
 

আল বাক্বারাহ AlBaqarah      

পরম করুণাময় ও অসিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  আসলফ লাম মীম। 1. Alif. Lam. Mim.  ِٓ  ِِِ  ۚ   الٓم 
2.  এ সিই সকতাব যামত 
সকানই িমেহ সনই। পথ 
প্রদর্শনকারী 
পরমহযগারমদর জনয, 

2. This is the Book 

about which there is no 

doubt, a guidance for 

those who fear (Allah).  

ِ يۡبَّ ۚ ۚ  ِ فِيۡهِِۚ  ِ  ِۚ ِۚ   ِ ذٰلِكَّ الِۡڪتُٰب َلَّ رَّ
َۙ  ِِِ ُهًدى ل ِلُۡمت َّقِۡيَّ

3.  যারা অমদখা সবষময়র 
উপর সবশ্বাি স্থাপন কমর 
এবং নামায প্রসতষ্ঠা কমর। 
আর আসম তামদরমক সয 
রুযী দান কমরসি তা সথমক 
বযয় কমর 

3.  Those who believe 

in the unseen, and 

establish prayer, and 

spend  out  of  what We 

have provided for 

them.  

َّيِۡب وَّ  ال َِّذيۡنَّ يُۡؤمِنُۡونَّ بِالۡغ
زَّقۡنُٰهۡم يُقِيۡمُِ ِم َّا رَّ لٰوةَّ وَّ ۡونَّ الص َّ

َۙ   يُنِۡفُقۡونَّ
4. এবং যারা সবশ্বাি স্থাপন 
কমরমি সিিব সবষময়র 
উপর যা সকিু সতামার 
প্রসত অবতীণশ হময়মি এবং 
সিিব সবষময়র উপর যা 
সতামার পবূশবতীমদর প্রসত 
অবতীণশ হময়মি। আর 
আমখরাতমক যারা সনসিত 
বমল সবশ্বাি কমর। 

4.  And those who 

believe in that which 

has been revealed to 

you (Muhammad) and 

that which was 

revealed before you, 

and they are certain of 

the Hereafter.  

َّيۡكَّ  ال َِّذيۡنَّ يُۡؤمِنُۡونَّ ِِبَّٓا اُنِۡزلَّ اِل وَّ
ِة  وَّمَّٓا اُنِۡزلَّ ِمۡن قَّبۡلِكَّ  وَّبِاَۡلِٰخرَّ

َُؕهۡم يُِ  ِِِ ۡوقِنُۡونَّ

5.  তারাই সনমজমদর 
পালনকতশ ার পক্ষ সথমক 

5.   Those are on (true) 

guidance from their   
ب ِِهۡمِ ٓٮ ِكَّ عَّٰٰل ُهًدى م ِۡن ر َّ ٰ  اُول



িপুথ প্রাপ্ত, আর তারাই 
যথাথশ িফলকাম। 

Lord. And those, they   

are the successful.  ُِٓٮ ِكَّ ُهُم اۡل ٰ  ِِِ ۡفلُِحۡونَِّوَّاُول
6.  সনসিতই যারা কামফর 
হময়মি তামদরমক আপসন 
ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই 
করুন তামত সকিুই আমি 
যায় না, তারা ঈমান 
আনমব না। 

6. Certainly, those who   

disbelieve, it is the 

same to them whether 

you (O Muhammad) 

warn them, or do not 

warn them, they will 

not believe. 

َّيِۡهۡم  وَّٓاٌء عَّل اِن َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا سَّ
َّۡم تُنِۡذۡرُهۡم َلَّ  ُۡم اَّۡم ل ۡرَتَّ ءَّاَّنۡذَّ

 ِِِ يُۡؤمِنُۡونَِّ
7.  আল্লাহ তামদর অন্তকরণ 
এবং তামদর কানিমূহ বন্ধ 
কমর সদময়মিন, আর তামদর 
স াখিমূহ পদশ ায় সেমক 
সদময়মিন। আর তামদর 
জনয রময়মি কম ার র্াসি। 

7. Allah has set a seal 

upon their hearts, and 

upon their hearing, and 

on their eyes there is a 

covering. And for them 

is a great punishment.  

