নাহল

AnNahal

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


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

2.

1. The command of
ِ ا ٰىَّٰت ا َّ ۡمر ه
تستع ِجل
Allah will come to pass, ِؕ اّٰلل ف َّ ََّل َّ ۡ َّ ۡ ُ ۡو ُِه
ُ
so do not seek to hasten
َِّ ُسب ۡ ٰحن َّ ٗه َّوتَّع ٰ ٰٰل عَّ َّما يُ ۡش ِر ُك ۡو
it. Glorified be He and ن
Exalted above what
ِِِ
they associate (with
Him).
2. He sends down the ٖ
ِ ي َّ ِنل اۡلۡ لٰىٮِ َّكةَّ بِال ُرو ِح
م
م
ِ
ه
ر
ا
ن
َّ
ۡ
ۡ ۡ
angels, with the Spirit
َّ ُ ُ
of His command, upon
ٖ ِ ِ ۡ ع َّ ٰٰل َّم ۡن ي َّ َّشٓاء ِم
whom He wills of His ن عبَّاده ى ا َّۡن
ُ
slaves, (saying) that:
ِاَّن ۡ ِذروىا ا َّن َّ ٗه ََّل ى اِل ٰ َّه ا
َّ
ا
َّن
ا
َل
ى
َّ
“Warn that there is
ُۡ
no god except Me, so
ِِِ ِفَّاتَّ ُق ۡو ِِن
fear Me.”

সেসন
েোসবসয
আকাশরাসজ ও ভূ-মন্ডল
িৃসি কমরমিন। তারা োমক
শরীক কমর সতসন তার বহু
উমবে ।

3.
He created the
heavens and the earth
with truth. Exalted is
He above what they
associate (with Him).

আল্লাহর সনমদে শ এমি
গেমি। অতএব এর জমনে
তাডাহুডা কমরা না। ওরা
গেিব শরীক িাবেস্ত করমি
গিিব গেমক সতসন পসবত্র ও
বহু উমবে ।

1.

সতসন স্বীয় সনমদে মশ
বান্দামদর মমযে োর কামি
ইচ্ছা,
সনমদে শিহ
গেমরশতামদরমক এই মমমে
নাসেল কমরন গে, হুসশয়ার
কমর দাও, আসম িাডা
গকান উপািে গনই। অতএব
আমামক ভয় কর।

3.

He created man
সতসন মানবমক এক 4.
গোটা বীেে গেমক িৃসি from a drop of fluid,
কমরমিন। এতদিমেও গি then behold, he is an
4.

ِلس ٰموٰ ِت َّو ۡاَل َّ ۡر َّض بِا ۡلِـ َّ ِق
َّ َّخل َّ َّق ا
ِِِتَّع ٰ ٰٰل عَّ َّما يُ ۡش ِر ُك ۡو َِّن
ان ِم ۡن ِن ُ ۡـط َّف ٍة فَّاِذَّا ُه َّو
َّ َّخل َّ َّق ۡاَلِن ۡ َّس

প্রকাশে সবতন্ডাকারী হময় open disputer.
গেমি।
চতু ষ্পদ জন্তুমক সতসন
িৃসি
কমরমিন।
এমত
গতামামদর
জমনে
শীত
বমের উপকরণ আমি। আর
অমনক উপকার হময়মি এবং
সকিু িংখ্েকমক গতামরা
আহামেে ? পসরণত কমর োক।

5.

5. And the cattle, He
has created them, for
you, in them there is
warmth (clothing), and
(other) benefits, and
from them you eat.

6. এমদর দ্বারা গতামামদর 6. And for you in them
িম্মান হয়, েখ্ন সবকামল is beauty, when you
চারণভূসম গেমক সনময় আি bring them (home in
এবং িকামল চারণ ভূসমমত the evening), and when
you take them out (to
সনময় োও।
pasture).
And they carry
7. এরা গতামামদর গবাঝা 7.
এমন শহর পেে ন্ত বহন কমর your loads to a land
সনময় োয়, গেখ্ামন গতামরা you could not reach
with
great
প্রাণান্তকর পসরশ্র?ম বেতীত except
গপৌিামত
পারমত
না। difficulty to yourselves.
Truly, your Lord is
সনশ্চয় গতামামদর প্রভু
indeed Kind, Most
অতেন্ত দয়াদ্র, পরম দয়ালু।
Merciful.
8. গতামামদর আমরাহমণর 8. And (He created)
জমনে এবং গশাভার জমনে horses and mules and
সতসন গ াডা, খ্চ্চর ও োযা donkeys that you may
িৃসি কমরমিন। আর সতসন ride them, and as
এমন সজসনি িৃসি কমরন ো adornment. And He
creates that which you
গতামরা জান না।
have no knowledge.
9. িরল পে আল্লাহ পেে ন্ত 9. And upon Allah is
গপৌমি এবং পেগুমলার the straight path. And
মমযে সকিু বক্র পেও among them (side ways)
রময়মি। সতসন ইচ্ছা করমল are those deviating.

ي
ِ ۡ َِّخ ِصيم ُمب

ٌ

ٌۡ

ام َّخلَّقَّهَّا لـ َّ ُك ۡم فِيۡهَّا ِد ۡۡ ٌء
َّ ََّّو ۡاَلَّنۡع
 ن
َِّ َّو َّمنَّافِ ُع َّو ِمنۡهَّا تَّاۡكُل ُ ۡو
ِ ٌ َج
ي ُتر ِۡۡيُ ۡو َّن
َّ َّ َّول َّ ُك ۡم فِيۡهَّا
َّ ۡ ال ح
ِِِ  ي تَّ ۡس َّر ُح ۡو َِّن
َّۡ َّو ِح

َّو َّ َۡت ِم ُل ا َّ ۡثقَّالـ َّ ُك ۡم اِ ٰٰل بَّل َّ ٍد ل َّ ۡم
ِ ِ تَّ ُك ۡون ُ ۡوا بٰلِغِي ۡ ِه اِ ََّل بِ ِش ِق ۡاَلَّن ۡ ُف
س
ِِِم
ٌۙ ٌ ۡ اِ َّن َّربَّ ُك ۡم ل َّ َّر ُء ۡو ٌۡ َّر ِحي
ۡي
َّۡ ال َّوا ۡل َّ ِم
َّ َّ َّوالۡبِغ
َّو ِزيۡنَّةِؕ َِّو ََّيۡل ُ ُق َّما ََّل

َّوا ۡۡلَّـي ۡ َّل
ل ِ ََّتۡ َّكب ُ ۡو َّها
ِِِتَّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن

ِ وع َّ َّٰل ه
الس ِبي ۡ ِل َّو ِمنۡهَّا
َّ اّٰلل قَّ ۡص ُد
َّ
َّجٓا ِٮ ٌِر َّول َّ ۡو ََّٓاءَّ َََّّدٰٮ ُك ۡم

গতামামদর িবাইমক িৎপমে And if He had willed,
পসরচাসলত
করমত He could have guided
you, all together.
পারমতন।

He it is who
10. সতসন গতামামদর জমনে 10.
আকাশ গেমক পাসন বর্ে ণ sends down water from
কমরমিন। এই পাসন গেমক the sky, from it is
গতামরা পান কর এবং এ drink for you, and
গেমকই উসিদ উৎপন্ন হয়, from it (grows) foliage
on which you pasture
োমত গতামরা পশুচারণ
(your cattle).
কর।

এ পাসন দ্বারা
গতামামদর জমনে উৎপাদন
কমরন
েিল,
েয়তু ন,
গখ্জুর, আঙ্গুর ও িবে প্রকার
েল।
সনশ্চয়
এমত
সচন্তাশীলমদর জমনে সনদশে ন
রময়মি।

11.

সতসনই গতামামদর
কামজ সনময়াসজত কমরমিন
রাসত্র, সদন, িূেে এবং
চন্দ্রমক। তারকািমূহ তাাঁরই
সবযামনর কমমে সনময়াসজত
রময়মি।
সনশ্চয়ই
এমত
গবাযশসিিম্পন্নমদর জমনে
সনদশে নাবলী রময়মি।

12.

গতামামদর জমনে
পৃসেবীমত
গেিব
রংগবরমের
বস্তু
িসডময়
সদময়মিন,
গিগুমলামত
সনদশে ন রময়মি তামদর জমনে
োরা সচন্তা-ভাবনা কমর।

13.

11. He causes to grow
for you with it (water)
the crops, and the olives,
and the date palms, and
the grapevines, and of
all kinds of fruits.
Indeed, in that is a sure
sign for a people who
reflect.
12.
And He has
subjected for you the
night, and the day, and
the sun, and the moon.
And the stars are made
subservient by His
command. Indeed, in
that are sure signs for a
people who understand.
13. And that which He
has scattered for you
on the earth of diverse
colors. Indeed, in that
is a sure sign for a
people who remember.

ِِِ ي
َِّ ۡ ََِّجع
َّ ۡ ا
ِ السم
ِ ٓاء َّم
ٓاء
ََّّ ُه َّو ال َّ ِذ ۡ ىى اَّن ۡ َّز َّل ِم َّن
ِ
اب َّو ِمنۡ ُه ََّ َّج ٌر فِي ۡ ِه
ٌ لـَّ ُك ۡم منۡ ُه ََّ َّر
ُِِِت ِسي ۡ ُم ۡو َِّن
يُنۡۢۡبِ ُت لـ َّ ُك ۡم بِ ِه ال َّز ۡر َّع َّوال َّزيۡتُ ۡو َّن
ِ
اب َّو ِم ۡن كُ ِل
َّ َّ َّوالنَّخي ۡ َّل َّو ۡاَل َّ ۡعن
ك ََّلَّيَّة لِـقَّ ۡو ٍم
ِ ِ الث َّ َّم ٰر
َّ ِ ت ِاِ َّن ِِف ۡ ذٰل
ِِِ يَّت َّ َّف َّك ُر ۡو َِّن

ٌۙار
َّ ََّّو َّس َّخ َّر لـ َّ ُك ُم الَّي ۡ َّل َّوالنَّه
َّ وا
لش ۡم َّس َّوالۡقَّ َّم َِّر َّوالن ُ ُج ۡو ُم
َّ
ك
َّ ِ ُم َّس َّخ ٰر ٌ ۢۡت بِا َّ ۡم ِر ٖه اِ َّن ِِف ۡ ذٰل
ََِِِّلَّي ٰ ٍت لِـقَّ ۡو ٍم ي َّ ۡعقِل ُ ۡو َّ ٌۙن
َّو َّما ذَّ َّرا َّ لـ َّ ُك ۡم ِِف ۡاَل َّ ۡر ِض ُُمۡتَّلِفا
ك ََّلَّيَّة لِـقَّ ۡو ٍم
َّ ِ اَّل َّۡوان ُ ِٗه اِ َّن ِِف ۡ ذٰل
ِِِ ي َّ َّذ َّك ُر ۡو َِّن

14. সতসনই কামজ লাসেময় 14. And He it is who
সদময়মিন িমুদ্রমক, োমত has subjected the sea
তা গেমক গতামরা তাজা that you may eat
মাংি গখ্মত পার এবং তা from it tender meat,
গেমক গবর করমত পার and bring forth from it
ornaments which you
পসরমযয় অলঙ্কার। তু সম
wear. And you see the
তামত জলোন িমূহমক
ships plowing through
পাসন সচমর চলমত গদখ্মব
it, and that you may
এবং োমত গতামরা আল্লাহর seek of His bounty,
কৃপা অমের্ণ কর এবং োমত and that you may be
তার অনুগ্রহ স্বীকার কর।
grateful.
15. এবং সতসন পৃসেবীর 15. And He has placed
উপর গবাঝা গরমখ্মিন গে, on the earth firm
lest
it
কখ্মনা
গেন
তা mountains
গতামামদরমক সনময় গহমল- should shake with you,
দুমল না পমড এবং নদী ও and streams and roads
that you may be
পে ততরী কমরমিন, োমত
guided.

َّو ُه َّو ال َّ ِذ ۡى َّس َّخ َّر ا ِل ۡب َّ ۡح َّر لِتَّاۡكُل ُ ۡوا
ِمنۡ ُه َّلۡما َّط ِريا َّوتَّ ۡست َّ ۡخر ُِج ۡوا ِمنۡ ُه
ك
َّ ۡ ِحلۡيَّة تَّلۡب َّ ُس ۡو ََّنَّا َّوتَّ َّرى ال ۡ ُـفل
َّم َّوا ِخ َّر فِي ۡ ِه َّولِتَّبۡتَّغُ ۡوا ِم ۡن فَّ ۡضلِ ٖه
َِِِّولَّعَّل َّ ُك ۡم تَّ ۡش ُك ُر ۡو َِّن
اس ا َّۡن َّ ِِمي ۡ َّد
َِّ ِ َّواَّل ۡ ٰٰق ِِف ۡاَل َّ ۡر ِض َّر َّو
بِ ُك ۡم َّوا َّ َۡنٰرا َّو ُسبَُل لَّعَّل َّ ُك ۡم

َِِِتَّ ۡت َّ ُد ۡو َّ ٌۙن

গতামরা পে প্রদসশে ত হও।

16. এবং সতসন পে সনণে য়ক 16. And landmarks,
বহু সচহ্ন িৃসি কমরমিন, এবং and by the stars they
তারকা দ্বারা ও মানুর্ are guided.
পমের সনমদে শ পায়।

Is He then who
17. সেসন িৃসি কমর, সতসন 17.
সক গি গলামকর িমতু লে গে creates like him who
িৃসি করমত পামর না? does not create. Will
then not be
গতামরা সক সচন্তা করমব you
reminded.
না?
18. েসদ আল্লাহর গনয়ামত 18. And if you should
েণনা কর, গশর্ করমত count the favors of
পারমব না। সনশ্চয় আল্লাহ Allah, you could not
enumerate
them.
ক্ষমাশীল, দয়ালু।
Indeed,
Allah
is
Forgiving, Merciful.

ُه ۡم

َّوبِالنَّ ِۡج ِم

َِّوعَّل ٰ ٰم ٍت

ِِِي َّ ۡهت َّ ُد ۡو َِّن

اَّفَّ َّم ۡن ََّيۡل ُ ُق كَّ َّم ۡن ََّل ََّيۡ ِل ُ ُ ِق اَّفَّ ََّل
ِِِ تَّ َّذ َّك ُر ۡو َِّن
ِ واِ ۡن تَّع ُِدوا نِ ۡعم َّة ه
اّٰلل ََّل ُ َۡت ُص ۡو َّها
َّ ۡ ُ َّ
ِِِ م
ٌِ ۡ اّٰللَّلَّـغ َّ ُف ۡو ٌر َّر ِحي
اِ َّن ه

আল্লাহ জামনন ো 19. And Allah knows
গতামরা গোপন কর এবং what you conceal and
what you proclaim.
ো গতামরা প্রকাশ কর।

19.

20. এবং োরা আল্লাহমক 20. And those whom
গিমড অনেমদর ডামক, ওরা they call upon other
গতা গকান বস্তুই িৃসি কমর than Allah, they have
না; বরং ওরা সনমজরাই not created anything,
and they (themselves)
িৃসজত।
are created.
21. তারা মৃত-প্রাণহীন 21. (They are) dead,
এবং কমব পুনরুসিত হমব, not living. And they do
not perceive when they
জামন না।
will be raised.
22. আমামদর ইলাহ একক 22. Your god is One
ইলাহ।
অনন্তর
োরা God. Then those who
পরজীবমন সবশ্বাি কমর না, do not believe in the
তামদর অন্তর িতেসবমুখ্ Hereafter, their hearts
এবং তারা অহংকার প্রদশে ন refuse (to know), and
they are arrogant.
কমরমি।
সনিঃিমন্দমহ আল্লাহ
তামদর গোপন ও প্রকাশে
োবতীয় সবর্ময় অবেত।
সনসশ্চতই
সতসন
অহংকারীমদর পিন্দ কমরন
না।

23.

