّ مَّٰسِكۡۡيَّ ا ة  طَّ كَّف َّارَّ
ََّ اَّۡمِرهِٖ بَّا ۡوقَّ وَّ َّذُّ َّامًا ل ِي  َٰلِكَّ ِصي

ِ َّفَّ ل ا سَّ ُّ عَّم َّ  وَّمَّۡن عَّادَّ عَّفَّا اّٰلله



িমপসরমাণ তরাযা রােয়  
যায়  তি স্বীে কৃ কয়মনর 
প্রস ফল আস্বাদন কয়র। যা 
হয়ে তগয়ি,  া আল্লাহ মাফ 
কয়রয়িন। তয পনুরাে এ 
কান্ড করয়ি, আল্লাহ  ার 
কাি তেয়ক প্রস য়িাধ 
সনয়িন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, 
প্রস য়িাধ গ্রহয়ণ িক্ষম। 

equivalent of that in 

fasting, that he may 

taste the evil 

consequences of his 

deed. Allah has 

forgiven whatever  

happened in the past. 

And whoever commits 

it again, then Allah will 

take retribution from 

him. And Allah is All 

Mighty, Able of 

Retribution. 

ُّ مِنۡهُِّ َّقِمُّ اّٰلله ۡت َّۡ َُّو فَّي ُّ عَِّزيۡز    وَّاّٰلله
 ِِِ قَّامٍِانۡتِِ

96.  ত ামায়দর জনয 
িমুয়দ্রর সিকার ও িমুুয়দ্রর 
োদয হালাল করা হয়েয়ি 
ত ামায়দর উপকারায়েন এিং 
ত ামায়দর এহরামকারীয়দর 
জয়নয হারাম করা হয়েয়ি 
স্থল সিকার য ক্ষণ এহরাম 
অিস্থাে োক। আল্লাহয়ক 
ভে কর, যার কায়ি 
ত ামরা একসত্র  হয়ি। 

96.   Lawful  to  you  is  

the sea  game  and   its   

food,   a provision  for  

you  and  those  on a 

journey. And forbidden 

to  you  is  the  land  

game as long as you 

are in  Ihram  for   the 

pilgrimage. And fear 

Allah,   He,   to   whom   

you will be gathered.  

عَّامُّه  ِحل َّ اُِّ َّۡحِر وَّطَّ يۡدُّ الۡب ۡم صَّ َّـكُّ ل
ةِِ ي َّارَّ ۡم وَّلِلس َّ مَّ مَّتَّاعًا ل َّـكُّ ِ ر   وَّحُّ

مًا رُّ يۡدُّ الۡبَّ ِ مَّا دُّۡمتُّۡم حُّ ۡم صَّ َّيۡكُّ  عَّل
َّيِۡه  َّ ال َِّذۡىٰۤ اِل وَّات َّقُّوا اّٰلله

ۡو ََِّّ رُّ ۡشَّ  ِِِ ُتُّ
97.  আল্লাহ িম্মাসন  গহৃ 
কািায়ক মানয়ুষর 
স্থীস িীল ার কারণ 
কয়রয়িন এিং িম্মাসন  
মািিমূয়ক, হারাম 
তকারিানীর জন্তুয়ক ও 
যায়দর গলাে আিরণ 
রয়েয়ি। এর কারণ এই তয, 
যায়  ত ামরা তজয়ন নাও 
তয, আল্লাহ নয়ভামন্ডল ও 
ভুমন্ডয়লর িি সকিু জায়নন 

97. Allah has appointed 

the Kabah, the Sacred 

House, an asylum of 

security for mankind, 

and the sacred month 

(of Hajj), and the 

animals of sacrificial 

offerings, and (animals 

with) the garlands. That 

is so you may know 

that Allah knows what  

is  in  the  heavens  and 

امَّ جَِّ َّـرَّ َّيۡتَّ اۡۡل َّةَّ الۡب ۡـكَّعۡب ُّ ال عَّلَّ اّٰلله
امَّ  َّـرَّ هۡرَّ اۡۡل قِيًٰما ل ِـلن َّاِس وَّالش َّ

ٮ ِدَِّ َّۡدىَّ وَّالۡقَّاَلَّ ٰۤا وَّاۡۡل ۡو َّمُّ َّعۡل  َٰلِكَّ لِت
مٰوِٰت وَّمَّا  ِِ الس َّ َّمُّ مَّا  َّعۡل َّ ي اَّ َّ َّ اّٰلله

ِ ِ َّ بِكُّل  ٍء  ِِ اۡۡلَّۡرِض وَّاَّ َّ َّ اّٰلله ۡ ََّ



এিং আল্লাহ িিন সিষয়ে 
মহাজ্ঞানী। 

what  is in the earth, 

and that Allah is 

Knower of all things.  

  عَّلِيۡم ِ
98.  তজয়ন নাও, সনশ্চে 
আল্লাহ কয় ার িাসি দা া 
ও সনশ্চে আল্লাহ ক্ষমািীল-
দোলূ। 

98.    Know that Allah 

is severe in 

punishment, and that 

Allah is Oft Forgiving, 

Most Merciful. 