ٰ ُقلُۡوبِِهۡم وَّعَّٰٰل  ُ عَّٰلَّ تَّمَّ اّٰلله خَّ
ۡعِِهۡمِ اِرِهۡم َسَّ  وَّعَّٰٰلٓ اَّبۡصَّ
اوَّةٌِ ُِ ِغشَّ لَّ   ۡم عَّذَّاٌب عَِّظيٌۡمِو َّ

8.  আর মানমুষর মমযয 
সকিু সলাক এমন রময়মি 
যারা বমল, আমরা আল্লাহ 
ও পরকামলর প্রসত ঈমান 
এমনসি অথ  আমদৌ তারা 
ঈমানদার নয়। 

8. And among mankin 

there are some who 

say: “We believe in 

Allah and in the Last 

Day,” while they are 

not believers.  

 ِ وَِّمنَّ الن َّاِس مَّۡن ي َُّقۡوُل اٰمَّن َّا بِاّٰلله
َّۡوِم اَۡلِٰخِر وَّمَّا ُهۡم  وَّبِالۡي

 ِِِ ِِبُۡؤمِِنۡيَِّ
9.  তারা আল্লাহ এবং 
ঈমানদারগণমক সযাোঁকা 
সদয়। অথ  এমত তারা 
সনমজমদরমক িাডা অনয 
কাউমক সযাোঁকা সদয় না 
অথ  তারা তা অনভুব 
করমত পামর না। 

9.  They  deceive  Allah   

and  those  who  

believe,  and  they do  

not  deceive  except  

themselves, and they 

do not perceive  (it). 

ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا َّ وَّ  وَّمَّا ُُِيِٰدُعۡونَّ اّٰلله
ُهۡم وَّمَّا  ۤ اَّنُۡفسَّ ۡدَُّعۡونَّ اَِل َّ ُيَّ

َؕ َّۡشُعُرۡونَّ  ِِِ ي

10.  তামদর অন্তঃকরণ 
বযসযগ্রি আর আল্লাহ 
তামদর বযসয আমরা বাসডময় 
সদময়মিন। বস্তুতঃ তামদর 
জনয সনযশাসরত রময়মি 

10. In their hearts is a 

disease, then Allah 

increased their disease.  

And   for  them  is  a  

painful punishment  

 ُ ادَُّهُم اّٰلله ٌضَۙ فَّزَّ ِِفۡ ُقلُۡوبِِهۡم م َّرَّ
ًضا َّلِيٌۡمَۙمَّرَّ ُۡم عَّذَّاٌب ا لَّ ۚ  ِِبَّا ِِ و َّ



ভয়াবহ আযাব, তামদর 
সমথযা ামরর দরুন। 

because  they  used  to  

lie.  ََِّّۡكِذبُۡون َّانُۡوا ي  ِِِ ك
11.  আর যখন তামদরমক 
বলা হয় সয, দসুনয়ার বুমক 
দাঙ্গা-হাঙ্গামা িসৃি কমরা 
না, তখন তারা বমল, 
আমরা সতা মীমাংিার পথ 
অবলম্বন কমরসি। 

11.      And   when   it 

is  said  to  them: “Do 

not cause corruption 

on the earth,” they say: 

“We are only 

reformers.”  

ُۡم َلَّ تُۡفِسُدۡوا ِِف  اِذَّا قِيۡلَّ لَّ وَّ
ُۡن  َّا َنَّ اَۡلَّۡرِضَۙ قَّالُۡوٓا اِّن َّ

 ِِِ ُمۡصلُِحۡونَِّ
12.  মমন সরমখা, তারাই 
হাঙ্গামা িসৃিকারী, সকন্তু 
তারা তা উপলসি কমর না। 

12. Beware, it is indeed 

they who are the 

corruptors, but they do 

not perceive (it).  