23. Undoubtedly, that
Allah knows what they
conceal and what they
proclaim. Indeed, He
does not love the
arrogant.

24. েখ্ন তামদরমক বলা 24. And when it is said
হয়িঃ গতামামদর পালনকতো tothem: “What is it
সক নাসেল কমরমিন? তারা that your Lord has
sent down.” They say:
বমলিঃ পূবেবতীমদর সকিিা“Legends of the former
কাসহনী।
people.”
That they may
25. েমল গকয়ামমতর সদন 25.
ওরা পূণেমাত্রায় বহন করমব bear their burdens (of

اّٰلل ي َّ ۡعل َّ ُم َّما ُت ِس ُر ۡو َّن َّو َّما
ُ َّو ه
ِِِ ُت ۡعلِنُ ِۡو َِّن
ِ وال َّ ِذي ۡ َّن ي َّ ۡد ُع ِون ِم ۡن دو ِن ه
اّٰلل ََّل
ۡ ُ َّ ۡ
َّ
ََِِِّيۡل ُ ُق ۡو َّن ََّيۡــا َّو ُه ۡم َُيۡل َّ ُق ۡو َّن

ٓاء َِّو َّما ي َّ ۡش ُع ُر ۡو َّن
ٍِ َّ ۡي ا َّۡحي
ٌ ا َّ ۡم َّو
ُۡ َّ ات غ
ِِِان يُبۡعَّثُ ۡو َِّن
َّ َّ ا َّي
اِ َٰ ُ ُك ۡم اِل ٰ ٌه َّوا ِح ٌِد ِؕ فَّال َّ ِذي ۡ َّن ََّل
يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َّن بِ ۡاَل ٰ ِخ َّر ِة ُقل ُ ۡو ُب ُه ۡم ُمنۡ ِك َّر ٌة
ن
ِ َّو ُهم ُمست َّ ۡك ِِبو

َّ ۡ ُ

ۡ ۡ

اّٰللَّ ي َّ ۡعل َّ ُم َّما يُ ِس ُر ۡو َّن
ََّل َّج َّر َّم ا ََّّن ه
ِ
ُّ 
ُ ِ َّو َّما يُ ۡعلنُ ۡو َِّن اِن َّ ٗه ََّل ُۡي
ِ ِ اۡلۡ ۡست َّ ۡك
ِِِ ن
َِّ ۡ ِبي
ُ

َِّواِذَّا قِي ۡ َّل ََّ ُ ۡم َّما ِذَّا ىاَّن ۡ َّز َّل َّربُ ُك ۡم
ِِِي
ٌۙ َّ ۡ ِ ۡي ۡاَل َّ َّول
ُۡ قَّالـُ ۡوىا ا ََّّسا ِط

لِي َّ ۡح ِمل ُ ۡوىا ا َّۡوزَّ َّار ُه ۡم كَّا ِملَّة ي َّ ۡو َّم

ওমদর
পাপভার
এবং
পাপভার
তামদরও
োমদরমক তারা তামদর
অজ্ঞতামহতু
সবপেোমী
কমর শুমন নাও, খ্ুবই সনকৃি
গবাঝা ো তারা বহন কমর।

26. সনশ্চয় চক্রান্ত কমরমি
তামদর পূবেবতীরা, অতিঃপর
আল্লাহ তামদর চক্রামন্তর
ইমারমতর
সভসিমূমল
আ াত কমরসিমলন। এরপর
উপর গেমক তামদর মাোয়
িাদ বমি পমড গেমি এবং
তামদর
উপর
আোব
এমিমি
গেখ্ান
গেমক
তামদর যারণা সিল না।
অতিঃপর গকয়ামমতর
সদন
সতসন
তামদরমক
লাসিত
করমবন
এবং
বলমবনিঃ
আমার
অংশীদাররা
গকাোয়,
োমদর বোপামর গতামরা
খ্ুব হঠকাসরতা করমত?
োরা জ্ঞানপ্রাপ্ত হময়সিল
তারা
বলমবিঃ
সনশ্চয়ই
আজমকর সদমন লািনা ও
দুেেসত কামেরমদর জমনে,

27.

গেমরশতারা তামদর
জান এমতাঅবস্থায় কবজ
কমর গে, তারা সনমজমদর
উপর েুলুম কমরমি। তখ্ন

28.

their sins) in full on the
Day of Resurrection,
and of the burdens
of those whom they
mislead
without
knowledge. Behold, evil
is that which they bear.
26.
Certainly, those
before them plotted,
so Allah came at their
building
from
the
foundations, then the
roof fell upon them
from
above
them,
and the punishment
came to them from
where they did not
perceive.
27. Then on the Day of
Resurrection, He will
disgrace them and will
say: “Where are My
those
(so
called)
partners, you used to
oppose (guidance) for
whose sake.” Those
who
were
given
knowledge will say:
“Indeed, disgrace, this
day, and evil are upon
the disbelievers.”
28. Those whom the
angels take in death,
(while) they are doing
wrong to themselves.

الۡقِي ٰ َّم ِِة َّو ِم ۡن ا َّۡوزَّا ِر ال َّ ِذي ۡ َّن
ِ ۡ َّ يُ ِضل ُ ۡو ََّنُ ۡم بِغ
م ا َََّّل َّسٓاءَّ َّما
ٍِ ۡ ۡي عِل
ِِِي َّ ِز ُر ۡو َِّن

قَّ ۡد َّمك ََّّر ال َّ ِذي ۡ َّن ِم ۡن قَّبۡلِ ِه ۡم فَّا َّ َّٰت
اّٰلل ُب نۡي َّ َّاَنُ ۡم ِم َّن الۡقَّ َّو ِاع ِد فَّ َّخ َّر
ُه
الس ۡق ُف ِم ۡن فَّ ۡوقِ ِه ۡم
َّ عَّلَّي ۡ ِه ُم
ِ واَّتٰٮهم الۡع َّذاب
م
ث ََّل
ي
ح
ن
ۡ
ُ ۡ َّ
ُ َّ ُ ُ َّ
ِِِي َّ ۡش ُع ُر ۡو َِّن
ُث َّم ي َّ ۡو َّم الۡقِي ٰ َّم ِة َُيۡ ِزي ۡ ِه ۡم َّوي َّ ُق ۡو ُل
ِ َّ اَّيۡن َُ ِرك
ٓاء َّى ال َّ ِذي ۡ َّن ُك نۡتُ ۡم
َّ َّ
ال ال َّ ِذي ۡ َّن اُ ۡو ُتوا
ِۡ ُت َّشٓاقُ ۡو َّن فِي ۡ ِه
َّ َّم ق
لس ۡو ى َّء
ُ الۡعِل ۡ َّم اِ َّن ا ۡۡلِ ۡز َّى الۡي َّ ۡو َّم َّوا
ِِِن
ٌۙ َّ ۡ ع َّ َّٰل الۡكٰ ِفرِي
ٮه ُم اۡلۡ َّلٰىٮِ َّك ُة َّظا ِۡل ِ ۡ ىى
ُ ال َّ ِذي ۡ َّن تَّت َّ َّوفه
السل َّ َّم َّما ُكنَّا
ِۡ اَّن ۡ ُف ِس ِه
َّ م فَّاَّلۡقَّ ُوا

তারা
অনুেতে
প্রকাশ
করমব গে, আমরা গতা
গকান মন্দ কাজ করতাম
না। হাঁ ্ো সনশ্চয় আল্লাহ
িবসবর্য় অবেত আমিন,
ো গতামরা করমত।
অতএব, জাহান্নামমর
দরজিমূমহ প্রমবশ কর,
এমতই অনন্তকাল বাি কর।
আর
অহংকারীমদর
আবািস্থল কতই সনকৃি।

29.

পরমহেোরমদরমক
বলা
হয়িঃ
গতামামদর
পালনকতো
সক
নাসেল
কমরমিন? তারা বমলিঃ
মহাকলোণ। োরা এ জেমত
িৎকাজ কমর, তামদর জমনে
কলোণ
রময়মি
এবং
পরকামলর
েৃহ
আরও
উিম। পরমহেোরমদর েৃহ
সক চমৎকার?

30.

িবে দা বিবামির
উদোন, তারা োমত প্রমবশ
করমব। এর পাদমদমশ সদময়
গরাতসস্বনী প্রবাসহত হয়
তামদর জমনে তামত তা-ই
রময়মি, ো তারা চায়
এমসনভামব প্রসতদান গদমবন
আল্লাহর পরমহেোরমদরমক,

31.

Then, they will make
full
submission
(saying): “We were not
doing any evil.” Yes,
indeed,
Allah
is
Knower of what you
used to do.
29. So enter the gates
of Hell, to abide for
ever therein. Then evil
indeed is the lodging of
the arrogant.
30. And (when) it is
said to those who fear
(Allah): “What is it
that your Lord has
sent down.” They say:
“Good.” For those who
do good in this world
there is a good (reward),
and the home of the
Hereafter is better. And
excellent indeed is the
abode of the righteous.
31. Gardens of Eden
which they will enter,
beneath which rivers
flow, they will have
therein whatever they
wish. Thus does Allah
reward the righteous.

32. গেমরশতা োমদর জান 32. Those whom the
কবজ কমরন তামদর পসবত্র angels take in death,

ِ
اّٰللَّ عَّلِي ۡ ٌ ۢۡم
ن َّ ۡـع َّم ُل م ۡن ُس ۡو ى ٍء ب َّ ٰىٰل اِ َّن ه
ِِِ ِِبَّا ُك نۡتُ ۡم تَّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن
اب َّجهَّنَّ َّم ٰخلِ ِد ِي ۡ َّن
َّ فَّ ۡاد ُخل ُ ۡوىا اَّبۡ َّو
َّمث ۡ َّوى
فَّلَّبِۡ َّۡس
فِيۡهَّا
ِ ِ اۡلۡ ت َّ َّك
ِِِن
َِّ ۡ ِبي
ُ
َّوقِي ۡ َّل لِل َّ ِذي ۡ َّن اتَّقَّ ۡوا َّماذَّا ى اَّن ۡ َّز َّل
م قَّال ُ ۡوا َّخ ۡۡيا لِـل َّ ِذي ۡ َّن
ِۡ َّربُ ُك
ِؕ الدنۡيَّا َّح َّسن َّ ٌِة
ُ ا َّ ۡح َّسنُ ۡوا ِِف ۡ هٰ ِذ ِه
ۡيٌ َّول َّ ِنعۡ َّم دَّ ُار
ِ ۡ َّول َّ َّد ُار ۡاَل ٰ ِخ َّر ِة َّخ
ِِِي
ٌۙ َّ ۡ ِاۡلۡ ُتَّق
َّجنه ُت ع َّ ۡدنٍ ي َّ ۡد ُخل ُ ۡو ََّنَّا َّ َۡت ِر ۡى ِم ۡن
َّ َۡتتِهَّا ۡاَل َّ َۡن ٰ ُ ِر ََّ ُ ۡم فِيۡهَّا َّما
اّٰلل
َّ ِ ٓاء ۡو َِّن كَّذٰل
ك ََّ ۡ ِزى ُه
ُ ي َّ َّش
ِِِ ي
ٌۙ َّ ۡ ِاۡلۡ ُتَّق
ِي
ُ ال َّ ِذي ۡ َّن تَّت َّ َّوفه
َّ ۡ ِٮه ُم اۡلۡ َّلٰىٮِ َّك ُة َّطيِب

োকা
অবস্থায়।
গেমরশতারা
বমলিঃ
গতামামদর
প্রসত
শাসস্ত
বসর্ে ত গহাক। গতামরা ো
করমত, তার প্রসতদামন
জান্নামত প্রমবশ কর।

(while) in a state of
purity.
They
say:
“Peace be upon you.
Enter the Garden
because of what you
used to do.”

33.

কামেররা সক এখ্ন
অমপক্ষা করমি গে, তামদর
কামি গেমরশতারা আিমব
সকংবা
আপনার
পালনকতোর
সনমদে শ
গপৌিমব? তামদর পূবেবতীরা
এমনই কমরসিল। আল্লাহ
তামদর
প্রসত
অসবচার
কমরনসন; সকন্তু তারা স্বয়ং
সনমজমদর
প্রসত
জুলুম
কমরসিল।

33.
Do they (the
disbelievers)
await
except that the angels
should come to them,
or
your
Lord's
command should come
to pass. Thus did those
before
them.
And
Allah wronged them
not, but they used to
wrong themselves.

িুতরাং তামদর মন্দ
কামজর শাসস্ত তামদরই
মাোয় আপসতত হময়মি
এবং তারা গে ঠাট্টা সবদ্রুপ
করত, তাই উমে তামদর
উপর পমডমি।

34.
So that the evils,
of what they did,
overtook them, and
surrounded them that
which they used to
ridicule.

34.

35. মুশসরকরা বললিঃ েসদ 35. And those who
আল্লাহ
চাইমতন,
তমব associate (others with
আমরা তাাঁমক িাডা কারও Allah) say: “If Allah
এবাদত করতাম না এবং had willed, we would
আমামদর সপতৃ পুরুমর্রাও not have worshipped
other than Him any
করত না এবং তাাঁর সনমদে শ
thing. (Neither) we,
িাডা গকান বস্তুই আমরা
nor our fathers. Nor
হারাম করতাম না। তামদর
would
we
have
পূবেবতীরা এমনই কমরমি। forbidden without His

م ۡاد ُخل ُ ۡوا
ٌۙ ُ ي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن َّسل ٰ ٌم عَّلَّي ۡ ُك
ِِِا ۡۡلَّـنَّةَّ ِِبَّا ُك نۡتُ ۡم تَّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن
َّه ۡل يَّنۡ ُظ ُر ۡو َّن اِ ََّل ى ا َّۡن تَّاۡتِي َّ ُه ُم
ك
ِ َّ ِاۡلۡ َّلٰىٮِ َّك ُة ا َّۡو يَّا ۡ ِٰت َّا َّ ۡم ُر َّرب
َّ ِ ك كَّذٰل
م َّو َّما
ِۡ فَّعَّ َّل ال َّ ِذي ۡ َّن ِم ۡن قَّبۡلِ ِه
اّٰلل َّولـ ٰ ِِك ۡن كَّان ُ ۡوىا
ُ َّظل َّ َّم ُه ُم ه
ِِِاَّن ۡ ُف َّس ُه ۡم ي َّ ۡظلِ ُم ۡو َِّن
َّما عَّ ِمل ُ ۡوا
كَّان ُ ۡوا بِ ٖه

فَّا َّ َّصاب َّ ُه ۡم َّسيِا ُٰت
اق بِ ِه ۡم َّما
َّ َّو َّح

ِِِي َّ ۡست َّ ۡه ِز ُء ۡو َِّن

اّٰلل
ال ال َّ ِذي ۡ َّن ا َّ َۡ َّر ُك ۡوا ل َّ ۡو ََّٓاءَّ ُه
َّ ََّّوق
َش ٍء َّّن ۡ ُن
َّۡ َّما عَّب َّ ۡدنَّا ِم ۡن ُد ۡونِ ٖه ِم ۡن
ٓاؤنَّا َّو ََّل َّح َّر ۡمنَّا ِم ۡن ُد ۡونِ ٖه
ُ َّ َّو ََّل ى اٰب
ك فَّعَّ َّل ال َّ ِذي ۡ َّن ِم ۡن
َّۡ ِم ۡن
َّ ِ َش ٍِء كَّذٰل
ُ ُ ٰ م فَّهَّ ۡل ع َّ َّٰل ال ُر ُس ِل اِ ََّل الۡبَّل
ِۡ قَّبۡلِ ِه

রািূমলর
দাসয়ে
শুযুমাত্র
িুস্পি
গপৌসিময় গদয়া।

গতা (command) any thing.”
বাণী Thus did those before

them. So is there
(anything) upon the
messengers except clear
conveyance.