َّ شَِّديۡدُّ الۡعِقَّاِب  ٰۤا اَّ َّ َّ اّٰلله ۡو َّمُّ اِعۡل
ِؕ وَّاَّ َّ َِّ ِحيۡم  ۡور  ر َّ َّ غَّفُّ  ِِِ اّٰلله

99.  রিয়ূলর দাসেত্ব শুধ ু
তপৌসিয়ে তদওো। আল্লাহ 
জায়নন, যা সকিু ত ামরা 
প্রকায়িয কর এিং যা সকিু 
তগাপন কর। 

99. Not (a duty) upon 

the messenger except 

to convey. And Allah 

knows whatever you 

reveal and whatever 

you conceal.  

َّلٰغُِّ َِ اِۡل َّ الۡب ۡو سُّ ُّ ِمَّا عَّٰلَّ الر َّ ِۙؕ وَّاّٰلله
ۡو ََّّ وَّمَّا  َّمُّ مَّا تُّبۡدُّ َّعۡل ي

ۡو ََِّّ  ِِِ تَّۡكتُّمُّ
100.  িয়ল সদনঃ অপসিত্র ও 
পসিত্র িমান নে, যসদও 
অপসিয়ত্রর প্রাচুযন ত ামায়ক 
সিসস্ম  কয়র। অ এি, তহ 
িুসদ্ধমানগণ, আল্লাহয়ক ভে 
কর-যায়  ত ামরা মুসক্ত 
পাও। 

100.   Say (O 

Muhammad):  “Not 

equal are the evil and 

the good,  even  though  

the abundance  of  the  

evil  may please  you.  

So fear Allah, O men 

of understanding, that 

you may be successful.”  

ي ِبُّ قُِّ َِّبيۡثُّ وَّالط َّ َّۡستَِّوى اۡۡل ل ۡل َّ ي
َِّ ل َِّبيِۡثِوَّ ةُّ اۡۡل َّكَّ كَّثۡرَّ ب  ۡو اَّۡعجَّ

ۡم  َّعَّل َّكُّ َّاِب ل َّلۡب ٰۤاُّوَِل اۡۡل ٰ َّ ي فَّات َّقُّوا اّٰلله
ۡو ََِّّ  ِِِ تُّۡفلِحُّ

101.  তহ মুসমণগন, এমন 
কোিা ন া সজয়জ্ঞি কয়রা 
না, যা ত ামায়দর কায়ি 
পসরিযক্ত হয়ল ত ামায়দর 
োরাপ লাগয়ি। যসদ 
তকারআন অি রণকায়ল 
ত ামরা এিি সিষে 
সজয়জ্ঞি কর,  য়ি  া 
ত ামায়দর জয়নয প্রকাি 
করা হয়ি। অ ী  সিষে 
আল্লাহ ক্ষমা কয়রয়িন 

101. O those who 

believe, do not ask 

about things which, if 

they were made known 

to you, may cause you 

trouble. And if you ask 

of them while the 

Quran is being 

revealed, they will be 

made known to you. 

Allah has forgiven 

that. And Allah is Oft 

َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا ۡلَّ تَّۡســَّلُّۡوا  ٰۤا ٰ ي
ۡمِ ۡؤكُّ ۡم تَّسُّ َّـكُّ َّٓاءَّ ا َِّۡ تُّبۡدَّ ل  عَّۡن اَّۡشي

َُّ وَّا َِّۡ تَّۡســَّلُّۡوا عَّنۡهَّا ِحۡۡيَّ يُِّ ۡنَّ َّ
ُّ عَّنۡهَّا ۡمِؕ عَّفَّا اّٰلله َّـكُّ  الۡقُّۡرا َُّّٰ تُّبۡدَّ ل

لِيۡم ِ ۡور  حَّ ُّ غَّفُّ  ِِِ وَّاّٰلله



আল্লাহ ক্ষমািীল, 
িহনিীল। 

Forgiving, Most 

Forbearing.  

102.  এরূপ কো িা ন া 
ত ামায়দর পয়ুিন এক 
িম্প্রদাে সজয়জ্ঞি কয়রসিল। 
এর পর  ারা এিি সিষয়ে 
অসিশ্বািী হয়ে তগল। 

102.   Indeed,  a  people  

asked such (questions) 

before   you,   then  

they became on that 

account disbelievers.  

ۡم ثُّم َّ  َّا قَّۡوم  م ِۡن قَّبۡلِكُّ َّۡلَّ ا قَّۡد سَّ
ۡوا بِهَّا كِٰفِريۡنَِّ َّحُّ  ِِِ اَّۡصب

103.  আল্লাহ ‘িসহরা’ 
‘িায়েিা’ ওিীলা’ এিং 
‘হামী’ তক িরীে সিদ্ধ 
কয়রনসন। সকন্তু যারা 
কায়ফর,  ারা আল্লাহর 
উপর সমেযা অপিাদ 
আয়রাপ কয়র।  ায়দর 
অসধকাংয়িরই সিয়িক িুসদ্ধ 
তনই। 

103.   Allah has not 

instituted any (things 

as innovations like)   

Bahirah (a she camel 

whose milk was spared 

for the idols), nor 

Saibah (a she camel 

left for free pasture for 

 idols), nor Wasilah (a 

she camel who  gave  

birth to she camels in 

two successive 

deliveries set free for 

idols),   nor  Hami  (a 

male camel freed from 

work  for  the  idols, 

after it had finished a 

number of copulations 

assigned for it). But 

those (pagans) who 

disbelieve invent lies 

against Allah. And 

most of them have no 

understanding.  