ٰـِكۡن  ل ُۡم ُهُم اۡلُۡفِسُدۡونَّ وَّ اََّلَّ ٓ اِّن َّ
َّۡشُعُرۡونَِّ   َل َّ ي

13.  আর যখন তামদরমক 
বলা হয়, অনযানযরা 
সযভামব ঈমান এমনমি 
সতামরাও সিভামব ঈমান 
আন, তখন তারা বমল, 
আমরাও সক ঈমান আনব 
সবাকামদরই মত! মমন 
সরমখা, প্রকৃতপমক্ষ তারাই 
সবাকা, সকন্তু তারা তা 
সবামে না। 

13.    And  when  it  is  

said  to them: “Believe 

as the people have 

believed,” they say: 

“Should we believe as 

the foolish have 

believed.” Beware, it is 

they who are the 

foolish, but they do not 

know (it).  

ٓا اٰمَّنَّ  ُۡم اٰمِنُۡوا كَّمَّ اِذَّا قِيۡلَّ لَّ وَّ
ٓا اٰمَّنَّ  الن َّاُس قَّالُۡوٓا اَّنُۡؤِمُن كَّمَّ

فَّهَّٓاءُِ فَّهَّٓاُء ِالس ُ ُۡم ُهُم الس ُ ۤ اِّن َّ َۚؕ اََّلَّ
ِ ٰـِكۡن َل َّ ل َُّمۡونَِّوَّ َّعۡل  ِِِ  ي

14.  আর তারা যখন 
ঈমানদারমদর িামথ সমমর্, 
তখন বমল, আমরা ঈমান 
এমনসি। আবার যখন 
তামদর র্য়তানমদর িামথ 
একামন্ত িাক্ষাৎ কমর, তখন 
বমল, আমরা সতামামদর 
িামথ রময়সি। আমরা সতা 
(মুিলমানমদর িামথ) 
উপহাি কসর মাত্রা। 

14.    And when they 

meet  those  who  

believe, they say: “We 

believe,” and when 

they   are  alone  with  

their  evil  ones,  they 

say:  “Indeed  we  are  

with  you,  we  were 

only  mocking.”  

َُّقوا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا قَّالُۡوٓا اٰمَّن َّا اِذَّا ل ۚ ۚ  ِِوَّ
يِٰطيِۡنِهۡمَۙ قَِّ َّۡوا اِٰٰل شَّ ل الُۡوٓا اِن َّا وَّاِذَّا خَّ

ُۡن ُمۡستَّهِۡزُءۡونَِّ َّا َنَّ  مَّعَُّكۡمَۙ اِّن َّ

ِِِ 



15.  বরং আল্লাহই তামদর 
িামথ উপহাি কমরন। আর 
তামদরমক সতসন সিমড 
সদময়মিন সযন তারা 
সনমজমদর অহংকার ও 
কুমতলমব হয়রান ও 
সপমরর্ান থামক। 

15.    Allah (Himself) 

mocks  at  them,  and 

He  prolongs them in 

their transgression, 

(while)  they  wander 

blindly.  

ُهۡم ِِفۡ  ُ ُد  َّۡستَّهِۡزُئ بِِهۡم وََّيَّ ُ ي اَّّٰلله
ُهۡونَِّ َّعۡمَّ َّاِّنِۡم ي  ِِِ ُطغۡي

16.  তারা সি িমি সলাক, 
যারা সহদাময়মতর সবসনমময় 
সগামরাহী খসরদ কমর। 
বস্তুতঃ তারা তামদর এ 
বযবিায় লাভবান হমত 
পামরসন এবং তারা 
সহদাময়তও লাভ করমত 
পামরসন। 

16.  It is those who   

purchased   error   for 

guidance, so their 

transaction has   

brought no profit, nor 

were they guided.  