36. আসম প্রমতেক উম্মমতর 36. And certainly, We
মমযেই রািূল গপ্ররণ কমরসি raised in every nation
এই মমমে গে, গতামরা a messenger, (saying)
আল্লাহর এবাদত কর এবং that: “Worship Allah
তাগুত
গেমক
সনরাপদ and avoid the Evil
োক। অতিঃপর তামদর One.” Then among
মমযে
সকিু
িংখ্েকমক them were those whom
guided, and
আল্লাহ গহদাময়ত কমরমিন Allah
among them were
এবং সকিু িংখ্েমকর জমনে
those upon whom the
সবপেোসমতা অবযাসরত
straying was justified.
হময় গেল। িুতরাং গতামরা
So travel in the land,
পৃসেবীমত ভ্রমণ কর এবং then see how was the
গদখ্ সমেোমরাপকারীমদর end of those who
সকরূপ পসরণসত হময়মি।
denied.
(Even) if you
37.
আপসন তামদরমক 37.
িুপমে আনমত আগ্রহী হমলও (Muhammad) are eager
আল্লাহ োমক সবপেোমী for their guidance, still
কমরন সতসন তামক পে Allah assuredly does
গদখ্ান না এবং তামদর not guide those whom
He sends astray. And
গকান িাহােেকারী ও গনই।
for them there are not
any helpers.
And they swear
38. তারা আল্লাহর নামম 38.
কমঠার শপে কমর গে, োর by Allah their most
binding oaths (that)
মৃতুে হয় আল্লাহ তামক
Allah
will
not
পুনরুজ্জীসবত করমবন না।
resurrect
him who
অবশেই এর পাকামপাি dies. Yes, it is a

ِِِي
ُِ ۡ ِاۡلۡ ُب

َّولـ َّقَّ ۡد بَّعَّثۡنَّا ِِف ۡ كُ ِل اُ َّم ٍة َّر ُس ۡوَل ا َِّن
َّ اّٰللَّ َّوا ۡجت َّ ِنبُوا
ِ َّ الطا ُغ ۡو
ت
ۡ
اعب ُ ُدوا ه
اّٰلل َّو ِمنۡ ُه ۡم
فَّ ِمنۡ ُه ۡم َّم ۡن َّه َّدى ُه
َّ َّم ۡن َّح َّق ۡت عَّلَّي ۡ ِه
ۡي ۡوا
ُِ ۡ الضلٰل َّ ُة ِؕ فَّ ِس
ان
َّ َّ ِِف ۡاَل َّ ۡر ِض فَّان ْ ُظ ُر ۡوا َّكي ۡ َّف ك
ِِِ ي
َِّ ۡ ِعَّاقِب َّ ُة اۡلۡ ُ َّك ِذب
ِ
اّٰلل
ٮه ۡم فَّ ِا َّن َّه
ُ ٰا ۡن َّ َۡت ِر ۡص ع َّ ٰٰل ُهد
ل َّو َّما ََّ ُ ۡم ِم ۡن
ِ ُ ََّل يَّهۡ ِد ۡى َّم ۡن ي ُ ِض
ِِِن
َِّ ۡ ن ه ِصرِي
ِ و ا َّ ۡقسموا بِ ه
ِ ِ َّ اّٰلل َّج ۡه َّد ا َّۡۡي
م ََّل
ِۡ اَن
ۡ ُ َّ َّ
ت ب َّ ٰٰل َّوعۡدا
ِ ُ اّٰلل َّم ۡن َّ ُۡي ۡو
ُ َّيَّبۡع
ُث ه
ِ َّعَّلَّي ِه َّحقا َّولـ ٰ ِك َّن ا َّ ۡكث َّ َّر الن
اس ََّل
ۡ

ওয়াদা হময় গেমি। সকন্তু, promise
অসযকাংশ গলাক জামন না। upon Him

সতসন পুনরুজ্জীসবত
করমবনই, োমত গে সবর্ময়
তামদর মমযে মতাননকে
সিল তা প্রকাশ করা োয়
এবং
োমত
কামেমররা
গজমন গনয় গে, তারা
সমেোবাদী সিল।

39.

(binding)
in truth,
but most of mankind
do not know.
39.
That He may
make clear to them
that
wherein
they
differ, and that those
who disbelieved may
know
that
indeed
they were liars.

40. আসম েখ্ন গকান সকিু 40. Indeed, Our word
করার ইচ্ছা কসর; তখ্ন unto a thing, when
তামক গকবল এতটু কুই বসল We intend it, is only
গে, হময় োও,। িুতরাং তা that We say unto it:
“Be” And it is.
হময় োয়।
োরা সনেে াসতত
হওয়ার পর আল্লাহর জমনে
েৃহতোে কমরমি, আসম
অবশেই
তামদরমক
দুসনয়ামত উিম আবাি গদব
এবং পরকামলর পুরস্কার
গতা িবে াসযক; হায়! েসদ
তারা জানত।

41. And those who
emigrated for (the
cause of) Allah after
what they had been
wronged,
We
will
surely settle them in
this world in a good
(place). And surely the
reward
of
the
Hereafter is greater, if
(only) they could know.
42. োরা দৃঢ়পদ রময়মি 42. Those who remain
এবং তামদর পালনকতোর steadfast, and put their
trust in their Lord.
উপর ভরিা কমরমি।
41.

43. আপনার পূমবে ও আসম 43. And We did not send
প্রতোমদশিহ
মানবমকই (as Our messengers)
তামদর
প্রসত
গপ্ররণ before you except men

ن
ٌۙ ي َّ ۡعلَّمو

َّ ۡ ُ

َِّ َّ لِيب
ي ََّ ُ ُم ال َّ ِذ ۡى ََّيۡتَّلِ ُف ۡو َّن فِي ۡ ِه
ُ
َّولِي َّ ۡـعل َّ َّم ال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوىا ا َََّّنُ ۡم
ِِِ ي
َِّ ۡ ِكَّان ُ ۡوا ك ٰ ِذب
َش ٍء اِذَّا ى ا ََّّر ۡدن ٰ ُه ا َّۡن
َّۡ ِ اِ َّّنَّا قَّ ۡولُـنَّا ل
ِِِ ن َّ ُق ۡو َّل ل َّ ٗه ُك ۡن فَّي َّ ُك ۡو ُِن
ِ وال َّ ِذي ۡ َّن َّها َّجروا ِِف ه
اّٰلل ِم ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد
ُۡ
َّ
الدنۡيَّا
ُ َّما ُظلِ ُم ۡوا لَّـنُب َّ ِوئَّنَّ ُه ۡم ِِف
ِب ل َّ ۡو
ُِ َّ َّح َّسنَّة ِؕ َّو ََّل َّ ۡج ُر ۡاَل ٰ ِخ َّر ِة ا َّ ۡك
ِِِ كَّان ُ ۡوا ي َّ ِۡعل َّ ُم ۡو َّ ٌۙن
ِب ۡوا َّوع َّ ٰٰل َّربِ ِه ۡم
َُّ ال َّ ِذي ۡ َّن َّص
ِِِ يَّت َّ َّوكَّل ُ ۡو َِّن
ك اِ ََّل ِر َّجاَل
َّ َِّو َّما ى ا َّۡر َّسلۡنَّا ِم ۡن ِقَّبۡل

কমরসিলাম
অতএব
জ্ঞানীমদরমক সজমজ্ঞি কর,
েসদ গতামামদর জানা না
োমক;

to whom We inspired.
So ask those who
possess knowledge if
you do not know.

44.

গপ্ররণ কমরসিলাম
তামদরমক সনêদশাবলী ও
অবতীণে
গ্রন্থিহ
এবং
আপনার
কামি
আসম
স্মরসণকা অবতীণে কমরসি,
োমত আপসন গলাকমদর
িামমন ঐিব সবর্য় সববৃত
কমরন, গে গুমলা গতামদর
প্রসত নাসেল করা হময়মি,
োমত তারা সচন্তা-ভাবনা
কমর।

44. With clear proofs
and Books. And We
have sent down unto
you (O Muhammad)
the
reminder
(the
Quran) that you may
make clear to mankind
what is sent down to
them, and that they
might reflect.

োরা কুচক্র কমর,
তারা সক এ সবর্ময় ভয়
কমর না গে, আল্লাহ
তামদরমক ভূেমভে সবলীন
কমর সদমবন সকংবা তামদর
কামি এমন জায়ো গেমক
আোব আিমব ো তামদর
যারণাতীত।

45. Then, do those who
plot evil deeds feel
secure that Allah will
(not) cause the earth
to swallow them, or the
punishment will (not)
come upon them from
where they do not
perceive.
46. Or that He would
(not) seize them in the
midst of their going to
and fro, so there can be
no escape for them.
47. Or that He would
(not) seize them with a
gradual wasting (of
life andwealth). But
indeed, your Lord is

45.

সকংবা চলামেরার
মমযেই তামদরমক পাকডাও
করমব, তারা গতা তা বেেে
করমত পারমব না।

46.

47. সকংবা ভীসত প্রদশে মনর
পর তামদরমক পাকডাও
করমবন?
গতামামদর
পালনকতো গতা অতেন্ত নম্র,

م فَّ ۡســَّل ُ ۡوىا ا َّ ۡه َّل
ِۡ ن ُ ۡو ِحۡ ى اِلَّي ۡ ِه
ِ
ن
ٌۙ َّ الذ ۡك ِر اِ ۡن ُك نۡتُ ۡم ََّل تَّ ۡعل َّ ُم ۡو

ك
َّ ۡ بِالۡب َّ ِين ٰ ِت َّوال ُز ُب ِر َّواَّن ۡ َّزلۡنَّا ى اِلَّي
ِ
ِ َّالذك َّۡر لِتُب ِي لِلن
اس َّما ن ُ ِز َّل
َّ َّ
ِِِ اِلَّي ۡ ِه ۡم َّولَّعَّل َّ ُه ۡم يَّت َّ َّف َّك ُر ۡو َِّن

الس ِيا ِٰت
َّ اَّفَّا َّ ِم َّن ال َّ ِذي ۡ َّن َّمك َُّروا
اّٰلل بِ ِه ُم ۡاَل َّ ۡر َّض ا َّۡو
ا َّۡن ََّيۡ ِس َّف ُه
ِ ياۡتِيهم الۡع َّذ
ث ََّل
ُ ۡ اب م ۡن َّحي
ُ َّ ُ ُ َّ َّ
ن
ٌۙ َّ ي َّ ۡش ُع ُر ۡو
ا َّۡو يَّا ۡ ُخ َّذ ُه ۡم ِِف ۡ تَّقَّلُبِ ِه ۡم فَّ َّما ُه ۡم
ِِِن
ٌۙ َّ ۡ ِ ُِب ۡع ِجزِي
ا َّۡو يَّا ۡ ُخ َّذ ُه ۡم ع َّ ٰٰل ََّت َّ ُو ٍۡ فَّاِ َّن
ِِِم
ٌِ ۡ َّربَّ ُك ۡم ل َّ َّر ُء ۡو ٌۡ َّر ِحي

দয়ালু।
তারা সক আল্লাহর
িৃসজত বস্তু গদমখ্ না, োর
িায়া
আল্লাহর
প্রসত
সবনীতভামব গিজদাবনত
গেমক ডান ও বাম সদমক
ঝাঁু মক পমড।

48.

49. আল্লাহমক গিজদা কমর
ো সকিু নমভামন্ডমল আমি
এবং ো সকিু ভুমন্ডমল
আমি এবং গেমরশতােণ;
তারা অহংকার কমর না।
তারা তামদর উপর
পরাক্রমশালী
তামদর
পালনকতোমক ভয় কমর
এবং তারা ো আমদশ পায়,
তা কমর AsSajda

50.

আল্লাহ বলমলনিঃ
গতামরা দুই উপািে গ্রহণ
কমরা না উপািে গতা মাত্র
একজনই।
অতএব
আমামকই ভয় কর।

51.

Kind, Merciful.
48. And have they not
seen at what Allah has
created among things,
(how) their shadows
incline to the right and
(to) the left, making
prostration to Allah,
and they are in utter
submission.
49. And to Allah makes
prostration whatever is
in the heavens and
whatever is on the earth,
of living creatures, and
the angels, and they
are not arrogant.
50.
They fear their
Lord from above them,
and they do what they
are commanded. AsSajda
51. And Allah said:
“Do not take for
yourselves two gods.
He (Allah) is only One
God. So you fear only
Me.”

And to Him
52. ো সকিু নমভামন্ডল ও 52.
ভুমন্ডমল আমি তা তাাঁরই belongs what is in the
এবাদত
করা
শাশ্বত heavens and the earth,
কতেবে। গতামরা সক আল্লাহ and religion is His for
বেতীত
কাউমক
ভয় ever. Will you then
fear other than Allah.
করমব?

اّٰلل ِم ۡن
ا ََّّول َّ ۡم ي َّ َّر ۡوا اِ ٰٰل َّما َّخل َّ َّق ُه
ِ ۡ َش ٍء يَّت َّ َّفي َّ ُؤا ِظلٰل ُ ٗه عَّ ِن الۡي َّ ِم
ي
ۡ َّ
ِ َّ ِ الشم ِٓاٮ ِل س َّجدا
ّٰلل َّو ُه ۡم
َّ َّ َّو
ُ
ِِِد ٰ ِخ ُر ۡو َِّن
ِ وِه
لس ٰموٰ ِت َّو َّما
َّ ّٰلل ي َّ ۡس ُج ُد َّما ِِف ا
َّ
ِِف ۡاَل َّ ۡر ِض ِم ۡن دَّٓابَّ ٍِة َّواۡلۡ َّلٰىٮِ َّك ُة
ِ َّو ُه ۡم ََّل ي َّ ۡست َّ ۡك
ِِِ ِب ۡو َِّن
ُ
َّ َِي َّا ُف ۡو َّن َّربَّ ُه ۡم ِم ۡن فَّ ۡوقِ ِه ۡم
ِِِ۩ َّوي َّ ۡفعَّل ُ ۡو َّن َّما يُ ۡؤ َّم ُر ۡو َِّن
ِ ۡ َّ َٰ ِاّٰلل ََّل تَّتَّ ِخ ُذ ۡوىا ا
ِي ا ۡثن َّ ۡي
َّ ََّّوق
ُ ال ه
اى
َّ َّ اِ َّّنَّا ُه َّو اِل ٰ ٌـه َّوا ِح ٌِد ِؕ فَّاِي
ِِِفَّ ۡار َّهب ُ ۡو ِِن
لس ٰموٰ ِت َّو ۡاَل َّ ۡر ِض
َّ َّول َّ ٗه َّما ِِف ا
ِ اصبا اَّفَّغ َّ ۡۡي ه
ِ ول َّ ُه
ِ الدي ۡ ُن َّو
اّٰلل
َّ
َّ
ِِِ تَّتَّ ُق ۡو َِّن

53.

গতামামদর কামি গে
িমস্ত গনয়ামত আমি, তা
আল্লাহরই
পক্ষ
গেমক।
অতিঃপর গতামরা েখ্ন
দুিঃমখ্-কমি পসতত হও
তখ্ন
তাাঁরই
সনকট
কান্নাকাটি কর।

53. And whatever of
blessings you have, it
is from Allah. Then,
when harm touches
you, so unto Him you
cry for help.

এরপর েখ্ন আল্লাহ
গতামামদর কি দুরীভূত
কমর
গদন,
তখ্নই
গতামামদর একদল স্বীয়
পালনকতোর
িামে
অংশীদার িাবেস্ত করমত
োমক।

54. Then, when He
removed the harm
from you, behold, a
group
among
you
attribute partners with
their Lord.

োমত ঐ গনয়ামত
অস্বীকার কমর, ো আসম
তামদরমক সদময়সি। অতএব
মজা গভাে কমর নাওিেরই গতামরা জানমত
পারমব।

55. So they deny that
which
We
have
bestowed on them. So
enjoy yourselves for a
while, then soon you
will know.

তারা আমার গদয়া
জীবমনাপকরণ
গেমক
তামদর জমনে একটি অংশ
সনযে াসরত কমর, োমদর
গকান খ্বরই তারা রামখ্
না।
আল্লাহর
কিম,
গতামরা
গে
অপবাদ
আমরাপ করি, গি িম্পমকে
অবশেই সজজ্ঞাসিত হমব।

56. And they assign, to
what they do not know
(false deities), a portion
of that which We have
provided them. By
Allah, you will indeed
be asked about what
you used to invent.