ٍَّة  ٓاٮ ِب ۡلَّ سَّ ِۡۡيٍَّة و َّ ُّ ِمۡنٌۢ َبَّ مَّا جَّعَّلَّ اّٰلله
امٍِ ۡلَّ حَّ ٍَّة و َّ ۡلَّ وَِّصيۡل ٰـِكن َّ و َّ ل  وَّ

 ِ ُّۡو ََّّ عَّٰلَّ اّٰلله َّۡفَتَّ ۡوا ي ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ
ِ ۡـكَِّذبَّ ۡم ۡلَّ ال هُّ َّرُّ اَّۡكث  وَّ

َّعۡقِِ  ِِِ لُّۡو ََِّّي

104.  যেন  ায়দরয়ক িলা 
হে তয, আল্লাহর নাসযলকৃ  
সিধান এিং রিয়ূলর সদয়ক 
এি,  েন  ারা িয়ল, 

104.    And when it is 

said to them: “Come to 

that which Allah has 

revealed and to the 

ََّ وَِّ ٰۤ اَّنۡزَّ َّۡوا اَِٰل مَّا ُّۡم تَّعَّال اََِّا قِيۡلَّ ۡلَّ
ۡسبُّنَّا مَّا  ُّۡوا حَّ َِ قَّال ۡو سُّ ُّ وَّاَِلَّ الر َّ اّٰلله



আমায়দর জয়নয  াই যয়েষ্ট, 
যার উপর আমরা 
আমায়দর িাপ-দাদায়ক 
তপয়েসি। যসদ  ায়দর িাপ 
দাদারা তকান জ্ঞান না 
রায়ে এিং তহদায়ে  প্রাপ্ত 
না হে  িুও সক  ারা  াই 
করয়ি? 

messenger 

(Muhammad),” they 

say: “Enough for us is 

that upon which we 

found our fathers.” 

Even though their 

fathers had no 

knowledge whatsoever, 

nor were they guided.  

َّا َّيِۡه اٰبَّٓاءَّن َّا عَّل ۡدن َّۡو كَّا ََّّ وَّجَّ ل  اَّوَّ
ۡلَّ  يۡــًا و َّ ۡو ََّّ شَّ َّمُّ َّعۡل ۡم ۡلَّ ي هُّ اٰبَّٓاؤُّ

ۡو ََِّّ َّهۡتَّدُّ  ِِِ ي

105. তহ মুসমনগণ, ত ামরা 
সনয়জয়দর সচন্তা কর। 
ত ামরা যেন িৎপয়ে 
রয়েি,  েন তকউ পেভ্রান্ত 
হয়ল  ায়  ত ামায়দর তকান 
ক্ষস  নাই। ত ামায়দর 
িিাইয়ক আল্লাহর কায়ি 
সফয়র তযয়  হয়ি।  েন 
স সন ত ামায়দরয়ক িয়ল 
তদয়িন, যা সকিু ত ামরা 
করয় । 

105.  O those who 

believe, upon you is 

(responsibility of) your 

own selves. Those who 

have gone astray 

cannot harm you when 

you are rightly guided.  

To Allah is your return 

all together, then He 

will inform you of what 

you used to do.  

ِٰۤ ٰ ۡم ي َّيۡكُّ َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا عَّل ا
ۡمِ كُّ ِاَّنۡفُّسَّ ل َّ ۡم م َّۡن ضَّ كُّ ر ُّ   ۡلَّ يَّضُّ

ۡم اََِّا اۡهتَّدَّيۡتُّۡمِ ِ مَّۡرِجعُّكُّ  اَِلَّ اّٰلله
ۡۡتُّۡم  َّا كُّ ِِ ۡم  ُُّكُّ ِيۡعًا فَّيُّنَّب ِ َجَّ

لُّۡو ََِّّ  ِِِ تَّعۡمَّ

106.  তহ, মুসমনগণ, 
ত ামায়দর ময়ধয যেন 
কারও মৃ ুয উপসস্থ  হে, 
 েন ওসিে  করার িমে 
ত ামায়দর মধয তেয়ক 
ধমনপরােন দজুনয়ক িাক্ষী 
তরয়ো। ত ামরা িফয়র 
োকয়ল এিং তি অিস্থাে 
ত ামায়দর ম ুৃয উপসস্থ  
হয়ল ত ামরা ত ামায়দর 
িাডাও দ ু িযসক্তয়ক িাক্ষী 
তরয়ো। যসদ ত ামায়দর 
িয়ন্দহ হে,  য়ি উভেয়ক 

106. O those who 

believe, testimony 

(should be taken) 

between you when 

death approaches one 

of you, at the time  of   

bequest,   two  just men 

from  among  you,  or  

two others from outside 

of you,  if  you  are  

traveling  through  the   

land, and  the  calamity  

of  death  befalls  you.  