َّةَّ  لٰل َُّوا الض َّ ٓٮ ِكَّ ال َِّذيۡنَّ اۡشَتَّ ٰ اُول
َُتُۡم  بِاۡلُدٰى َّارَّ ِ ِِبَّۡت ّت  ا رَّ فَّمَّ

َّانُۡوا ُمهۡتَِّديۡنَِّوَِّ  ِِِ مَّا ك

17.  তামদর অবস্থা সি 
বযসির মত, সয সলাক 
সকাথাও আগুন জ্বালামলা 
এবং তার  ারসদককার 
িবসকিুমক যখন আগুন 
স্পি কমর তুলমলা, ঠিক 
এমসন িময় আল্লাহ তার 
 ারসদমকর আমলামক 
উঠিময় সনমলন এবং 
তামদরমক অন্ধকামর সিমড 
সদমলন। ফমল, তারা সকিুই 
সদখমত পায় না। 

17.      Their example 

is as the   example   of   

him   who kindled a  

fire,  then  when  it  

lighted   all  around  

him, Allah took   away   

their  light  and  left  

them in  darkness,  (so)  

they could not see.  

َِّل ال َِّذۡى  ث َّلُُهۡم كَّمَّ اۡستَّۡوقَّدَّ مَّث
َّاًرا َّه  ن ۡول ۡۡ مَّا حَّ ٓاءَّ ٓا اَّضَّ َّم َّ  فَّل

كَُّهۡم ِِفۡ  ُ بِنُۡوِرِهۡم وَّتَّرَّ ذَّهَّبَّ اّٰلله
 ِِِ ُظلُمٍٰت َل َّ يُبِۡصُرۡونَِّ

18.  তারা বসযর, মকূ ও 
অন্ধ। িতুরাং তারা সফমর 
আিমব না। 

18. Deaf, dumb, blind, 

so they will not return 

(to right path).  

ٌ  بُۡكٌم ُعۡۡمٌ فَُّهۡم َلَّ  ُصم 
َّۡرِجُعۡونَِّ   َِۚۙي

19.  আর তামদর উদাহরণ 
সিিব সলামকর মত যারা 

19.        Or like a 

rainstorm from the sky,     
ٓاِء فِيِۡه  مَّ ي ٍِب م ِنَّ الس َّ اَّۡو كَّصَّ



দমুযশাগপণূশ েমডা রামত পথ 
 মল, যামত থামক আোঁযার, 
গজশ ন ও সবদযুৎ মক। 
মৃতুযর ভময় গজশ মনর িময় 
কামন আঙ্গলু সদময় রক্ষা 
সপমত  ায়। অথ  িমি 
কামফরই আল্লাহ কতৃশ ক 
পসরমবসষ্ঠত।  

wherein    is   darkness, 

and thunder, and 

lightning.  They  thrust 

their  fingers  in  their  

ears against the    

thunderclaps,  for  fear  

of   death.   And   Allah 

is encompassing the 

disbelievers.  

بَّۡرٌقِ عٌۡد و َّ رَّ ۡعَّلُۡونَّ ُِظلُمٌٰت و َّ ۚ  َيَّ
ٓ اٰذَّاِّنِۡم م ِنَّ  ابِعَُّهۡم ِِفۡ اَّصَّ

ِ ِۡ َّۡو ذَّرَّ اۡل وَّاِعِق حَّ ُ الص َّ  وَّاّٰلله
 ِِِ  بِالۡكِٰفِريۡنَُُِّمِيٌۡطِ

20.  সবদযুতামলামক যখন 
িামানয আমলাসকত হয়, 
তখন সকিুটা পথ  মল। 
আবার যখন অন্ধকার হময় 
যায়, তখন  াোঁয় দাোঁসডময় 
থামক। যসদ আল্লাহ ইচ্ছা 
কমরন, তাহমল তামদর 
শ্রবণর্সি ও দসৃির্সি 
সিসনময় সনমত পামরন। 
আল্লাহ যাবতীয় সবষময়র 
উপর িবশময় ক্ষমতার্ীল। 

20.     The lightning 

almost snatches away   

their    sight.  whenever 

it lights up (the way) 

for them, they walk 

therein. And when 

darkness comes upon 

them, they stand still. 