54.

55.

56.

57. তারা আল্লাহর জমনে 57. And they assign
কনো িন্তান সনযে ারণ কমর- daughters for Allah.
সতসন পসবত্র মসহমাসেত এবং Be He glorified. And
for themselves what

ِ وما بِ ُكم ِم ۡن نِـ ۡعم ٍة فَّ ِم َّن ه
اّٰلل ُث َّم
ۡ َّ َّ
َّ
اِذَّا َّم َّس ُك ُم ا ُلض ُر فَّاِلَّي ۡ ِه
ََِِِّتْئ َّ ُر ۡو َِّن
ُث َّم اِذَّا َّك َّش َّف ا ُلض َّر عَّنۡ ُك ۡم اِذَّا
ِمنۡ ُك ۡم بِ َّربِ ِه ۡم
فَّرِيۡ ٌق

ن
ٌۙ يُ ۡش ِر ُكو

َّ ۡ

م فَّت َّ َّمتَّ ُع ۡوا
ِۡ لِي َّ ۡك ُف ُر ۡوا ِِبَّا ى اٰتَّيۡن ٰ ُه

ِِِفَّ َّس ۡو َّۡ تَّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن

َّو ََّۡعَّل ُ ۡو َّن ِۡلَّا ََّل يَّعۡل َّ ُم ۡو َّن ن َّ ِصيۡبا ِمَّا
ِ م تَّ ه
اّٰلل لَّـُُ ۡســَّل ُ َّن عَّ َّما
ِۡ َّرزَّ ۡقن ٰ ُه
َِِِت ۡو َِّن
ُ َّ ُك نۡتُ ۡم تَّ ۡف

ِ و ََّۡعَّلُون ِ ه
ّٰلل الۡبَّـن ٰ ِت ُسب ۡ ٰحن َّ ِٗه َّو ََّ ُ ۡم
َّ ۡ َّ
ن
َِّ َّما ي َّ ۡشت َّ ُه ۡو

সনমজমদর জমনে ওরা তাই they desire.
সস্থর কমর ো ওরা চায়।

58. েখ্ন তামদর কাউমক 58. And when news is
কনো িন্তামনর িুিংবাদ brought to one of them
গদয়া হয়, তখ্ন তারা মুখ্ (of the birth) of a
his
face
কাল হময় োয় এবং অিহে female,
becomes dark, and he
মনস্তামপ সিি হমত োমক।
is filled with grief.
59.
তামক গশানামনা 59. He hides himself
the
people
িুিংবামদর
দুিঃমখ্
গি from
গলাকমদর কাি গেমক মুখ্ because of the evil of
লুসকময় োমক। গি ভামব, that which he has been
(Asking
অপমান িহে কমর তামক informed.
himself), shall he keep
োকমত গদমব, না তামক
her with dishonor, or
মাটির নীমচ পুমত গেলমব।
bury her in the ground.
শুমন রাখ্, তামদর েয়িালা
Certainly,
evil
is
খ্ুবই সনকৃি।
whatever they decide.
60. োরা পরকাল সবশ্বাি 60. For those who do
কমর না, তামদর উদাহরণ not believe in the
সনকৃি
এবং
আল্লাহর Hereafter is an evil
উদাহরণই মহান, সতসন similitude. And for
Allah is the highest
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
similitude. And He is
the All Mighty, the All
Wise.
61. েসদ আল্লাহ গলাকমদরমক 61. And if Allah were
তামদর অনোয় কামজর to seize mankind for
কারমণ পাকডাও করমতন, their wrong doing, He
তমব ভুপৃমে চলমান গকান would not leave on it
সকিু মকই িাডমতন না। (the earth) any living
creature,
but
He
সকন্তু সতসন প্রসতশ্রুসত িময়
reprieves them to an
পেে ন্ত তামদরমক অবকাশ
appointed term. Then
গদন। অতিঃপর সনযে াসরত
when their term comes,

َّواِذَّا ُب ِش َّر ِا َّ َّح ُد ُه ۡم بِ ۡاَلُنۡثٰى َّظ َّل
م
ٌِ ۡ َّو ۡج ُه ٗه ُم ۡس َّودا َّو ُه َّو َّك ِظي
ارى ِم َّن الۡقَّ ۡو ِم ِم ۡن ُس ۡو ى ِء َّما
ٰ يَّت َّ َّو
ُب ِِش َّر بِ ٖه ا َُّۡيۡ ِس ُك ٗه ع َّ ٰٰل ُه ۡونٍ ا َّۡم
اب ا َََّّل َّسٓاءَّ َّما
ِ ِ َّ الَت
ُ ۡ ي َّ ُد ُس ٗه ِِف
َِِِّۡيۡ ُك ُم ۡو َِّن
لِل َّ ِذي ۡ َّن ََّل يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َّن بِ ۡاَل ٰ ِخ َّر ِة َّمث َّ ُل
ِ لسو ِِء و ِ ه
ّٰلل اۡلۡ َّث َّ ُل ۡاَلَّعۡ ٰٰل ِؕ َّو ُه َّو
َّ ۡ َّ ا
ِِِ م
ُِ ۡ الۡعَّزِيۡ ُز ا ۡل َّ ِكي
اس بِ ُظل ۡ ِم ِه ۡم
َّول َّ ۡو يُ َّؤا ِخ ُذ ُه
َّ َّاّٰلل الن
ك عَّلَّيۡهَّا ِم ۡن دَّٓابَّ ٍة َّولـ ٰ ِك ۡن
َّ َّما تَّ َّر
ي ُ َّؤ ِخ ُر ُه ۡم اِ ٰىٰل ا ََّّج ٍل ُم َّسمِ فَّاِذَّا
َّجٓاءَّ ا ََّّجل ُ ُه ۡم ََّل ي َّ ۡستَّـا ۡ ِخ ُر ۡو َّن

িমময় েখ্ন তামদর মৃতুে neither can they delay
এমি োমব, তখ্ন এক an hour nor can they
মুহুতেও সবলসিত সকংবা advance.
তরাসিত করমত পারমব না।

ِِِ َّساعَّةِ َّو ََّل ي َّ ۡست َّ ۡق ِد ُم ۡو َِّن

62. ো সনমজমদর মন চায় 62. And they assign
না তারই তারা আল্লাহর to Allah that which
dislike
(for
জমনে িাবেস্ত কমর এবং they
তামদর সজহবা সমেো বণে না themselves), and their
কমর গে, তামদর জমনে tongues assert the lie
that the better things
রময়মি কলোণ। স্বতিঃসিদ্ধ
will
be
theirs.
কো গে, তামদর জমনে
Assuredly that, theirs
রময়মি
আগুন
এবং
will be the Fire, and
তামদরমকই িবে ামগ্র সনমক্ষপ that they will be
করা হমব।
abandoned to it.
By Allah, We
63. আল্লাহর কিম, আসম 63.
indeed
send
আপনার
পূমবে
সবসভন্ন did
িম্প্রদাময় রািূল গপ্ররণ (messengers) to the
কমরসি, অতিঃপর শয়তান nations before you, but
তামদরমক
কমে
িমূহ Satan made their deeds
fair seeming to them.
গশাভনীয় কমর গদসখ্ময়মি।
So he is their patron
আজ
গিই
তামদর
this day, and theirs will
অসভভাবক এবং তামদর
be
a
painfu
জমনে রময়মি েন্ত্রণাদায়ক punishment.

ِ و ََّۡعَّلُون ِ ه
ّٰلل َّما ي َّ ۡك َّر ُه ۡو َّن
َّ ۡ َّ
َّوتَّ ِص ُف اَّل ۡ ِسنَّـتُ ُه ُم الـۡ َّك ِذ َّب ا ََّّن
ن ََّل َّج َّر َّم ا ََّّن ََّ ُ ُم
ِ ٰ ََّ ُ ُم ا ِۡل ُ ۡس
ن
َِّ ار َّو ا َََّّنُ ۡم ُم ۡف َّر ُط ۡو
َّ َّالن

64. আসম আপনার প্রসত এ 64. And We have not
জমনেই গ্রন্থ নাসেল কমরসি, sent down the Book (the
োমত আপসন িরল পে Quran) to you except
প্রদশে মনর জমনে তামদর গক that you may make
পসরষ্কার বণে না কমর গদন, clear unto them that in
which they differ, and
গে সবর্ময় তারা মতসবমরায
(as) a guidance, and a
করমি এবং ঈমানদারমক
mercy for a people who
ক্ষমা করার জমনে।
believe.

 ُّ اِ ََّل
َّ ۡ َّو َّما ى ا َّ ِن ۡ َّزلۡنَّا عَّلَّي
َّٰ ك الـۡ ِكت
َِّ َّ لِتُب
ي ََّ ُ ُم ال َّ ِذى ا ۡختَّل َّ ُـف ۡوا فِي ۡ ِه
ۡحة لِـقَّ ۡو ٍم
َّو ُهدى
َّ ۡ َّو َّر
ِِِ ي ُ ۡؤ ِمنُ ۡو َِّن

শাসস্ত।

ِ تَّ ه
اّٰلل لـ َّقَّ ۡد ا َّۡر َّسلۡنَّا ى اِ ٰىٰل اُ َّم ٍم ِم ۡن
َّ ك فَّ َّزي ََّّن ََّم ا
لشي ۡ ٰط ُن
َّ ِقَّبۡل
ُُ
ا َّۡع َّما ََّ ُ ۡم فَّ ُه َّو َّولِي ُ ُه ُم الۡي َّ ۡو َّم
ِِِم
ٌِ ۡ اب اَّلِي
ٌ َّو ََّ ُ ۡم ع َّ َّذ

65. আল্লাহ আকাশ গেমক 65. And Allah sends
পাসন
বর্ে ণ
কমরমিন, down from the sky
তদ্বারা
েমীনমক
তার water, then He revives
মৃতুের
পর
পুনজীসবত therewith the earth
কমরমিন। সনশ্চয় এমত after its death. Indeed,
in this is a sure sign
তামদর
জমনে
সনদশে ন
for a people who listen.
রময়মি, োরা শ্রবণ কমর।

66.

গতামামদর জমনে
চতু স্পদ জন্তুমদর মমযে সচন্তা
করার অবকাশ রময়মি।
আসম গতামামদরমক পান
করাই তামদর উদরসস্থত
বস্তুিমুমহর মমযে গেমক
গোবর ও রি সনিঃিৃত দুগ্ধ
ো পানকারীমদর জমনে
উপামদয়।

66. And indeed, for
you in the cattle there
is a lesson. We give
you to drink of that
which is in their bellies,
between excretions and
the blood, pure milk,
palatable
to
the
drinkers.

এবং গখ্জুর বৃক্ষ ও
আঙ্গুর েল গেমক গতামরা
মযে ও উিম খ্াদে ততরী
কমর োক, এমত অবশেই
গবাযশসি িম্পন্ন িম্প্রদাময়র
জমনে সনদশে ন রময়মি।

67. And from the fruits
of date palm and
grapevines, you take
intoxicants out of them,
and a good provision.
Certainly, in that is a
sure sign for a people
who have wisdom.
68.
And your Lord
inspired to the bee,
(saying) that: “Set up
hives in the mountains,
and in the trees, and in
that which they erect
(the trellises).”

67.

আপনার পালনকতো
মযু মসক্ষকামক আমদশ
সদমলনিঃ পবে তোমে, বৃক্ষ
এবং উাঁচু চামল েৃহ ততরী
কর,

68.

69. এরপর িবে প্রকার েল 69. “Then eat of all
গেমক ভক্ষণ কর এবং the fruits, and follow

ِ السم
ٓاء َّمٓاء
اّٰلل اَّن ۡ َّز َّل ِم َّن
ََّّ
ُ َّو ه
ِ
ِ ِ ِ
ۡ فَّا َّ ۡحيَّا بِه ۡاَل َّ ِۡر َّض ب َّ ۡع َّد َّم ۡوَتَّا ا َّن ِف
ِِِ ك ََّلَّيَّة لِقَّ ۡو ٍم ي َّ ۡس َّم ُع ۡو َِّن
َّ ِ ذٰل
ِؕ ِبة
َّۡ َِّواِ َّن لـ َّ ُك ۡم ِِف ۡاَلَّنۡعَّا ِم لَّع
ِ ۡ َّ ن ُِۡسقِي ۡ ُك ۡم ِمَّا ِِف ۡ ُب ُط ۡونِ ٖه ِم ۡ ۢۡن ب
ي
فَّ ۡر ٍث َّودَّ ٍم لَّبَّنا َّخالِصا َّس ِٓاٮغا
ِِِي
َِّ ۡ ِلِل هش ِرب
ِ َّ َّو ِم ۡن َثَّ َّ ٰر ِت النَّ ِخي ۡ ِل َّو ۡاَل َّ ۡعن
اب
تَّتَّ ِخ ُذ ۡو َّن ِمنۡ ُه َّسكَّرِا َّو ِر ۡزقا
ك ََّلَّيَّة لِقَّ ۡو ٍم
َّ ِ َّح َّسنا اِ َّن ِِف ۡ ذٰل
ِِِي َّ ۡعقِل ُ ۡو َِّن
ك اِ َّٰل النَّ ۡح ِل ا َِّن
َّ َُّوا َّۡو ٰح َّرب
ِ َّ
اَت ِذ ۡى ِم َّن ا ۡۡلِب َّ ِال ُبيُ ۡوتا َّو ِم َّن
َّ ا
ِِِلش َّج ِر َّو ِمَّا ي َّ ۡعر َُِ ۡو َّ ٌۙن
ِ ُ ُث َّم كُ ِٰل ِمن كُ ِل الثَّمر ِت فَّا ۡسل
ِك
ۡ ۡ
ٰ َّ
ۡ

আপন পালনকতোর উম্মুি
পে িমূমহ চলমান হও।
তার গপট গেমক সবসভন্ন
রমে পানীয় সনেে ত হয়।
তামত
মানুমর্র
জমনে
রময়মি গরামের প্রসতকার।
সনশ্চয়
এমত
সচন্তাশীল
িম্প্রদাময়র জমনে সনদশে ন
রময়মি।
আল্লাহ গতামামদরমক
িৃসি
কমরমিন
এরপর
গতামামদর মৃতুেদান কমরন।
গতামামদর মমযে গকউ গকউ
গপৌমি
োয়
জরাগ্রস্ত
অকমে নে বয়মি, েমল ো
সকিু তারা জানত গি
িম্পমকে
তারা
িজ্ঞান
োকমব না। সনশ্চয় আল্লাহ
িু-সবজ্ঞ িবে শসিমান।

70.