Detain them  both after 

ۡم  َّي ُّهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا شَّهَّادَّةُّ بَّيِۡنكُّ ٰۤا ٰ ي
َّۡوتُّ ِحۡۡيَّ  دَّكُّمُّ اۡۡل رَّ اَّحَّ اََِّا حَّضَّ

ۡم اَّۡو الۡوَِّصِ ٍَ م ِنۡكُّ ي َِّة اۡثـنِٰن ََّوَّا عَّۡد
ۡم ا َِّۡ اَّنۡـتُّۡم  كُّ ا َِّ ِمۡن غَّۡۡيِ رَّ اٰخَّ
ۡم  ابَّتۡكُّ َّصَّ ِِ اۡۡلَّۡرِض فَّا بۡتُّۡم  رَّ ضَّ

َّۡوِتِ َّةُّ اۡۡل ا ِمۡنٌۢ م ُِّصيۡب ُّمَّ ۡوَنَّ ِۡبسُّ  ُتَّ
ِ ا َِِّ  لٰوِة فَّيُّۡقِسمِٰن بِاّٰلله بَّعِۡد الص َّ



নামায়যর পর োকয়  
িলয়ি। অ ঃপর উভয়েই 
আল্লাহর নায়ম কিম োয়ি 
তয, আমরা এ কিয়মর 
সিসনময়ে তকান উপকার 
গ্রহণ করয়  চাই না, যসদও 
তকান আত্নীেও হে এিং 
আল্লাহর িাক্ষয আমরা 
তগাপন করি না। 
এম ািস্থাে কয় ার 
তগানাহগার হি। 

the prayer, then let 

them  both  swear  by 

Allah, if you doubt 

(their truthfulness),  

(saying): “We will not 

exchange it (oath) for a 

price, even if he should   

be  near  relative,  nor  

shall  we hide the 

testimony of Allah,  

indeed  we  would  then  

be of the sinful.”  

َِّ ۡى بِٖه ۡثَّ ِ َّۡشَتَّ َّۡو اۡرتَّبۡتُّۡم ۡلَّ ن ل نًا و َّ
َّا ََّّ ََّا قُّۡرّٰبِ َّۡكتُّمُّ شَّهَّادَّةَِّك ِ ِ وَّۡلَّ ن ۙ  اّٰلله

ۡۡيَِّ ِنَّ اۡۡلِٰۡثِ ٰۤ اًَِا ۡل َّ  ِِِ اِن َّا

107.  অ ঃপর যসদ জানা 
যাে তয, উভে ওসি তকান 
তগানায়হ জসড  রয়েয়ি, 
 য়ি যায়দর সিরুয়দ্ধ তগানাহ 
হয়েসিল,  ায়দর মধয তেয়ক 
মৃ ু িযসক্তর সনকট ম 
দ’ুিযসক্ত  ায়দর স্থলাসভসষক্ত 
হয়ি। অ ঃপর আল্লাহর 
নায়ম কিম োয়ি তয, 
অিিযই আমায়দর িাক্ষয 
 ায়দর িাক্ষযর চাইয়  
অসধক ি য এিং আমরা 
িীমা অস ক্রম কসরসন। 
এম ািস্থাে আমরা 
অিিযই অ যাচারী হি। 

107.  Then if it is found 

about that those two 

were guilty of  sin,  

then  two  others  shall 

stand  in  their  place,  

from  among those who 

claim right, those 

nearest (the deceased). 

So let them swear by 

Allah, (saying): “Our 

testimony is truer   

than the testimony of 

both of them, and we 

have not transgressed. 

Indeed, we would then 

be of the wrong doers.”  

ٰۤ اِۡۡثًا فَِّ ق َّا ا اۡستَّحَّ ُّمَّ ثِرَّ عَّٰٰلا اََّن َّ اِ َّۡ عُّ
ا ِمنَّ  َّقُّۡومِٰن مَّقَّامَّهُّمَّ ٰر َِّ ي فَّاٰخَّ
َّٰۡيِ  َّۡول َّيِۡهمُّ اۡۡل ٌ َّ عَّل ال َِّذيۡنَّ اۡستَّحَّ
 ُّ  ٌ ٰۤ اَّحَّ هَّادَّتُّنَّا َّشَّ ِ ل فَّيُّۡقِسمِٰن بِاّٰلله

ا وَّ مَِّ ِِٰۤمۡن شَّهَّادَِّتِمَّ َّا ِٰۤ ِِا اۡعتَّدَّيۡن  اِن َّا
لِِمۡۡيَِّ ِنَّ الظه  ِِِ اًَِا ۡل َّ

108.  এটি এ সিষয়ের 
সনকট ম উপাে তয,  ারা 
ঘটনায়ক িঠিকভায়ি প্রকাি 
করয়ি অেিা আিঙ্কা করয়ি 
তয,  ায়দর কাি তেয়ক 
কিম তনোর পর আিার 

108.    That  is  closer  

(to  the fact) that they 

will give testimony  in  

its  true nature,  or  

they  would  fear that 

(other) oaths would be 

admitted after their 

ِٰ هَّادَِّة عَّٰٰل َ لِكَّ اَّۡدِّٰا اَّ َّۡ ي َّاۡتُّۡوا بِالش َّ
 ٌۢ َّا َّ  ۡۡ َّ د َّ ا ٰۤا اَّ َّۡ تُّرَّ َّافُّۡو ٰۤ اَّۡو ُيَّ وَّۡجِههَّا

َّاَِنِۡمِ ۡۡ َّ َّ وَّاَۡسَّعُّۡوابَّعۡدَّ ا   وَّات َّقُّوا اّٰلله



কিম চাওো হয়ি। 
আল্লাহয়ক ভে কর এিং 
শুন, আল্লাহ দরুাচারীয়দরয়ক 
পে-প্রদিনন করয়িন না। 

oaths.  And fear Allah 

and listen. And Allah 

does not guide the 

disobedient people.  