And if Allah willed, He 

could have taken away 

their hearing, and their 

sight. Certainly, Allah 

has power over all 

things. 

ِۡ ُۡق ُيَّ َّكَّاُد الَۡبَّ ُهۡمِي ارَّ ُ  اَّبۡصَّ  طَّ
ۡوا فِيۡهِِ ُۡم م َّشَّ ٓاءَّ لَّ ٓا اَّضَّ وَّاِذَّٓا  كُل َّمَّ

َّيِۡهۡم قَّاُمۡوا َّمَّ عَّل ُ اَّۡظل َّۡو شَّٓاءَّ اّٰلله ل  وَّ
اِرِهۡمِ اَّبۡصَّ ۡمعِِهۡم وَّ َّذَّهَّبَّ بِسَّ  ل

ٍء قَِّديٌۡرِ ۡ ِ َشَّ َّ عَّٰٰل كُل   ِِِ اِن َّ اّٰلله

21.  সহ মানব িমাজ! 
সতামরা সতামামদর 
পালনকতশ ার এবাদত কর, 
সযসন সতামাসদগমক এবং 
সতামামদর পবূশবতীসদগমক 
িসৃি কমরমিন। তামত আর্া 
করা যায়, সতামরা 
পরমহযগারী অজশ ন করমত 
পারমব। 

21.       O mankind, 

worship your Lord,   

who  created  you and  

those before you, so 

that you  may  become  

righteous.  

َِّ ب َُّكُم يٰٓا ي ُهَّا الن َّاُس اۡعبُُدۡوا رَّ
ال َِّذيۡنَّ ِمۡن  َّقَُّكۡم وَّ ل ال َِّذۡى خَّ

َّعَّل َُّكۡم تَّت َُّقۡونَِّ   َِۚۙقَّبۡلُِكۡم ل

22. সয পসবত্রিত্তা সতামামদর 
জনয ভূসমমক সবিানা এবং 

22.     He who made 

the earth   a   resting   
َّـُكُم اَۡلَّۡرضَّ  ال َِّذۡى جَّعَّلَّ ل



আকার্মক িাদ স্বরূপ স্থাপন 
কমর সদময়মিন, আর 
আকার্ সথমক পাসন বষশণ 
কমর সতামামদর জনয ফল-
ফিল উৎপাদন কমরমিন 
সতামামদর খাদয সহিামব। 
অতএব, আল্লাহর িামথ 
সতামরা অনয কামকও 
িমকক্ষ কমরা না। বস্তুতঃ 
এিব সতামরা জান। 

place  for  you,  and   

the  sky  a  canopy, and   

He  sent  down  water 

(rain) from the sky, 

then  brought  forth  

thereby of  the  fruits  

as   provision  for  you.  

So do not attribute 

equals to Allah, while 

you know (it).  

َّٓاءًِ ٓاءَّ بِن مَّ الس َّ اًشا و َّ اَّنۡزَّلَّ  فِرَّ و َّ
جَّ بِٖه ِمنَّ  َّۡخرَّ ٓاِء مَّٓاءً فَّا مَّ ِمنَّ الس َّ

ِۡ ِرۡزقًا ل َّـُكۡمِالث َِّ ٰر ۡعَّلُۡوا مَّ ََّ ّتَّ  فَّ
َُّمۡونَِّ اَّنۡتُۡم تَّعۡل ِ اَّنۡدَّادًا و َّ  ِِِ ّٰلِله

23.  এতদিম্পমকশ  যসদ 
সতামামদর সকান িমেহ 
থামক যা আসম আমার 
বাোর প্রসত অবতীণশ 
কমরসি, তাহমল এর মত 
একটি িরূা র না কমর 
সনময় এি। সতামামদর 
সিিব িাহাযযকারীমদরমক 
িমঙ্গ নাও-এক আল্লাহমক 
িাডা, যসদ সতামরা 
িতযবাদী হময় থামকা। 

23.    And  if  you  are 

in  doubt  about  that  

which We sent down 

(the Quran)  to Our 

servant (Muhammad), 

then produce a surah 

the like thereof, and 

call your witnesses  

besides Allah if you are 

truthful.  