আল্লাহ তা’আলা
জীবমনাপকরমণ গতামামদর
একজনমক
অনেজমনর
চাইমত গশ্রিে সদময়মিন।
অতএব োমদরমক গশ্রেে
গদয়া হময়মি, তারা তামদর
অযীনস্থ দাি-দািীমদরমক
স্বীয় জীসবকা গেমক এমন
সকিু গদয় না, োমত তারা
এ সবর্ময় তামদর িমান
হময় োমব। তমব সক তারা
আল্লাহর গনয়ামত অস্বীকার
কমর।

71.

the ways of your Lord,
made smooth (for
you).” There comes
forth from their bellies
a drink of varying
colors,
wherein
is
healing for mankind.
Certainly, in this is a
sure sign for a people
who give thought.
70. And Allah has
created you, then He
causes you to die, and
among you is he who
is brought back to a
feeble age, so that he
will not know a thing
after having known
(much). Indeed, Allah
is All Knowing, All
Powerful.
71. And Allah has
preferred some of you
above
others
in
provision. Then, those
who are preferred do
not hand over their
provision to those
(slaves) whom their
right hands possess, so
they become equal
(partners) in it. Is it
then the bounty of
Allah that they deny.

ِ ِسب َّل رب
ك ُذلَُلِ ِؕ َّ َِيۡ ُر ُج ِم ۡ ۢۡن
َّ ُ ُ
ِ
اب ُُمۡتَّلِ ٌف اَّل ۡوٰن ُ ٗه فِي ۡ ِه
ٌ ُب ُط ۡوَنَّا ََّ َّر
ك ََّلَّيَّة
ِ ِ َّٓاء لِلن
َّ ِ اس اِ َّن ِِف ۡ ذٰل
ٌ َِ َّف
ِِِ لِقَّ ۡو ٍم يَّت َّ َّف َّك ُر ۡو َِّن
ِاّٰلل َّخلَّقَّ ُك ۡم ُث َّم يَّت َّ َّوفهٮ ُك ۡم
ُ َّو ه
َّو ِمنۡ ُك ۡم َّم ۡن ي ُ َّردُ اِ ٰىٰل ا َّۡرذَّ ِل ال ۡ ُع ُم ِر
م ََّي ۡ ــا اِ َّن
ٍِ ۡ ل ِ َِّكۡ ََّل ي َّ ۡعل َّ َّم ب َّ ۡع َّد عِل

ِِِاّٰللَّعَّلِي ۡ ٌم قَّ ِدي ۡ ٌِر
ه

اّٰلل فَّ َّض َّل ب َّ ۡع َّض ُك ۡم ع َّ ٰٰل ب َّ ۡع ٍض
ُ َّو ه
ِِف ال ِر ۡز ِِق فَّ َّما ال َّ ِذي ۡ َّن ُف ِضل ُ ۡوا
بِ َّر ِٓاد ۡى ِر ۡزقِ ِه ۡم ع َّ ٰٰل َّما َّملَّـ َّك ۡت
ٓاء ا َّ ِفَّ ِب ِن ۡع َّم ِة
ٌِ ا َّۡۡي َّ ُاَنُ ۡم فَّ ُه ۡم فِي ۡ ِه َّس َّو
ِه
ِِِاّٰلل ََّ ۡ َّح ُد ۡو َِّن

আল্লাহ গতামামদর
জমনে গতামামদরই গশ্রণী
গেমক
গজাডা
পয়দা
কমরমিন এবং গতামামদর
েুেল গেমক গতামামদরমক
পুত্র ও গপৌত্রাসদ সদময়মিন
এবং গতামামদরমক উিম
জীবমনাপকরণ
দান
কমরমিন। অতএব তারা সক
সমেো সবর্ময় সবশ্বাি স্থাপন
কমর এবং আল্লাহর অনুগ্রহ
অস্বীকার কমর?

72.

72. And Allah has made
for you from among
yourselves wives, and
has made for you,
from your wives, sons
and grandsons, and
has made provision for
you of good things. Is
then in falsehood that
they believe, and in the
bounty of Allah that
they disbelieve.

73. তারা আল্লাহ বেতীত 73. And they worship
এমন বস্তুর ইবাদত কমর, other than Allah that
গে তামদর জমনে ভুমন্ডল ও which has no control
provision for
নমভামন্ডল গেমক িামানে over
রুেী গদওয়ার ও অসযকার them, (with) anything
from the heavens and
রামখ্ না এবং মুসি ও রামখ্
the earth, nor are they
না।
able.
74.
অতএব, আল্লাহর 74. So do not make
গকান িদৃশ িাবেস্ত কমরা up any similitudes for
না, সনশ্চয় আল্লাহ জামনন Allah. Indeed, Allah
knows and you do not
এবং গতামরা জান না।
know.
75. আল্লাহ একটি দৃিান্ত 75. Allah sets forth a
বণে না কমরমিন, অপমরর parable (of two men),
মাসলকানাযীন গোলামমর a slave owned (by
গে, গকান সকিু র উপর শসি another), he has no
রামখ্ না এবং এমন একজন power over anything,
and him (the other
োমক আসম সনমজর পক্ষ
one) on whom we have
গেমক
চমৎকার
রুেী
bestowed from Us a
সদময়সি। অতএব, গি তা
good provision, so he

اّٰلل َّجعَّ َّل لـ َّ ُك ۡم ِم ۡن اَّن ۡ ُف ِس ُك ۡم
ُ َّو ه
ا َّۡز َّواجا َّو َّجعَّ َّل لـ َّ ُك ۡم ِم ۡن
ي َّو َّح َّف َّدة
َّۡ ا َّۡز َّوا ِج ُك ۡم ب َّ ِن
َّ
ِ ِ ٰ الط ِيب
ت
َّو َّرزَّقَّ ُك ۡم ِم َّن
اَّفَّبِالۡبَّا ِط ِل يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َّن َّوبِ ِن ۡع َّم ِت
ِه
ن
ٌۙ َّ اّٰلل ُه ۡم ي َّ ۡك ُف ُر ۡو
ِ وي َّ ۡعب ُدون ِم ۡن دو ِن ه
اّٰلل َّما ََّل
ُۡ
َّ ۡ ُ َّ
لس ٰموٰ ِت
َّ ك ََّ ُ ۡم ِر ۡزقا ِم َّن ا
ُ َِّۡيۡل
َّو ََّل
ََّي ۡ ــا
َّو ۡاَل َّ ۡر ِض
ِِِي َّ ۡست َّ ِطي ۡ ُع ۡو َِّن

ِ فَّ ََّل تَّ ۡضر ُِبوا ِ ه
اّٰلل
َِّ َّ ّٰلل ۡاَل َّ ۡمث
ال اِ َّن َّه
ۡ
ِِِي َّ ۡعل َّ ُم َّواَّنۡـتُ ۡم ََّل تَّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن
ض
اّٰلل َّمثََّل عَّبۡدا َّمۡل ُ ۡوكا ََّل
ُ َّ َّر َّب ه

َش ٍء َّو َّم ۡن َّرزَّ ۡقن ٰ ُه ِمنَّا
ۡ َّ ي َّ ۡق ِد ُر ع َّ ٰٰل
ِر ۡزقا َّح َّسنا فَّ ُه َّو يُنۡ ِف ُق ِمنۡ ُه ِسرا
ِ َّو َّج ۡهرا َّه ۡل ي َّ ۡستَّو ِن ا َّ ۡلم ُد ِ ه
ّٰلل
ۡ َّ َّ ٗ

গেমক বেয় কমর গোপমন ও
প্রকামশে উভময় সক িমান
হয়? িব প্রশংিা আল্লাহর,
সকন্তু অমনক মানুর্ জামন
না।
আল্লাহ আমরকটি
দৃিান্ত বণে না কমরমিন,
দু’বেসির, একজন গবাবা
গকান কাজ করমত পামর
না। গি মাসলমকর উপর
গবাঝা। গেসদমক তামক
পাঠায়, গকান িঠিক কাজ
কমর আমি না। গি সক
িমান হমব ঐ বেসির, গে
নোয় সবচামরর আমদশ কমর
এবং িরল পমে কাময়ম
রময়মি।

76.

নমভামন্ডল
ও
ভূমন্ডমলর গোপন রহিে
আল্লাহর কামিই রময়মি।
সকয়ামমতর বোপারটি গতা
এমন, গেমন গচামখ্র পলক
অেবা
তার
চাইমতও
সনকটবতী। সনশ্চয় আল্লাহ
িব সকিু র উপর শসিমান।

77.

আল্লাহ গতামামদরমক
গতামামদর মাময়র েভে
গেমক
গবর
কমরমিন।
গতামরা সকিু ই জানমত না।
সতসন গতামামদরমক কণে ,
চক্ষু ও অন্তর সদময়মিন,
োমত
গতামরা
অনুগ্রহ

78.

spends thereof secretly
and openly. Can they
be equal. Praise be to
Allah. But most of
them do not know.

ن
ِ ب َّ ۡل ا َّ ۡكثَّر ُهم ََّل ي َّ ۡعلَّمو

َّ ۡ ُ

ۡ ُ

76. And Allah sets forth
ض
ِ ۡ َّ اّٰلل َّمثََّل َّر ُجل
a parable of two men, ي
ُ َّو َّ َّر َّب ه
one of them dumb, he ٍ
ۡ َّ ُها ىا َّبۡ َّك ُم ََّل ي َّ ۡق ِد ُر ع َّ ٰٰل
َّ ُ ا ََّّح ُد
has no power over َشء
anything, and he is a
ٌۙ ُ ٰ َّو ُه َّو ك َّ ٌل ع َّ ٰٰل َّم ۡول
ُ ٮه ا َّيۡن َّ َّما يُ َّو ِج
burden to his master. هه
Whichever way he
ِ ۡ ََّل يَّا
ِ
م
ِ
ه
ت
س
ي
ٍ
ن
و
ٌۙ
و
ى
و
ل
ه
ِ
ۡي
ِب
ت
ۡ
َّ
َّ
ُ
َّ
َّ
ۡ
ۡ
َّ
ۡ
ۡ
(master) directs him,
َّ َّ
he brings no good. Is ٍ ِ
يَّا ۡ ُم ُر بِالۡعَّ ۡد ِ ِ ه ع ص
he equal with him, and ٍ ل َّو ُ َّو َّ ٰٰل َّرا
who enjoins justice,
ِِِم
ٍِ ۡ ُم ۡستَّقِي
and he (himself) is on a
straight path.
77. And to Allah
ِ وِه
ِ ِ لس ٰموٰ ِت َّو ۡاَل َّ ۡر
َّ ّٰلل َّغي ۡ ُ ُّ ا
belongs the unseen of ض
َّ
the heavens and the
ِ الساعَّ ِة اِ ََّل كَّل َّ ۡم ِ لبص
َّ َّو َّما ىا َّ ۡم ُر
earth. And the matter ح ا ۡ َّ َّ ر
of the Hour is not but ٍ
ِب ا
ع
ِ
ء
َش
ل
ك
ٰل
اّٰلل
ن
ِ ُ ا َّۡو ُه َّو اَّق َّۡر
َّ
ٰ
ُ
َّ
َّ
ه
ۡ
as a twinkling of the
َّ
eye, or it is nearer.
ِِِقَّ ِدي ۡ ٌِر
Indeed,
Allah
has
Power over all things.
78.
And Allah has
ِ واّٰلل ا َّ ۡخرج ُكم
م
ط
ب
ِ
ن
و
ن
ۡۢ
ُ
ُ
ۡ
brought you out from ۡ
ۡ َّ َّ ُ َّ ه
the wombs of your
اُ َّمهٰتِ ُك ۡم ََّل تَّ ۡعل َّ ُم ۡو َّن ََّي ۡ ـ
mothers, (while) not ـاٌۙ َّو
knowing anything, and
لس ۡم َّع َّو ۡ بص
َّ َّجعَّ َّل لـ َّ ُك ُم ا
He made for
you اَل َّ ۡ ٰ َّر
hearing,
and sight,
َِّ اَل َّ ِفۡـ َّدةَّ ٌِؕۙ لَّعَّل َّ ُك ۡم تَّ ۡش ُك ُر ۡو
ِ ۡ َّو
and hearts that you ن

স্বীকার কর।

might give thanks.

তারা সক উডন্ত
পাখ্ীমক গদমখ্ না? এগুমলা
আকামশর
অন্তরীমক্ষ
আজ্ঞাযীন রময়মি। আল্লাহ
িাডা
গকউ
এগুমলামক
আেমল রামখ্ না। সনশ্চয়
এমত সবশ্বািীমদর জমনে
সনদশে নবলী রময়মি।

79. Do they not see
at
the
birds held
(flying) in the midst of
the sky. None holds
them except Allah.
Indeed, in that are sure
signs for a people who
believe.

79.

80. আল্লাহ কমর সদময়মিন 80. And Allah has made
গতামামদর
েৃহমক for you in your homes
অবস্থামনর জায়ো এবং an abode, and has made
চতু স্পদ জন্তুর চামডা দ্বারা for you from the skins
কমরমিন গতামার জমনে of the cattle dwelling
(tents), which you find
তাাঁবুর বেবস্থা। গতামরা
light (to carry) on the
এগুমলামক িেরকামল ও
day when you travel,
অবস্থান
কামল
পাও।
and on the day when
গভডার
পশম,
উমটর you camp. And of their
বাবসর চু ল ও িােমলর wool, and their fur,
গলাম
দ্বারা
কত and their hair, (are)
আিবাবপত্র ও বেবহামরর furnishings
and
for a
িামগ্রী ততরী কমরমিন এক commodities
while.
সনসদে ি িময় পেে ন্ত।
আল্লাহ গতামামদর
জমনে িৃসজত বস্তু দ্বারা
িায়া কমর সদময়মিন এবং
পাহাড িমূমহ গতামামদর
জমনে
আত্ন
গোপমনর
জায়ো
কমরমিন
এবং
গতামামদর জমনে গপাশাক
ততরী কমর সদময়মিন, ো

81.

81.
And Allah has
made for you, of that
which He has created,
shade (from the sun).
And He has made for
you resorts in the
mountains. And He has
made for you garments
to protect you from the

ِِِ

ِ ٍ
ِ ۡ الط
َّ اَّل َّ ۡم ي َّ َّر ۡوا اِ َّٰل
ۡ ۡي ُم َّس َّخ ٰرت ِف
ِ السم
ُِ ٓاء َّما ُۡيۡ ِس ُك ُه َّن اِ ََّل ه
اّٰلل
َّ َّ َّج ِو
ك َّ َِل َّي ٰ ٍت لِقَّ ۡو ٍم
َّ ِ اِ َّن ِِف ۡ ذٰل
ِِِي ُ ۡؤ ِمنُ ۡو َِّن
اّٰلل َّجعَّ َّل لـ َّ ُك ۡم ِم ۡ ۢۡن ُبيُ ۡوتِ ُك ۡم
ُ َّو ه
َّس َّكنا َّو َّجعَّ َّل لـ َّ ُك ۡم ِم ۡن ُجل ُ ۡو ِد
ۡاَلَّنۡعَّا ِم ُبيُ ۡوتا تَّ ۡست َّ ِخ ُف ۡو ََّنَّا يِ َّ ۡو َّم
م َّو ِم ۡن
ِۡ َّظ ۡع ِن ُك ۡم َّوي َّ ۡو َّم اِقَّ َّامتِ ُك
ا َّ ۡص َّوافِهَّا َّوا َّۡوبَّا ِر َّها َّوا َّ َۡعَّا ِر َّها ى
ِِِي
ٍِ ۡ اَّثٰثا َّو َّمتَّاعا اِ ٰٰل ِح
اّٰلل َّجعَّ َّل لـ َّ ُك ۡم ِمَّا َّخل َّ َّق ِظلَٰل
ُ َّو ه
َّو َّجعَّ َّل لـ َّ ُك ۡم ِم َّن ا ۡۡلِب َّ ِال ا َّ ۡكنَّانا

َّو َّجعَّ َّل لـ َّ ُك ۡم َّس َّرابِي ۡ َّل تَّقِي ۡ ُك ُم
ِۡ ا ۡلـ َّ َّر َّو َّس َّرابِي ۡ َّل تَّقِي ۡ ُك ۡم بَّا ۡ َّس ُك
م

গতামামদরমক গ্রীষ্ম এবং
সবপমদর িময় রক্ষা কমর।
এমসনভামব
সতসন
গতামামদর
প্রসত
স্বীয়
অনুগ্রমহর
পূণেতা
দান
কমরন,
োমত
গতামরা
আত্নিমপেণ কর।

heat, and coats (of
armor) to protect you
from your (mutual)
battle. Thus does He
perfect His favor upon
you, that you might
submit (to Him).