َّهِۡدى الۡقَّۡومَّ  ُّ ۡلَّ ي وَّاّٰلله
 ِِِ الۡفِٰسقِۡۡيَِّ

109.  তযসদন আল্লাহ িি 
পেগম্বরয়ক একসত্র  
করয়িন, অ ঃপর িলয়িন 
ত ামরা সক উত্তর 
তপয়েসিয়ল?  াাঁরা িলয়িনঃ 
আমরা অিগ  নই, 
আপসনই অদিৃয সিষয়ে 
মহাজ্ঞানী। 

109.  On  the  day when 

Allah will gather the 

messengers, then will 

say: “What was the 

response you received 

(from mankind).” They 

will say: “We have no 

knowledge.Indeed You,  

only  You  are  the 

Knower of the unseen.”  

 َُّ ۡو َّقُّ لَّ فَّي سُّ ُّ الر ُّ عُّ اّٰلله ۡمَّ ََّ َّۡومَّ  ي
ٰۤ اُِّجبۡتُّۡمِ َّـنَّاِؕ اِن َّكَّ مَّاََّا ُّۡوا ۡلَّ عِلۡمَّ ل  قَّال

مُّ الۡغُّيُّۡوِبِ  ِِِ اَّنۡتَّ عََّل َّ

110.  যেন আল্লাহ 
িলয়িনঃ তহ ঈিা ইিয়ন 
মসরেম, ত ামার প্রস  ও 
ত ামার মা ার প্রস  
আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, 
যেন আসম ত ামায়ক পসিত্র 
আত্মার দ্বারা িাহাযয 
কয়রসি।  ুসম মানয়ুষর 
িায়ে কো িলয়  তকায়ল 
োকয় ও এিং পসরণ  
িেয়িও এিং যেন আসম 
ত ামায়ক গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, 
 ওরা  ও ইসিল সিক্ষা 
সদয়েসি এিং যেন  ুসম 
কাদামাটি সদয়ে পােীর 
প্রস কৃস র ম  প্রস কৃস  
সনমনাণ করয়  আমার 
আয়দয়ি, অ ঃপর  ুসম 
 ায়  ফুাঁ  সদয় ; ফয়ল  া 

110.   When Allah will 

say: “O Jesus, son of 

Mary, remember  My  

favor  upon you  and  

upon  your  mother,  

when I supported you 

with the  holy  spirit.  

You spoke to mankind 

in the cradle and 

maturity.  And   when I 

taught you the Book 

and wisdom, and the 

Torah, and the Gospel. 

And when you made of  

clay  as  it   were  the  

figure  of  a  bird  by  

My permission, then 

you breathed  into  it, 

and it became a bird 

by My permission. And 

you healed those born 

َّمَّ اِِ ُّ يٰعِيِۡسَّ ابۡنَّ مَّۡري ََّ اّٰلله َۡ قَّا
َّيۡكَّ وَّعَّٰٰل  ِِتۡ عَّل ۡر نِعۡمَّ َۡكُّ ا

ِ ۡوِح وَّالِدَّتِكَّ َۡ اَّي َّدت ُّكَّ بِرُّ  اِ
ِسِ كَِّ الۡقُّدُّ َّهِۡد تُّ ۡ اۡۡل ِِ ل ِمُّ الن َّاسَّ 
ًِ ۡـِكتٰبَّ  وَّكَّهَۡل َۡ عَّل َّۡمتُّكَّ ال اِ وَّ

ِ ةَّ وَّالت َّۡوٰرٮةَّ وَّاۡۡلِۡۡنِيۡلَّ  وَّاۡۡلِۡكمَّ
ۡۡيِ كَّهَّيۡــَِّة  ِ ٌُّ ِمنَّ الط  ُّ ۡل َۡ َتَّ اِ وَّ
ۡو َُّّ  ۡ فَّتَّنۡفُّخُّ فِيۡهَّا فَّتَّكُّ َِِّۡ ۡۡيِ بِاِ الط َّ

َِِِّۡۡ ٌۢا بِاِ ۡۡيً هَّ وَّ تُّۡبِئُّ اۡۡلَّۡكمَِّ طَّ
َِِِّۡۡ صَّ بِاِ َّۡوِٰت وَّاۡۡلَّبۡرَّ ِۡرجُّ اۡۡل َۡ َتُّ اِ  وَّ



আমার আয়দয়ি পােী হয়ে 
তয  এিং  ুসম আমার 
আয়দয়ি জন্মান্ধ ও 
কুষ্টয়রাগীয়ক সনরামে কয়র 
সদয়  এিং যেন আসম 
িনী-ইিরাঈলয়ক ত ামা 
তেয়ক সনিৃত্ত তরয়েসিলাম, 
যেন  ুসম  ায়দর কায়ি 
প্রমাণাসদ সনয়ে এয়িসিয়ল, 
অ ঃপর  ায়দর ময়ধয যারা 
কায়ফর সিল,  ারা িললঃ 
এটা প্রকািয জাদ ু িাডা 
সকিুই নে। 

blind, and the lepers by 

My permission.  And 

when you brought 

forth the dead by My 

permission. And when 

I restrained the 

Children of Israel from 

(harming) you when 

you came to them with 

clear proofs, then those 

who disbelieved among 

them said: “This is 

nothing but a clear 

magic.”  