َّا عَّٰٰل  لۡن َّز َّ ِ َّا ن يٍۡب م  وَّاِۡن ُکنۡتُۡم ِِفۡ رَّ
ٍة م ِۡن م ِثۡلِهِٖ َّا فَّاُۡتۡوا بُِسۡورَّ  عَّبِۡدن

 ِ وَّاۡدُعۡوا ُشهَّدَّٓاءَُّكۡم م ِۡن ُدۡوِن اّٰلله
  اِۡن ُكنۡتُۡم ٰصِدقِۡيَِّ

24.  আর যসদ তা না পার-
অবর্য তা সতামরা কখনও 
পারমব না, তাহমল সি 
সদাযমখর আগুন সথমক রক্ষা 
পাওয়ার স িা কর, যার 
জ্বালানী হমব মানুষ ও 
পাথর। যা প্রস্তুত করা 
হময়মি কামফরমদর জনয। 

24.         So  if  you  do  

not, and    you   can  

never  do  (it),   then  

fear  the  Fire, that   

whose   fuel   is   people   

and   stones,  prepared  

for the   disbelievers. 

َّۡن تَّۡفعَّلُۡوا فَّات َُّقوا  ل فَّاِۡن ل َّۡم تَّۡفعَّلُۡوا وَّ
ا الن َّاُس  ُقۡوُدهَّ الن َّارَّ ال َِِّتۡ وَّ

ةُِ ارَّ ۡۡ لِلۡكِٰفِريۡنَِِِّوَّاۡۡلِجَّ  ۚ ۚ  اُِعد َّ

ِِِ 
25.  আর সহ নবী (িাঃ), 
যারা ঈমান এমনমি এবং 
িৎকাজিমূহ কমরমি, 

আপসন তামদরমক এমন 

25.     And give good 

tidings   to   those   who 

believe and do 

righteous deeds, that 

ِر ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّ عَِّملُوا  وَّبَّش ِ
ُۡم جَِّ لِٰحِت اَّن َّ لَّ ِۡرۡى الصه نهٍت ّتَّ



সবমহর্মতর িিুংবাদ সদন, 
যার পাদমদমর্ নহরিমূহ 
প্রবাহমান থাকমব। যখনই 
তারা খাবার সহমিমব সকান 
ফল প্রাপ্ত হমব, তখনই তারা 
বলমব, এমতা অসবকল সি 
ফলই যা আমরা ইসতপমূবশও 
লাভ কমরসিলাম। বস্তুতঃ 
তামদরমক একই প্রকৃসতর 
ফল প্রদান করা হমব। এবং 
সিখামন তামদর জনয 
শুদ্ধ াসরনী রমণীকূল 
থাকমব। আর সিখামন 
তারা অনন্তকাল অবস্থান 
করমব। 

for them are Gardens 

underneath which 

rivers flow. Whenever 

they   are   provided 

there from with a 

provision of fruit, they 

will say:  “This is what 

we were provided with 

before,” and they will 

be given this in 

resemblance. And for 

them will be therein 

pure companions.  And 

they will abide therein 

forever.  