অতিঃপর েসদ তারা
পৃে প্রদশে ন কমর, তমব
আপনার কাজ হল িুস্পি
ভামব গপৌমি গদয়া মাত্র।

82.
So if they turn
away (O Muhammad),
then upon you is only
to convey (the message)
in a clear way.
They recognize
83. তারা আল্লাহর অনুগ্রহ 83.
সচমন, এরপর অস্বীকার কমর the favor of Allah, then
এবং তামদর অসযকাংশই they deny it. And most
of
them
are
অকৃতজ্ঞ।
disbelievers.
82.

84. গেসদন আসম প্রমতেক 84. And the Day when
উম্মত
গেমক
একজন We shall raise from
বণে নাকারী দাাঁড করাব, each nation a witness,
তখ্ন
কামেরমদরমক then permission will
অনুমসত গদয়া হমব না এবং not be granted (to put
forward excuses) to
তামদর তওবা ও গ্রহণ করা
those who disbelieved,
হমব না।
nor will they be allowed
to repent.
And when those
85. েখ্ন জামলমরা আোব 85.
প্রতেক্ষ
করমব,
তখ্ন who did wrong will see
তামদর গেমক তা ল ু করা the punishment, then it
হমব না এবং তামদরমক will not be lightened
গকান অবকাশ গদয়া হমব for them, nor will they
be reprieved.
না।
মুশসরকরা েখ্ন ঐ 86. And when those
িব বস্তুমক গদখ্মব, গেিবমক who associated partners

86.

ك يُتِ ُم نِعۡ َّمت َّ ٗه عَّلَّي ۡ ُك ۡم
َّ ِ كَّذٰل
ِِِلَّعَّل َّ ُك ۡم ُت ۡسلِ ُم ۡو َِّن

ُ ُ ٰ ك الۡبَّل
َّ ۡ فَّاِ ۡن تَّ َّول َّ ۡوا فَّاِ َّّنَّا عَّلَّي
ي
ُِ ۡ ِاۡلُِۡب
ِ
ِت ه
اّٰلل ُث َّم
َّ ي َّ ۡع ِر ُف ۡو َّن ن ۡع َّم
م الۡكٰ ِف ُر ۡو َِّن
ُِ يُنۡ ِك ُر ۡو ََّنَّا َّوا َّ ۡكث َّ ُر ُه



ث ِم ۡن كُ ِل اُ َّم ٍة ََّ ِهيۡدا
ُ ََّّوي َّ ۡو َّم نَّـبۡع
ُث َّم ََّل يُ ۡؤذَّ ُن لِل َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا َّو ََّل
ُِِِه ۡم يُ ۡست َّ ۡعَُّب ُ ۡو َِّن
ِ
ِ
اب
َّ َّواذَّا َّرا َّ الَّذي ۡ َّن َّظل َّ ُموا الۡعَّ َّذ
ف عَّنۡ ُه ۡم َّو ََّل ُه ۡم
ِ ُ فَّ ََّل َُي َّ َّف
ِِِيُنۡ َّظ ُر ۡو َِّن
َّو اِذَّا َّرا َّ ال َّ ِذي ۡ َّن ا َّ َۡ َّر ُك ۡوا

তারা আল্লাহর িামে শরীক
িাবেস্ত কমরসিল, তখ্ন
বলমবিঃ
গহ
আমামদর
পালনকতো এরাই তারা
োরা আমামদর গশমরকীর
উপাদান, গতামামক গিমড
আমরা
োমদরমক
ডাকতাম। তখ্ন ওরা
তামদরমক বলমবিঃ গতামরা
সমেোবাদী।

87. গিসদন তারা আল্লাহর
িামমন আত্নিমপেন করমব
এবং তারা গে সমেো
অপবাদ সদত তা সবস্মত
ৃ
হমব।

(with Allah) will see
those
partners
of
theirs, they will say:
“Our Lord, these are
our partners whom we
used to call besides
you.” But they will
throw back at them
(their) word (and say):
“Surely, you indeed
are liars.”
87. And they will offer
unto Allah submission
that day, and will have
vanished from them
what they used to
invent.

َُ َّركَّٓاءَّ ُه ۡم قَّال ُ ۡوا َّربَّنَّا هٰى ُؤ َّىَل ِء
ٓاؤنَّا ال َّ ِذي ۡ َّن ُكنَّا ن َّ ۡد ُع ۡوا ِم ۡن
ُ َّ َُ َّرك
ك فَّاَّلۡقَّ ۡوا اِلَّي ۡ ِه ُم الۡقَّ ۡو َّل
ِ َّ ُِد ۡون
ِِِاِن َّ ُك ۡم لـ َّكٰ ِذ ُب ۡو َِّن
ِۨالسل َّ َّم
َّ ي َّ ۡو َّمٮِ ٍذ
َِّما كَّان ُ ۡوا

ِ اِ َّٰل ه
اّٰلل
عَّنۡ ُه ۡم

َّواَّلۡقَّ ۡوا

َّو َّض َّل

ِِِ َت ۡو َِّن
ُ َّ ي َّ ۡف

Those
who
88. োরা কামের হময়মি 88.
ِ َّ اَّل
ع
ي
ف
ك
ن
ا
و
د
ص
و
ا
و
ر
ن
ذ
َّ
ُ
َّ
ۡ
َّ
ۡ
َّ
disbelieved
and
ۡ
ۡ
ُ
َّ
َّ
এবং আল্লাহর পমে বাযা
িৃসি
কমরমি,
আসম hindered (others) from
ِ س ِبي ِل ه
اّٰلل ِز ۡد َٰنُ ۡم ع َّ َّذابا فَّ ۡو َّق
the
path
of
Allah,
for
ۡ َّ
তামদরমক আোমবর পর
ِ اب
আোব
বাসডময়
গদব। them We will increase ن
ِ
ن
ِ الۡعَّ َّذ
ِ
و
د
س
ف
ي
ا
و
ا
ك
ا
ِب
َّ
ۡ
ُ
ُ
punishment
over
ۡ
ُ
َّ
ۡ
َّ
কারণ, তারা অশাসন্ত িৃসি
punishment, for that
করত।
ِِِ
they used to spread
corruption.
89.
গিসদন প্রমতেক 89. And the Day when
ث ِِف ۡ كُ ِل اُ َّم ٍة ََّ ِهيۡدا
ُ ََّّوي َّ ۡو َّم نَّـبۡع
উম্মমতর
মমযে
আসম We shall raise from
একজন বণে নাকারী দাাঁড each nation a witness
ِ عَّلَّي ِهم ِم ۡن اَّن ۡ ُف
ِ م َّو
ِ
ِ
ك
ب
ا
ن
ۡ
ج
ِ
ه
س
ۡ
َّ
against
them
from
َّ
ۡ
ۡ ۡ
করাব
তামদর
সবপমক্ষ
themselves,
তামদর মযে গেমকই এবং amongst
ََّ ِهيدا ع َّ ٰٰل هٰى ُؤ َّىَل ِِء َّون
ك
ي
ل
ع
ا
ن
ل
ز
َّ
َّ
ۡ
َّ
and
We
shall
bring
you
َّ
َّ
َّ
ۡ
ۡ
তামদর সবর্ময় আপনামক
(O Muhammad) as a
িাক্ষী স্বরূপ উপস্থাপন
ِ ۡالـ
ت
ك
َّ  ُّ تِبۡيَّانا لِـ ُك ِل
witness against these. َش ٍء َّو ُهدى
ۡ
ٰ
َّ
করব। আসম আপনার প্রসত
And We have sent

গ্রন্থ নাসেল কমরসি গেটি
এমন গে তা প্রমতেক বস্তুর
িুস্পি বণে না, গহদাময়ত,
রহমত এবং মুিলমানমদর
জমনে িুিংবাদ।

90. আল্লাহ নোয়পরায়ণতা,
িদাচরণ এবং আত্নীয়স্বজনমক দান করার আমদশ
গদন এবং সতসন অশ্লীলতা,
অিঙ্গত
কাজ
এবং
অবাযেতা করমত বারণ
কমরন। সতসন গতামামদর
উপমদশ গদন োমত গতামরা
স্মরণ রাখ্।
আল্লাহর নামম
অঙ্গীকার করার পর গি
অঙ্গীকার পূণে কর এবং
পাকাপাসক কিম করার
পর তা ভঙ্গ কমরা না, অেচ
গতামরা আল্লাহমক জাসমন
কমরি। গতামরা ো কর
আল্লাহ তা জামনন।

91.

গতামরা ঐ মসহলার
মত হময়া না, গে পসরশ্রমমর
পর কাটা িূতা টু কমরা
টু কমরা কমর সিমড গেমল,
গতামরা
সনমজমদর
কিমিমূহমক পারস্পসরক
প্রবঞ্চনার বাহানা রূমপ

92.

down to you the Book
as clarification for all
things, and a guidance,
and a mercy, and good
tidings for those who
have submitted (to
Allah).
90.
Indeed,
Allah
enjoins justice and
kindness, and giving
(their due) to near
relatives, and forbids
from lewdness, and
abomination,
and
rebellion.
He
admonishes you that
you may take heed.
91.
And fulfill the
covenant of Allah when
you have covenanted,
and do not break the
oaths after you have
confirmed them, and
indeed
you
have
appointed Allah as a
surety for yourselves.
Indeed, Allah knows
what you do.
92. And do not be like
her who unravels her
yarn, after it has
become strong, into
pieces. You take your
oaths as (means of)
deception
among

ِۡ ِۡحة َِّو ُِب ۡشرى لِلۡمسل
ِي
م
َّ ۡ َّو َّر
ٰ
َّ ۡ ُ
ِِ 
ِ اّٰللَّ يَّا ۡ ُم ُر بِالۡعَّ ۡد ِل َّو ۡاَلِ ۡح َّس
ان
اِ َّن ه
ٓاى ِذى ال ۡ ُق ۡر ََّب ٰ َّويَّنۡ ٰٰه عَّ ِن
ِ َّ َّواِيۡت
ِ ۡ َّ ال ۡ َّف ۡح َّشٓا ِء َّواۡلۡ ُنۡ َّك ِر َّوالۡب
غ
ِِِ يَّعِ ُظ ُك ۡم لَّعَّل َّ ُك ۡم تَّ َّذ َّك ُر ۡو َِّن
ِ و ا َّو ُفوا بِع ۡه ِد ه
ِاّٰلل اِذَّا عٰهَّدتُ ۡم َّو ََّل
َّ ۡ ۡ َّ
ان بَّعۡ َّد تَّ ۡو ِكي ۡ ِد َّها
َّ َّ تَّنۡ ُق ُضوا ۡاَل َّ ۡۡي

ِؕ اّٰللَّ عَّلَّي ۡ ُك ۡم َّك ِفيَۡل
َّوقَّ ۡد َّجعَّلۡتُ ُم ه
ِِِ اّٰللَّي َّ ۡعل َّ ُم َّما تَّ ۡفعَّل ُ ۡو َِّن
اِ َّن ه
ِ َّ تك ن
ِت نَّقَّ َّض ۡت َّغ ۡز َََّّا
ۡ َِّو ََّل َّ ُ ۡو ُ ۡوا كَّال
ِم ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد ُق َّو ٍة اَّنۡكَّاثا تَّتَّ ِخ ُذ ۡو َّن

ا َّۡۡيَّان َّ ُك ۡم دَّ َّخَل ۢۡبَّيۡن َّ ُك ۡم ا َّۡن تَّ ُك ۡو َّن

গ্রহণ কর এজমনে গে, অনে
দল অমপক্ষা এক দল অসযক
ক্ষমতাবান হময় োয়।
এতদ্বারা গতা আল্লাহ শুযু
গতামামদর পরীক্ষা কমরন।
আল্লাহ অবশেই সকয়ামমতর
সদন প্রকাশ কমর গদমবন, গে
সবর্ময়
গতামরা
কলহ
করমত।
আল্লাহ ইচ্ছা করমল
গতামামদর িবাইমক এক
জাসত কমর সদমত পারমতন,
সকন্তু সতসন োমক ইচ্ছা
সবপেোমী কমরন এবং
োমক ইচ্ছা পে প্রদশে ন
কমরন। গতামরা ো কর গি
সবর্ময় অবশেই সজজ্ঞাসিত
হমব।

93.

গতামরা
স্বীয়
কিমিমূহমক পারস্পসরক
কলহ দ্বমের বাহানা কমরা
না। তা হমল দৃঢ়ভামব
প্রসতসেত হওয়ার পর পা
েিমক োমব এবং গতামরা
শাসস্তর স্বাদ আস্বাদন করমব
এ কারমণ গে, গতামরা
আমার পমে বাযা দান
কমরি এবং গতামামদর
কমঠার শাসস্ত হমব।

94.

yourselves, lest a nation
may be more numerous
than (another) nation.
Allah only tries you
thereby. And He will
certainly make clear to
you, on the Day of
Resurrection,
that
wherein you used to
differ.
93. And if Allah had
willed, He could have
made you (all) one
nation, but He sends
astray whom He wills
and guides whom He
wills. And you shall
certainly be asked of
what you used to do.
94. And do not make
your oaths as (means
of) deception among
yourselves, lest a foot
may slip after having
been firm, and you may
have to taste the evil
(consequences) because
of hindering (others)
from the path of Allah.
And yours should be a
great punishment (in
Hereafter).

গতামরা আল্লাহর 95.
And do not
অঙ্গীকামরর
সবসনমময় barter the covenant

95.

اُ َّم ٌة ِِه َّ ا َّۡر َٰب ِم ۡن اُ َّم ٍِة اِ َّّنَّا يَّبۡل ُ ِۡو ُك ُم
اّٰلل بِ ِٖه َّولَّيُب َّ ِين َّ َّن لـ َّ ُك ۡم ي َّ ۡو َّم
ُه
الۡقِي ٰ َّم ِة مَّا ُك نۡتُ ۡم فِي ۡ ِه
ِِِ ََّتۡتَّلِ ُف ۡو َِّن
ل
ّٰلل َّۡلَّـعَّل َّ ُك ۡم اُ َّمة َّوا ِح َّدة
ُ َِّو َّ ۡو ََّٓاءَّ ا ه
ِ ُ َّولـ ٰ ِك ۡن ي
م
ُ
ٓاء َّويَّهۡ ِد ۡى
ش
ي
ن
ل
ض
َّ
َّ
َّ
ۡ
ُ
ٓاء َّولَّـُُ ۡســَّل ُ َّن عَّ َّما ُك نۡتُ ۡم
ُِ َّم ۡن ي َّ َّش
ِِِتَّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن
ۡۢ َِّو ََّل تَّتَّ ِخ ُذ ۡوىا ا َّۡۡيَّان َّ ُك ۡم دَّ َّخَل
بَّيۡن َّ ُك ۡم فَّت َّ ِز َّل قَّ َّد ٌ ۢۡم ب َّ ۡع َّد ُثب ُ ۡو َِتَّا
لس ۡوىءَّ ِِبَّا َّص َّددتُ ۡم عَّ ۡن
ُ َّوتَّ ُذ ۡو ُِقوا ا
ِ س ِبي ِل ه
اب
ٌ اّٰلل َّو لـ َّ ُك ۡم ع َّ َّذ
ۡ َّ
ِِِم
ٌِ ۡ عَّ ِظي

ِ ِو ََّل تَّ ۡش ََّتوا بِع ۡه ِد ه
ِؕ اّٰلل َثَّ َّنا قَّلِيَۡل
َّ ۡ ُ
َّ

িামানে মূলে গ্রহণ কমরা of Allah for a small
Indeed, that
না। সনশ্চয় আল্লাহর কামি gain.
ো আমি, তা উিম which is with Allah is
গতামামদর
জমনে,
েসদ better for you, if you
only knew.
গতামরা জ্ঞানী হও।
গতামামদর কামি ো
আমি সনিঃমশর্ হময় োমব
এবং আল্লাহর কামি ো
আমি, কখ্নও তা গশর্ হমব
না। োরা িবর কমর, আসম
তামদরমক প্রাপে প্রসতদান
গদব তামদর উিম কমমে র
প্রসতদান স্বরূপ ো তারা
করত।

গকারআন পাঠ কমরন তখ্ন
সবতাসডত শয়তান গেমক
আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।

96. Whatever is with
you, will be exhausted,
and whatever is with
Allah will remain. And
We
will
certainly
reward those, who are
steadfast,
their
recompense according
to the best of what they
used to do.
97.
Whoever acts
righteously,
among
male or female, while
he (or she) is a believer.
Then indeed, We will
give to him (or her) a
good life. And We will
certainly reward them
their recompense to the
best of what they used
to do.
98.
So when you
recite the Quran, seek
refuge
with
Allah
from Satan the outcast.