ِۡ َِِّۡ ٰۤ اِۡسرٓاِءيۡلَّ بِاِ َۡ كَّفَّۡفتُّ بَِّنۡ اِ  وَّ
 ََّ َّي ِنِٰت فَّقَّا َّهُّۡم بِالۡب َۡ ِجۡۡت عَّنۡكَّ اِ
ٰۤ اِۡل َّ  ا ۡوا مِنۡهُّۡم ا َِّۡ هٰذَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ

ُّبِۡۡيِ   ِِِ ِسۡحر  م 

111.  আর যেন আসম 
হাওোরীয়দর ময়ন জাগ্র  
করলাম তয, আমার প্রস  
এিং আমার রিয়ূলর প্রস  
সিশ্বাি স্থাপন কর,  েন 
 ারা িলয়  লাগল, আমরা 
সিশ্বাি স্থাপন করলাম এিং 
আপসন িাক্ষী োকুন তয, 
আমরা অনুগ যিীল। 

111. And when I 

inspired to the disciples,  

(saying) that: “Believe 

in Me and in My 

messenger.” They said: 

“We believe. And bear 

witness that indeed we 

are those who 

surrendered (to 

Allah).” 

نَّ اَّ َّۡ  َّـوَّاِري ٖ يۡتُّ اَِلَّ اۡۡل َۡ اَّۡوحَّ وَّ اِ
ۡوَِلِۡ سُّ ٰۤا اٰمَّن َّا اٰمِنُّۡوا ِّبۡ وَّبِرَّ ُّۡو  قَّال

ۡو ََِّّ ۡسلِمُّ َّن َـّنَّا مُّ  ِِِ وَّاۡشهَّۡد بِا

112.  যেন হাওোরীরা 
িললঃ তহ মসরেম  নে 
ঈিা, আপনার পালনক ন া 
সক এরূপ করয়  পায়রন তয, 
আমায়দর জয়নয আকাি 
তেয়ক োদযভস ন  োঞ্চা 
অি রণ কয়র তদয়িন? 
স সন িলয়লনঃ যসদ 
ত ামরা ঈমানদার হও, 
 য়ি আল্লাহয়ক ভে কর। 

112.    When  the 

disciples said:  “O   

Jesus,  son  of Mary,  is   

your   Lord   able to 

send   down   for  us  a  

table  spread  with  

food  from  heaven.”  

He said: “Fear Allah, if 

you are believers.”  

َّـوَّاِري ُّۡو ََّّ يٰعِيِۡسَّ ابۡنَّ اِِ ََّ اۡۡل َۡ قَّا
ب ُّكَّ اَّ َّۡ  َّۡستَِّطيۡعُّ رَّ مَّۡريَّمَّ هَّۡل ي

َّا مَّٓاٮ ِِ َّيۡن ََّ عَّل ٓاءِِي ُّۡنَّ ِ مَّ  دَّةً م ِنَّ الس َّ
ۡۡتُّۡم  َّ ا َِّۡ كُّ ََّ ات َّقُّوا اّٰلله قَّا

ُّۡؤمِِنۡۡيَِّ  ِِِ م 



113.   ারা িললঃ আমরা 
 া তেয়ক তেয়  চাই; 
আমায়দর অন্তর পসর ৃপ্ত 
হয়ি; আমরা তজয়ন তনি তয, 
আপসন ি য িয়লয়িন এিং 
আমরা িাক্ষযদা া হয়ে 
যাি। 

113.     They  said: “We 

wish that  we  eat from 

it,  and that we  may  

satisfy our  hearts,  and  

know  that  you  have 

indeed spoken truth  to  

us, and  that we may be 

among  its  witnesses.”  

ُِّريۡدُّ اَّ َّۡ ن َّاۡكُّلَّ مِنۡهَّا  ُّۡوا ن قَّال
َّمَّ اَّ َّۡ قَّۡد  َّـعۡل ُّۡوبُّنَّا وَّن ٮ ِن َّ قُّل وَّتَّۡطمَّ

دَّقِۡ َّيۡهَّا ِمنَّ صَّ ۡو ََّّ عَّل َّكُّ نَّا وَّن تَـّ
ِهِديۡنَِّ  ِِِ الشه

114.  ঈিা ইিয়ন মসরেম 
িলয়লনঃ তহ আল্লাহ 
আমায়দর পালনক ন া 
আমায়দর প্রস  আকাি 
তেয়ক োদযভস ন  োঞ্চা 
অি রণ করুন।  া 
আমায়দর জয়নয অেনাৎ, 
আমায়দর প্রেম ও পরি ী 
িিার জয়নয আনয়ন্দাৎিি 
হয়ি এিং আপনার পক্ষ 
তেয়ক একটি সনদিনন হয়ি। 
আপসন আমায়দর রুযী 
সদন। আপসনই তশ্রষ্ট 
রুযীদা া। 

114.  Jesus, son of 

Mary, said:  “O  Allah,  

our Lord,   send  down  

for  us a table spread 

with food from heaven, 

that it may be for us a 

feast, for the first of us, 

and the last of us, and 

a sign from You. And 

provide us sustenance, 

and You are the Best of 

Sustainers.”  