َّّۡنُٰرِ ۡتِهَّا اَۡل ا ُرِزُقۡوا ِمۡن َتَّ ل َّمَّ ُُ  
ۡزقًا ٍة ر ِ َّرَّ ا مِنۡهَّا ِمۡن َثَّ  قَّالُۡوا هٰذَّ

َّا ِمۡن قَّبُۡل وَّاُُتۡوا بِٖه  ال َِّذۡى ُرِزقۡن
ابِهًا ُۡم فِيۡهَّٓا اَّۡزوَّاٌج ُمتَّشَّ  وَّلَّ
ةٌِ ه َّرَّ ُهۡم فِيۡهَّا ٰخلُِدۡونَِّ ِم ُطَّ  و َّ

ِِِ 

26. আল্লাহ পাক সনঃিমেমহ 
মর্া বা তদরু্ধ্শ বস্তু দ্বারা 
উপমা সপর্ করমত 
লজ্জামবায কমরন না। 
বস্তুতঃ যারা মুসমন তারা 
সনসিতভামব সবশ্বাি কমর 
সয, তামদর পালনকতশ া 
কতৃশ ক উপস্থাসপত এ উপমা 
িম্পণূশ সনভূশ ল ও িঠিক। 
আর যারা কামফর তারা 
বমল, এরূপ উপমা 
উপস্থাপমন আল্লাহর 
মতলবই বা সক সিল। এ 
দ্বারা আল্লাহ তা’আলা 
অমনকমক সবপথগামী 
কমরন, আবার অমনকমক 
িঠিক পথও প্রদর্শন কমরন। 
সতসন অনুরূপ উপমা দ্বারা 
অিৎ বযসিবগশ সভন্ন কামকও 

সবপথগামী কমরন না।  

26.  Certainly, Allah 

disdains not to describe 

the example of that of a 

mosquito, or of that 

even more insignificant 

than   this.  So as for 

those who believe, they 

know   that this is the 

truth from their Lord. 

And as for those who 

disbelieve, they say:  

“What did Allah 

intend by this as an 

example.” He misleads 

many thereby, and He 

guides many thereby.  

And He misleads not 

thereby   except   those 

who are disobedient.  

ۤ اَّۡن ي َّۡضِربَّ  َّۡستَّۡحٖ َّ َلَّ ي اِن َّ اّٰلله
ً م َّا  ََّ ا فَّۡوقَّهَّامَّث ةً فَّمَّ َّم َّا بَُّعۡوضَّ  فَّا

 ُ َّـق  َُّمۡونَّ اَّن َُّه اۡۡل َّعۡل ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا فَّي
ب ِِهۡمِ فَُّرۡوا ِمۡن ر َّ َُّ اَّم َّا ال َِّذيۡنَّ   وَّ

ا  ُ بِهٰذَّ ادَّ اّٰلله َُّقۡولُۡونَّ مَّاذَّٓا اَّرَّ فَّي
ِ ًَ َّ َّهِۡدۡى  ِۚ مَّث ي ثِۡۡيًا و َّ َُّ ُ بِٖه  يُِضل 

ُ بِٖهۤ اَِل َّ بِٖه كَّثِۡۡيًا  وَّمَّا يُِضل 
َۙ  ِِِ الۡفِٰسقِۡيَّ



27.  (সবপথগামী ওরাই) 
যারা আল্লাহর িমঙ্গ 
অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর 
তা ভঙ্গ কমর এবং আল্লাহ 
পাক যা অসবসচ্ছন্ন রাখমত 
সনমদশ র্ সদময়মিন, তা সিন্ন 
কমর, আর পসৃথবীর বুমক 
অর্াসন্ত িসৃি কমর। ওরা 
যথাথশই ক্ষসতগ্রি।  

27.     Those who 

break the  covenant  of  

Allah  after ratifying  

it, and  sever  that 

which  Allah  has  

ordered  to  be joined, 

and they cause 

corruption   on   the   

earth.  It is those who 

are the losers.  