তার আসযপতে চমল
না তামদর উপর োরা
সবশ্বাি স্থাপন কমর এবং
আপন পালন কতোর উপর

99.
Indeed, there is
for him no authority
over those who believe
and put trust in their

96.

গে িৎকমে িম্পাদন
কমর এবং গি ঈমাণদার,
পুরুর্ গহাক সকংবা নারী
আসম তামক পসবত্র জীবন
দান করব এবং প্রসতদামন
তামদরমক তামদর উিম
কামজর
কারমণ
প্রাপে
পুরষ্কার গদব ো তারা
করত।

97.

98. অতএব, েখ্ন আপসন

99.

ِ اِ َّّنا ِعنۡ َّد ه
اّٰلل ُه َّو َّخ ۡۡيٌ لـَّ ُك ۡم اِ ۡن
َّ
ُِِِك نۡتُ ۡم تَّ ۡعل َّ ُِم ۡو َِّن
ِ ِما ِعنۡ َّد ُكم يَّنۡ َّف ُِد وما ِعنۡ َّد ه
اّٰلل
َّ َّ
َّ
ۡ
ِب ۡوىا
َُّ بَّاقٍ َّولَّـن َّ ۡجزِي َّ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن َّص
م بِا َّ ۡح َّس ِن َّما كَّان ُ ۡوا
ِۡ ا َّ ۡج َّر ُه
ِِِي َّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن

َِِّم ۡن عَّ ِم َّل َّص ِالـا ِم ۡن ذَّكَّ ٍر ا َّۡو
اُنۡثٰى َّو ُه َّو ُم ۡؤ ِم ٌن فَّلَّـنُ ۡحيِيَّنَّ ٗه َّحيٰوة
َّط ِيبَّةِ َّولَّـن َّ ۡج ِزيَّـنَّ ُه ۡم ا َّ ۡج َّر ُه ۡم
ِِِ بِا َّ ۡح َّس ِن َّما كَّان ُ ۡوا ي َّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن

ِ فَّاِذَّا قَّ َّراۡ َّت ال ۡ ُق ۡراٰن فَّاستَّعِ ۡذ بِ ه
اّٰلل
ۡ َّ
َّ ِم َّن ا
ِِِم
ِِ ۡ لشي ۡ ٰط ِن ال َّر ِجي

ِاِن َّ ٗه لَّـيۡ َّس ل َّ ٗه ُسل ۡ ٰط ٌن ع َّ َّٰل ال َّ ِذي ۡ َّن
ِ ا ٰ َّمنُ ۡوا َّوع َّ ٰٰل َّربِ ِه ۡم يَّت َّ َّوكَّل ُ ۡو َِّن

ভরিা রামখ্।

100. তার আসযপতে গতা
তামদর উপরই চমল, োরা
তামক বন্ধু মমন কমর এবং
োরা
তামক
অংশীদার
মামন।

Lord.
100. His authority is
only over those who
make a friend of him,
and those who ascribe
partners to Him (Allah).

101. এবং েখ্ন আসম এক 101. And when We
আয়ামতর স্থমল অনে আয়াত change a revelation in
of (another)
উপসস্থত কসর এবং আল্লাহ place
ো অবতীণে কমরন সতসনই revelation, and Allah
গি িম্পমকে ভাল জামনন; knows best what He
sends down, they say:
তখ্ন তারা বমলিঃ আপসন
“You (O Muhammad)
গতা মনেডা উসি কমরন;
are only a fabricator.”
বরং তামদর অসযকাংশ
But most of them do
গলাকই জামন না।
not know.
102. বলুন, এমক পসবত্র 102. Say: “The Holy
গেমরশতা পালনকতোর পক্ষ Spirit (Gabriel) has
গেমক সনসশ্চত িতেিহ brought it down from
নাসেল কমরমিন, োমত your Lord with truth,
মুসমনমদরমক
প্রসতসেত that it may make firm
(the faith of) those who
কমরন
এবং
এটা
believe, and a guidance
মুিলমানমদর জমনে পে
and good tidings for
সনমদে শ ও িু-িংবাদ স্বরূপ।
those who submitted
(to Allah).”
103.
আসম
গতা 103. And certainly, We
ভালভামবই জাসন গে, তারা know that they say: “It
বমলিঃ তামক জননক বেসি is only a human being
সশক্ষা গদয়। োর সদমক who teaches him.” The
তারা ইসঙ্গত কমর, তার tongue of him at whom
they falsely hint is
ভার্া গতা আরবী নয় এবং
foreign, and this (the
এ
গকারআন
পসরষ্কার
Quran) is clear Arabic
আরবী ভার্ায়।
tongue.

ِاِ َّّنَّا ُسل ۡ ٰطنُ ٗه ع َّ َّٰل ال َّ ِذي ۡ َّن يَّت َّ َّول َّ ۡون َّ ٗه
ِ َّوال َّ ِذي ۡ َّن ُه ۡم بِ ٖه ُم ۡش ِر ُك ۡو َِّن
ِ
اّٰلل
ان اٰي َّ ٍِة َّو ُه
َّ ََّّواذَّا بَّدَّلۡنَّا ى اٰيَّة َّمك
ِ
ت
َّ ۡ ا َّعۡل َّ ُم ِبَّا يُ َّ ِن ُل قَّال ُ ۡوىا اِ َّّنَّا ى اَّن
ٍ َّ م ۡف
َت ب َّ ۡل ا َّ ۡكث َّ ُر ُه ۡم َّ َِل
ُ

ِِِ ي َّ ۡعل َّ ُم ۡو َِّن

ك
َّ ُِِق ۡل ن َّ َّزل َّ ٗه ُر ۡو ُح ال ۡ ُق ُد ِس ِم ۡن َّرب
ِ
ت ال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا
َّ ِبِا ۡلـ َّ ِق ليُثَّب
َِّ ۡ َّو ُهدى َِّو ُب ِۡش ٰرى لِل ۡ ُم ۡسلِ ِم
ي
ِِِ 
َِّولـ َّقَّ ۡد ن َّ ۡـعل َّ ُم ا َََّّنُ ۡم ي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن اِ َّّنَّا
ِ يعلِم ٗه ب َّ َّش ِر ل
ان ال َّ ِذ ۡى
س
ُ َّ ٌ
ُ َّ ُ
م َّوهٰ َّذا
ٌ ِ يُل ۡ ِح ُد ۡو َّن اِلَّي ۡ ِه ا َّ ۡع َّج
ِل
ِِِ ي
ٌِ ۡ ِان عَّ َّر َِب ٌ ُمب
س
ٌ َّ

Indeed, those
104. োরা আল্লাহর কোয় 104.
সবশ্বাি কমর না, তামদরমক who do not believe in
revelations
of
আল্লাহ পে প্রদশে ন কমরন the
না এবং তামদর জমনে Allah, Allah will not
guide them, and for
রময়মি েন্ত্রণাদায়ক শাসস্ত।
them will be a painful
punishment.
105. সমেো গকবল তারা 105. Only they invent
রচনা কমর, োরা আল্লাহর falsehood, who do not
in
Allah’s
সনদশে মন সবশ্বাি কমর না believe
revelations. And it is
এবং তারাই সমেোবাদী।
they who are the liars.

اّٰلل ََّل
ٌۙ ِ اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن ََّل يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َّن بِا ٰي ٰ ِت ه
اب
ي َّ ۡه ِدي ۡ ِه ُم ُه
ٌ اّٰلل َّو ََّ ُ ۡم ع َّ َّذ
ِِِ م
ٌِ ۡ اَّلِي
ِ َّ ِاِ َّّنا ي َّ ۡف
َتى الـۡ َّك ِذ َّب ال َّ ِذي ۡ َّن ََّل
َّ
ِ يُ ۡؤ ِمنُون بِا ٰي ِت ه
ك ُه ُم
َّ اّٰلل َّواُول ٰٮِى
ٰ َّ ۡ
ِِِ الۡكٰ ِذ ُب ۡو َِّن
ِ َِّم ۡن كَّ َّف َّر بِ ه
اّٰلل ِم ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد اِ ۡۡيَّانِ ٖهى اِ ََّل

Whoever
106. োর উপর জবরদসস্ত 106.
করা হয় এবং তার অন্তর disbelieves in Allah
সবশ্বামি অটল োমক গি after his belief, except ۡۢ ِمطمٮ
َّم ۡن اُ ۡك ِر َّه َّوقَّلۡب ُ ٗه ُ ۡ َّ ٌن
him
who
is
forced
বেতীত গে গকউ সবশ্বািী
and whose
ِ ٰ ان ولـ
হওয়ার
পর
আল্লাহমত thereto
ِبِ ۡاَل
م
ك
َ
ِ
ح
ر
ن
ن
ۡي
َّ
َّ
ۡ
َّ
ۡ
ۡ
َّ
heart
is
still
content
َّ
َّ
অসবশ্বািী হয় এবং কুেরীর
with faith. But as for
জনে মন উম্মুি কমর গদয়
بِال ۡ ُك ۡف ِر َّص ۡدرا فَّعَّلَّي ۡ ِه ۡم َّغ َّض
those who open their ُّ 
ٌ
তামদর উপর আপসতত হমব
breasts to disbelief,
ِ
ِ
م
ٌِ ۡ اب عَّ ِظي
ذ
ع
م
ِ
َ
و
اّٰلل
ن
َّ
আল্লাহর েেব এবং তামদর upon them is wrath م
َّ
ٌ َّ ۡ ُ َّ َّ ه
জমনে রময়মি শাসস্ত।
from Allah. And for
them
will
be
a
great punishment.
107. এটা এ জমনে গে, 107. That is because
ِ ِذ ٰل
َّ
ۡ
ي
ل
ب
ح
ت
س
ِ
َّ
ة
و
ا
وا
ا
م
َن
ا
ب
ك
َّ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
ۡ
তারা পাসেে ব জীবনমক they love the life of the
ٰ
ُُ
over
the
পরকামলর চাইমত সপ্রয় মমন world
ِ ٰ الدنۡيا ع َّ َّٰل ۡاَل
ِ
خ
َل
اّٰلل
َّن
ا
و
ة
ٌۙ
ر
َّ
َّ
َّ َّ َّ ه
َّ ُ
কমরমি
এবং
আল্লাহ Hereafter, and that
অসবশ্বািীমদরমক
পে Allah does not guide the
ِِِ ن
َِّ ۡ ي َّ ۡه ِدى الۡقَّ ۡو َّم الۡكٰ ِفرِي
people
who
disbelieve.
প্রদশে ন কমরন না।
108. এরাই তারা, আল্লাহ 108. They are those,
তা’য়ালা এমদরই অন্তর, কণে Allah has set a seal
their hearts,
ও চক্ষু র উপর গমাহর গমমর upon

ِاّٰلل ع َّ ٰٰل
َّ ِاُول ٰٮى
ِك ال َّ ِذي ۡ َّن َّطب َّ َّع ُه

সদময়মিন এবং এরাই কান্ড and
their
hearing
(ears), and their sight
জ্ঞানহীন।

(eyes). And it is they
who are the heedless.
109. বলাবাহুলে পরকামল 109. Assuredly, it is
they, in the Hereafter,
এরাই ক্ষসত গ্রস্ত হমব।
they will be the losers.
োরা দুিঃখ্-কি
গভামের পর গদশতোেী
হময়মি অতিঃপর গজহাদ
কমরমি, সনশ্চয় আপনার
পালনকতো এিব সবর্ময়র
পমর অবশেই ক্ষমাশীল,
পরম দয়ালু।

110.

111. গেসদন প্রমতেক বেসি
আত্ন-িমেে মন
িওয়াল
জওয়াব করমত করমত
আিমব এবং প্রমতেক বেসি
তামদর কৃতকমমে র পূণে েল
পামব এবং তামদর উপর
জুলুম করা হমব না।

110. Then indeed, your
Lord, for those who
emigrated after that
they
had
been
persecuted, and then
fought
and
were
steadfast, indeed, your
Lord after that is (for
them) Oft Forgiving,
Most Merciful.
111. On the Day when
every soul will come
pleading for itself, and
every soul will be
repaid in full for what
it did, and they will
not be wronged.

112. আল্লাহ দৃিান্ত বণে না 112. And Allah sets
কমরমিন একটি জনপমদর, forth a parable, a
that was
ো সিল সনরাপদ ও সনসশ্চন্ত, township
তোয় প্রমতেক জায়ো secure, well content,
গেমক
আিত
প্রচু র its provision coming to
it in abundance from
জীবমনাপকরণ। অতিঃপর
every side, but it
তারা আল্লাহর গনয়ামমতর
denied the bounties
প্রসত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ
of Allah, so Allah
করল।
তখ্ন
আল্লাহ made it taste the

َِسعِ ِه ۡم َّوا َّبۡ َّصا ِر ِه ۡم
ۡ َّ ُقل ُ ۡوبِ ِه ۡم َّو
ِِِ ِك ُه ُم الۡغ ٰ ِفل ُ ۡو َِّن
َّ َّواُول ٰٮى

َِّ َِل َّج َّر َّم ا َََّّنُ ۡم ِِف ۡاَل ٰ ِخ َّر ِة ُه ُم
ِِِ ا ۡۡل ٰ ِس ُر ۡو َِّن
ك لِل َّ ِذي ۡ َّن َّها َّج ُر ۡوا ِم ۡ ۢۡن
َّ َُِّث َّم اِ َّن َّرب
ِ
ٌِۙب ۡوىا
َُّ ب َّ ۡع ِد َّما ُفُنُ ۡوا ُث َّم ٰجهَّ ُد ۡوا َّو َّص
ك ِم ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد َّها لَّغ َّ ُف ِۡو ٌر
َّ َّاِ َّن َّرب
م
ِ َّر ِحي

ٌۡ

ي َّ ۡو َّم تَّا ۡ ِٰت ۡ كُ ُل ن َّ ۡف ٍس َُتَّا ِد ُل عَّ ۡن
ن َّ ۡف ِسهَّا َّو ُت َّو هِف كُ ُل ن َّ ۡف ٍس َّما
ِِِ  عَّ ِمل َّ ۡت َّو ُه ۡم ََّل يُ ۡظل َّ ُم ۡو َِّن
اّٰلل َّمثََّل قَّ ۡريَّة كَّان َّ ۡت
َّو َّض َّر َّب ُه
ا ٰ ِمنَّة ُم ۡط َّمٮِنَّة يَّاۡتِيۡهَّا ِر ۡز ُقهَّا
َّرغَّدا ِم ۡن كُ ِل َّمكَّانٍ فَّ َّك َّف َّر ۡت
ِاّٰلل فَّاَّذٰقَّهَّا اّٰلل ل
ِ بِاَّنۡع ِم ه
اس
ب
َّ َّ ُ ه
ُ
ا ۡۡلـُ ۡو ِع َّوا ۡۡلـ َّ ۡو ِۡ ِِبَّا كَّان ُ ۡوا

তামদরমক তামদর কৃতকমমে র extreme
of hunger
কারমণ
স্বাদ
আস্বাদন and fear because of
করামলন, ক্ষু যা ও ভীসতর। what they used to do.