ههُّم َّ  ََّ عِيِۡسَّ ابۡنُّ مَّۡريَّمَّ الل قَّا
َّا مَّٓاٮ ِدَّةً م ِنَّ  َّيۡن َۡ عَّل ٰۤ اَّنِۡز ب َّنَّا رَّ
َّا  لِن َّو َّ َّـنَّا ِعيًۡدا ِۡل  ۡو َُّّ ل ٓاِء تَّكُّ مَّ الس َّ

ِ َّةً م ِنۡكَّ َّا وَّاٰي َّا  وَّاوَّاِٰخِرن ۡرزُّقۡن
ِزقِۡۡيَِّ ۡۡيُّ الره  ِِِ وَّاَّنۡتَّ خَّ

115.  আল্লাহ িলয়লনঃ 
সনশ্চে আসম তি োঞ্চা 
ত ামায়দর প্রস  অি রণ 
করি। অ ঃপর তয িযাসক্ত 
এর পয়রও অকৃ জ্ঞ হয়ি, 
আসম  ায়ক এমন িাসি 
তদি, তয িাসি সিশ্বজগয় র 
অপর কাউয়ক তদি না। 

115. Allah said: 

“Indeed, I will send it 

down for you. So 

whoever disbelieves   

afterwards from among 

you, then surely will I 

punish him with a 

punishment such as I 

have not punished 

anyone among all the 

peoples.”  

ۡمِقَِّ َّيۡكُّ َّا عَّل ۡلُّ ۡ مُّۡنَّ ِ ُّ اِِّ ِ ََّ اّٰلله ۡن ا  فَّمَّ
ۡر بَّعۡدُِّ بُّه   ي َّۡكفُّ ٰۤ اُّعَّذ ِ ۡ ۡم فَّاِِّ ِ مِنۡكُّ

ًدا م ِنَّ  بُّه ٰۤ اَّحَّ ٰۤ اُّعَّذ ِ ابًا ۡل َّ عَّذَّ
َِّمۡۡيَِّ  ِِِ الۡعٰل



116. যেন আল্লাহ িলয়লনঃ 
তহ ঈিা ইিয়ন মসরেম! 
 ুসম সক তলাকয়দরয়ক িয়ল 
সদয়েসিয়ল তয, আল্লাহয়ক 
তিয়ড আমায়ক ও আমার 
মা ায়ক উপািয িািযি 
কর? ঈিা িলয়িন; আপসন 
পসিত্র! আমার জয়নয তিাভা 
পাে না তয, আসম এমন 
কো িসল, যা িলার তকান 
অসধকার আমার তনই। যসদ 
আসম িয়ল োসক,  য়ি 
আপসন অিিযই পসরজ্ঞা ; 
আপসন ত া আমার ময়নর 
কো ও জায়নন এিং আসম 
জাসন না যা আপনার ময়ন 
আয়ি। সনশ্চে আপসনই 
অদিৃয সিষয়ে জ্ঞা । 

116. And when Allah 

will say:  “O  Jesus,  

son of Mary, did  you  

say to the people: Take  

me and my mother  for  

two  gods  other  than  

Allah.” He will say: 

“Glory be to You, it 

was not for me that I 

say that I had no right 

of. If I had said it, then 

You would surely have 

known it. You know 

what is within myself, 

and I do not know what 

is within Yourself. 

Indeed You, You are 

the Knower of the 

unseen.” 

ُّ يٰعِيِۡسَّ ابۡنَّ مَّۡريَّمَّ وَِّ ََّ اّٰلله َۡ قَّا اِ
 َّ ۡ وَّاُّّم ِ ۡوِِّ ِذُّ ءَّاَّنۡتَّ قُّلۡتَّ لِلن َّاِس اَت َّ

ِِ َّۡۡيِ ِمۡن دُّۡو َِّ اّٰلله بٰۡحنَّكَّ اِٰۡل ََّ سُّ  قَّا
َّـيۡسَّ َِلِۡ ََّ مَّا ل ٰۤ اَّ َّۡ اَّقُّۡو ۡو َُّّ َِلۡ َّكُّ  مَّا ي

ٍِ  ٌ   ا َِّۡ كُّنۡتُّ قُّلۡتُّه  فَّقَّۡد عَّلِۡمتَّهِ َِبَّ
 ۡ ِِ َّمُّ مَّا  ٰۤ اَّعۡل َّۡفِِسۡ وَّۡلَّ ۡ ن ِِ َّمُّ مَّا  تَّعۡل