113. তামদর কামি তামদর 113. And indeed, there
মযে গেমকই একজন রািূল had come to them a
আেমন
কমরসিমলন। messenger from among
অনন্তর ওরা তাাঁর প্রসত themselves, but they
সমেোমরাপ করল। তখ্ন had denied him, so
the punishment seized
আোব
এমি
তাদরমক
them while they were
পাকডাও
করল
এবং
wrong doers.
সনসশ্চতই
পাপাচারী।

ওরা

َّولـ َّقَّ ۡد َّجٓاءَّ ُه ۡم َّر ُس ۡو ٌل ِمنۡ ُه ۡم
َّ
اب َّو ُه ۡم
ُ فَّ َّكذ ُب ۡو ُه فَّا َّ َّخ َّذ ُه ُم الۡعَّ َّذ
ِِِٰظلِ ُم ۡو َِّن

সিল

114.

অতএব, আল্লাহ
গতামামদরমক গেিব হালাল
ও পসবত্র বস্তু সদময়মিন, তা
গতামরা আহার কর এবং
আল্লাহর অনুগ্রমহর জমনে
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর েসদ
গতামরা
তাাঁরই
এবাদতকারী হময় োক।

114.
Then eat of
what
Allah
has
provided you, lawful
(and)
good.
And
thank the bounty of
Allah if it is He
whom you worship.

অবশেই আল্লাহ
গতামামদর জমনে হারাম
কমরমিন রি, শুকমরর
মাংি এবং ো জবাই কামল
আল্লাহ িাডা অমনের নাম
উচ্চারণ
করা হময়মি।
অতিঃপর গকউ িীমালঙ্ঘন
কারী না হময় সনরুপায় হময়
পডমল
তমব,
আল্লাহ
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

115.
He has only
forbidden
to
you
carrion, and blood, and
swine flesh, and that
over which has been
invoked (a name) other
than Allah. Then him
who is obliged (to do
so),
without
disobedience, and not
going to excess, then
indeed, Allah is Oft
Forgiving,
Most
Merciful.

115.

ِِِي َّ ۡصن َّ ُع ۡو َِّن

اّٰلل َّحلَٰل
فَّ ُكل ُ ۡوا ِ ِم َّا َّرزَّقَّ ُك ُم ُه
ِ
ِت ه
اّٰلل اِ ۡن
َّ َّط ِيبا َّوا َۡ ُك ُر ۡوا نعۡ َّم
ُِِِك نۡتُ ۡم اِي َّ ُاه تَّ ۡعب ُ ُد ۡو َِّن
ِاِ َّّنَّا َّح َّر َّم عَّلَّي ۡ ُك ُم اۡلۡ َّيۡتَّةَّ َّو الد ََّّم
ِ ۡي ه
ِ ۡ َّ َّو َّل ۡ َّم ا ۡۡلِ ۡ ِني ۡ ِر َّو َّما ىاُ ِه َّل لِغ
اّٰلل
بِ ِٖه فَّ َّم ِن ا ۡض ُط َّر غ َّ ۡۡي َّ بَّا ٍٍ َّو ََّل عَّا ٍد
ِ م
ٌِ ۡ اّٰللَّ َّغ ُف ۡو ٌر َّر ِحي
ِفَّاِ َّن ه

116. গতামামদর মুখ্ গেমক 116. And do not say,
িাযারনতিঃ গেিব সমেো about what your own
গবর হময় আমি গতমসন কমর tongues put
forth
গতামরা আল্লাহর সবরুমদ্ধ falsely. “This is lawful,
this
is
সমেো অপবাদ আমরাপ and
কমর বল না গে, এটা forbidden,” so that you
হালাল এবং ওটা হারাম। invent against Allah a
সনশ্চয়
োরা
আল্লাহর lie. Indeed, those who
invent against Allah a
সবরুমদ্ধ সমেো আমরাপ
lie will not prosper.

َِّو ََّل ِتَّ ُق ۡول ُ ۡوا ِۡلَّا تَّ ِص ُف اَّل ۡ ِسنَّـتُ ُك ُم
ِ
ام
ٌ ال ۡ َّكذ َّب هٰ َّذا َّحل ٰ ٌل َّوهٰ َّذا َّح َّر
ِ لِـت َّ ۡف ََّتوا ع َّ َّٰل ه
ب اِ َّن
ِ َّ اّٰلل ال ۡ َّك ِذ
ُۡ
ِ ال َّ ِذي ۡ َّن ي َّ ۡف ََّتون ع َّ َّٰل ه
اّٰلل ال ۡ َّك ِذ َّب
َّ ۡ ُ
ََِِِّل يُ ۡفلِ ُح ۡو َّن

েৎিামানে িুখ্িমভাে গভাে কমর সনক।
তামদর জমনে েন্ত্রনাদায়ক
শাসস্ত রময়মি।

ِ
اب
ٌ َِّمتَّا ٌع قَّلي ۡ ٌلِ َّو ََّ ُ ۡم ع َّ َّذ
ِِِم
ٌِ ۡ اَّلِي

কমর, তামদর মঙ্গল হমব না।

117.

117. A brief enjoyment
(will be theirs), and
they will have a painful
punishment.

118. ইহুদীমদর জমনে আসম 118. And to those who
গতা গকবল তাই হারাম are Jews, We have
কমরসিলাম ো ইসতপূমবে forbidden that which
আপনার সনকট উমল্লখ্ We have mentioned to
কমরসি। আসম তামদর প্রসত you (O Muhammad)
before. And We did not
গকান জুলুম কসরসন, সকন্তু
wrong them, but they
তারাই সনমজমদর উপর
used
to
wrong
জুলুম করত।
themselves.
Then indeed,
119.
অনন্তর োরা 119.
অজ্ঞতাবশতিঃ মন্দ কাজ your Lord, for those
do
evil
in
কমর, অতিঃপর তওবা কমর who
এবং সনমজমক িংমশাযন ignorance, then repent
কমর
গনয়,
আপনার after that and do
righteous deeds, indeed
পালনকতো এিমবর পমর
your Lord, thereafter,
তামদর
জমনে
অবশেই
is
Oft
Forgiving,
ক্ষমাশীল, দয়ালু।
Most Merciful.
120.
সনশ্চয় ইব্রাহীম 120. Indeed, Abraham
সিমলন এক িম্প্রদাময়র was a whole community

َِّوع َّ َّٰل ال َّ ِذي ۡ َّن َّه ُاد ۡوا َّح َّر ۡمنَّا َّما
ل َّو َّما
ِ ُ ۡ ك ِم ۡن قَّب
َّ ۡ قَّ َّص ۡصنَّا عَّلَّي
َّظل َّ ۡمن ٰ ُه ۡم َّولـ ٰ ِك ۡن كَّان ُ ۡوىا اَّن ۡ ُف َّس ُه ۡم
ِِِي َّ ۡظلِ ُم ۡو َِّن
ك لِل َّ ِذي ۡ َّن عَّ ِملُوا
َّ َُّث َّم اِ َّن َّرب
لس ۡوىءَّ ِِبَّهَّال َّ ٍة ُث َّم تَّا ُب ۡوا ِم ۡ ۢۡن ب َّ ۡع ِد
ُ ا
ك ِم ۡ ۢۡن
َّ َّك َّوا َّ ۡصل َّ ُح ۡوىا اِ َّن َّرب
َّ ِ ذٰل
ِِِم
ٌِ ۡ ب َّ ۡع ِد َّها لَّغ َّ ُف ۡو ٌر َّر ِحي

ِ َّ ِ ِاِ َّن اِبۡر ِهيم كَّان اُ َّمة قَّانِتا
ّٰلل
َّ َّ ۡ ٰ

প্রতীক, িবসকিু গেমক মুখ্
সেসরময় এক আল্লাহরই
অনুেত
এবং
সতসন
গশরককারীমদর
অন্তভে ু ি
সিমলন না।

121. সতসন তাাঁর অনুগ্রমহর

প্রসত কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী
সিমলন।
আল্লাহ
তাাঁমক
মমনানীত কমরসিমলন এবং
িরল
পমে
পসরচাসলত
কমরসিমলন।

(by himself), obedient
to Allah, exclusively
devoted. And he was
not of those who
associated (others with
Allah).
121. Thankful for His
bounties. He (Allah)
chose him, and He
guided him to a
straight path.

122.

আসম
তাাঁমক
দুসনয়ামত
দান
কমরসি
কলোণ
এবং
সতসন
পরকামলও িৎকমে শীলমদর
অন্তভে ূ ি।

122. And We gave him
good in the world. And
certainly,
in
the
Hereafter, he shall be
among the righteous.

অতিঃপর আপনার
প্রসত
প্রতোমদশ
গপ্ররণ
কমরসি গে, ইব্রাহীমমর দ্বীন
অনুিরণ
করুন,
সেসন
একসনে
সিমলন
এবং
সশরককারীমদর
অন্তভে ূ ি
সিমলন না।

123. Then, We inspired
you (O Muhammad,
saying) that: “Follow
the
religion
of
Abraham, exclusively
devoted. And he was
not of those who
associated (others with
Allah).
124. The Sabbath was
only prescribed for
those who differed in
it. And indeed, your
Lord
will
judge
between them on the
Day of Resurrection
about that wherein they
used to differ.

123.

124. শসনবার সদন পালন

গে, সনযে ারণ করা হময়সিল,
তা তামদর জমনেই োরা
এমত মতসবমরায কমরসিল।
আপনার
পালনকতো
সকয়ামমতর সদন তামদর
মমযে েয়িালা করমবন গে
সবর্ময় তারা মতসবমরায
করত।

ِم َّن

ك
ُ َّ ي

َّح ِن ِي ۡفا َّول َّ ۡم
ِِِ ي
ٌۙ َّ ۡ اۡلۡ ُ ۡش ِر ِك

ِ ِ
ٮه
ُ ٰٮه َّو َّهد
ُ ٰ ََّاكرا َلَّن ۡ ُع ِم ِه اِ ۡجتَّب
ٍ اِ ٰٰل ِص َّر
ِِِ م
ٍِ ۡ ا ٍ ُم ۡستَّقِي
الدنۡيَّا َّح َّسنَّة ِؕ َّواِن َّ ٗه ِِف
ُ َّواٰتَّيۡن ٰ ُه ِِف
ِۡ ِالصل
َِّ ۡاَل ٰ ِخ َّر ِة َّۡل
ِِِ ي
ح
ن
ه
َّ
َّك ا َِّن اتَّبِ ۡع ِملَّة
َّ ۡ ُِث َّم ا َّۡو َّحيۡنَّا ى اِلَّي
ِ ِ
ان ِم َّن
َّ َّ ابۡ ٰرهي ۡ َّم َّح ِنيۡفا َّو َّما ك
ِِِ ي
َِّ ۡ اۡلۡ ُ ۡش ِر ِك
السب ۡ ُت ع َّ َّٰل ال َّ ِذي ۡ َّن
َّ ِاِ َّّنَّا ُجعِ َّل
ك لَّي َّ ۡح ُك ُم
َّ َّا ۡختَّل َّ ُف ۡوا فِي ۡ ِه َّواِ َّن َّر ِب
بَّيۡن َّ ُه ۡم ي َّ ۡو َّم الۡقِي ٰ َّم ِة فِي ۡ َّما كَّان ُ ۡوا
ِِِفِي ۡ ِه ََّيۡتَّلِ ُف ۡو َِّن

আপন পালনকতোর
পমের প্রসত আহবান করুন
জ্ঞামনর কো বুসঝময় ও
উপমদশ শুসনময় উিমরূমপ
এবং তামদর িামে সবতকে
করুন পিন্দ েুি পন্থায়।
সনশ্চয়
আপনার
পালনকতোই
ঐ
বেসি
িম্পমকে সবমশর্ ভামব জ্ঞাত
রময়মিন, গে তাাঁর পে
গেমক সবচু েত হময় পমডমি
এবং সতসনই ভাল জামনন
তামদরমক, োরা িঠিক
পমে আমি।

125.
Call
(O
Muhammad)
to the
way of your Lord with
wisdom
and
good
instruction, and argue
with them in a way
that is better. Indeed
your Lord, He knows
best of him who has
gone astray from His
way, and He is best
Aware of those who
are guided.

আর েসদ গতামরা
প্রসতমশায গ্রহণ কর, তমব
ঐ পসরমাণ প্রসতমশায গ্রহণ
করমব,
গে
পসরমাণ
গতামামদরমক কি গদয়া
হয়। েসদ িবর কর, তমব
তা িবরকারীমদর জমনে
উিম।

126. And if you punish,
then punish with the
like of that wherewith
you were afflicted. And
if you endure patiently,
that is indeed the best
for those who are
patient.

125.

126.

আপসন িবর
করমবন। আপনার িবর
আল্লাহর জনে বেতীত নয়,
তামদর জমনে দুিঃখ্ করমবন
না এবং তামদর চক্রামন্তর
কারমণ মন গিাট করমবন
না।

127.
And endure
you
patiently
(O
Muhammad), and your
patience is not but
from Allah. And do not
grieve over them, and be
not in distress because
of what they plot.
128. সনশ্চয় আল্লাহ তামদর 128. Indeed, Allah is
িমঙ্গ
আমিন,
োরা with those who fear
পরমহেোর এবং োরা (Him) and those who
do good.
িৎকমে কমর।
127.

ك بِا ۡلِ ۡك َّم ِة
َّ ِِاُ ۡد ُع اِ ٰٰل َّس ِبي ۡ ِل َّرب
َّواۡلۡ َّ ۡو ِع َّظ ِة ا ۡل َّ َّسن َّ ِِة َّو َّجا ِد َۡ ُ ۡم
ِ َّ
ك ُه َّو
ِ ُ ِت ِِه َّ ا َّ ۡح َّس
َّ َّن اِ َّن َّر ِب
ۡ بِال
ا َّعۡل َّ ُم ِِبَّ ۡن َّض َّل عَّ ۡن َّس ِبيۡلِ ِٖه َّو ُه َّو
ِِِن
َِّ ۡ ا َّعۡل َّ ُم بِاۡلۡ ُهۡت َّ ِدي

َّواِ ۡن عَّاقَّبۡتُ ۡم فَّعَّاقِب ُ ۡوا ِ ِِبث ۡ ِل َّما
ُِعوق
ٖ
ٮ
ل
ِ
ِ
ِب ُت ۡم ََّ ُ َّو
ص
ن
و
ِ
ه
ب
م
ت
ب
َّ
ۡ
َّ ۡ ُ ۡ ۡ
ۡ َّ َّ
ِ ِ لص
ِِِن
َِّ ۡ ِبي
َّخ ۡۡيٌ ل ِ ه
ِ ك اِ ََّل بِ ه
ِ اص
اّٰلل َّو ََّل
َّ ِب
ُۡ ِب َّو َّما َّص
ۡ ۡ َّو
ٍك ِِف ۡ َّضيۡق
ُ ََّّ َۡت َّز ۡن عَّلَّي ۡ ِه ۡم َّو ََّل ت
ِِِِمَّا َّۡيۡ ُك ُر ۡو َِّن
اّٰللَّ َّم َّع ال َّ ِذي ۡ َّن
اِ َّن ه
 ن
َِّ ال َّ ِذي ۡ َّن ُه ۡم ُّم ۡ ِسنُ ۡو

اتَّقَّو ا َّو