ِ َّۡفِسكَّ همُّ ن  اِن َّكَّ اَّنۡتَّ عَّل
 ِِِ الۡغُّيُّۡوِبِ

117.  আসম ত া  ায়দরয়ক 
সকিুই িসলসন, শুধু তি 
কোই িয়লসি যা আপসন 
িলয়  আয়দি কয়রসিয়লন 
তয, ত ামরা আল্লাহর দািত্ব 
অিলম্বন কর সযসন আমার 
ও ত ামায়দর পালনক ন া 
আসম  ায়দর িম্পয়কন  অিগ  
সিলাম য সদন  ায়দর ময়ধয 
সিলাম। অ ঃপর যেন 
আপসন আমায়ক তলাকান্তসর  
করয়লন,  েন তেয়ক 
আপসনই  ায়দর িম্পয়কন  
অিগ  রয়েয়িন। আপসন 
িিনসিষয়ে পণূন পসরজ্ঞা । 

117.  “Never  did  I say 

to them   except  what 

You commanded  me 

to (say),  that   worship  

Allah,  my Lord and 

your Lord. And I was a 

witness over them 

while I was among 

them. Then  when  You  

took  me, You  were   

the  Watcher over 

them. And You are 

Witness  over  all  

things.”  

ٰۤ اَّمَّۡرتَِّنۡ بِٖهٰۤ اَّ َِّ  ُّۡم اِۡل َّ مَّا مَّا قُّلۡتُّ ۡلَّ
ۡمِ ب َّكُّ ۡ وَّرَّ ّب ِ َّ رَّ وا اّٰلله  وَّكُّنۡتُّ اۡعبُّدُّ

َّيِۡهۡم شَِّهيًۡدا م َّا دُّۡمتُّ فِيِۡهۡمِ  عَّل
َِّنۡ كُّنۡتَّ اَّنۡتَّ  ا تَّوَّف َّيۡت َّم َّ فَّل

قِيِۡ َّيِۡهۡمِالر َّ ِ بَّ عَّل  وَّاَّنۡتَّ عَّٰٰل كُّل 
ٍء شَِّهيۡدِ  ۡ ََّ ِِِ 



118.  যসদ আপসন 
 ায়দরয়ক িাসি তদন,  য়ি 
 ারা আপনার দাি এিং 
যসদ আপসন  ায়দরয়ক ক্ষমা 
কয়রন,  য়ি আপসনই 
পরাক্রান্ত, মহাসিজ্ঞ। 

118. “If You punish 

them, then indeed they 

are Your slaves. And if 

You forgive them. 

Then indeed You, only 

You are the All 

Mighty, the All Wise.”  

ِ َّادُّكَّ ُّۡم ِعب بۡهُّۡم فَّاَِن َّ  وَّا َِّۡ ا َِّۡ تُّعَّذ ِ
ُّۡم فَّاِن َّكَّ اَّنۡتَّ الۡعَِّزيۡزُّ  تَّغِۡفۡر ۡلَّ

ِ َِّكيۡمُّ  ِِِ اۡۡل
119.  আল্লাহ িলয়লনঃ 
আজয়কর সদয়ন 
ি যিাদীয়দর ি যিাসদ া 
 ায়দর উপকায়র আিয়ি। 
 ায়দর জয়নয উদযান 
রয়েয়ি, যার  লয়দয়ি 
সনঝন সরনী প্রিাসহ  হয়ি; 
 ারা  ায় ই সচরকাল 
োকয়ি। আল্লাহ  ায়দর 
প্রস  িন্তুষ্ট। এটিই মহান 
িফল া। 

119.   Allah    will   say:  

“This    is    the   day in 

which the truthful will 

profit from their truth.” 

For them are Gardens 

underneath which 

rivers flow, wherein 

they will abide forever. 

Allah is pleased with 

them   and   they   are 

pleased with Him. That 

is the great success.  

نۡفَّعُّ قَِّ َـّ َّۡومُّ ي ا ي ُّ هٰذَّ ََّ اّٰلله ا
ِدقِۡۡيَّ ِصۡدقُّهُّۡمِ ُّۡم جَِّالصه نهت   ۡلَّ

ََّۡنٰرُّ ٰخلِِديۡنَّ  ۡتِهَّا اۡۡل ِۡرۡى ِمۡن ُتَّ َتَّ
ٰۤ اَّبًَّدا ُّ عَّنۡهُّۡم فِيۡهَّا َّ اّٰلله َِ  ر َّ

ۡوا عَّنۡهُِّ ضُّ ۡـفَّۡوزُّ وَّرَّ  َٰلِكَّ ال
ِ  ِِِ الۡعَِّظيۡمُّ

120.  নয়ভামন্ডল, ভূমন্ডল 
এিং এ দভুয়ে অিসস্থ  
িিসকিুর আসধপ য 
আল্লাহরই। স সন িিসকিুর 
উপর ক্ষম ািান। 

120.  To  Allah  belongs 

the  dominion of the 

heavens and the earth 

and all that is within 

them,  and  He  has 

Power over all things.  

مٰوِٰت   وَّاۡۡلَّۡرِضِ ِ  مُّلۡكُّ  الس َّ  ّٰلِله
ِ ٍء وَّمَّا فِيِۡهن َّ ۡ ََّ  ِ وَّ عَّٰٰل كُّل    وَّهُّ

  ٌۢ  قَِّديۡر 

     
 