ِ ِمۡن   َّنُۡقُضۡونَّ عَّهۡدَّ اّٰلله ال َِّذيۡنَّ ي
َّاقِهِٖ ُعۡونَّ مَّٓا اَّمَّرَّ  بَّعِۡد ِميۡث َّۡقطَّ وَّي

لَّ وَّيُۡفِسُدۡونَّ ِِف  ُ بِٖهۤ اَّۡن ي ُۡوصَّ اّٰلله
ٓٮ ِكَّ ُهُم اَۡلَّۡرِضِ ٰ  اُول
 ِِِ اۡۡلِٰسُرۡونَِّ

28.  সকমন কমর সতামরা 
আল্লাহর বযাপামর কুফরী 
অবলম্বন করি? অথ  
সতামরা সিমল সনষ্প্রাণ। 
অতঃপর সতসনই 
সতামামদরমক প্রাণ দান 
কমরমিন, আবার মৃতুয দান 
করমবন। পনুরায় 
সতামামদরমক জীবনদান 
করমবন। অতঃপর তারই 
প্রসত প্রতযাবতশ ন করমব। 

28.    How can you 

disbelieve  in  Allah  

when   you  were  dead,  

and  He  gave you life.  

Then  He  will  give you 

death,  then  (again)  

He  will  bring   you   to   

life,  then  to  Him  you  

will  be  returned.  

نۡتُۡم  ُُ ِ وَّ كَّيۡ َّ تَّۡكُفُرۡونَّ بِاّٰلله
َّاُکۡمِ َّۡحي ُُم َّ اَّۡموَّاتًا فَّا ُُم َّ َُيِيۡتُُكۡم   

ُعۡونَِّ َّيِۡه ُتۡرجَّ ُُم َّ اِل  ِِِ ُُيِۡييُۡكۡم 

29.  সতসনই সি িত্ত্বা সযসন 
িসৃি কমরমিন সতামামদর 
জনয যা সকিু জমীমন 
রময়মি সি িমি। তারপর 
সতসন মমনািংমযাগ 
কমরমিন আকামর্র প্রসত। 
বস্তুতঃ সতসন ততরী কমরমিন 
িাত আিমান। আর আল্লাহ 
িবশসবষময় অবসহত। 

29.   He  it   is   who 

created   for   you   all   

that  is  on   the  earth.   

Then turned He to the 

heaven, and made 

them seven heavens. 

And He is the All 

knower of every thing.  

َّـُكۡم م َّا ِِف  َّقَّ ل ل ُهوَّ ال َِّذۡى خَّ
ِيۡعًا ُُم َّ اۡستَّوٰۤى اِٰلَّ  اَۡلَّۡرِض َجَّ

ِ ٍۡ ٰ ٰو بۡعَّ َسَّ وهٮُهن َّ سَّ ٓاِء فَّسَّ مَّ  الس َّ
ٍء عَّلِيٌۡمِ وَُّهوَِّ ۡ ِ َشَّ   بُِكل 

30.  আর সতামার 
পালনকতশ া যখন 
সফমরর্তাসদগমক বলমলনঃ 

30.     And when your 

Lord said to the   

angels: “Indeed, I will 

 ۡ لٰٓٮ ِكَِّة اِّن ِ ب ُكَّ لِلۡمَّ اِۡذ قَّالَّ رَّ وَّ
لِيۡفَّةًِ اعٌِل ِِف اَۡلَّۡرِض خَّ  قَّالُۡوٓا ِجَّ



আসম পসৃথবীমত একজন 
প্রসতসনসয বানামত যাসচ্ছ, 
তখন সফমরর্তাগণ বলল, 
তুসম সক পসৃথবীমত এমন 
কাউমক িসৃি করমব সয 
দাঙ্গা-হাঙ্গামার িসৃি করমব 
এবং রিপাত ঘটামব? 
অথ  আমরা সনয়ত 
সতামার গুণকীতশ ন করসি 
এবং সতামার পসবত্র িত্তামক 
স্মরণ করসি। সতসন 
বলমলন, সনঃিমেমহ আসম 
জাসন, যা সতামরা জান না। 

make a vicegerent    

upon the   earth.” They  

said:  “Will you place  

upon  it  one  who will 

cause corruption  

therein, and will shed  

blood, while we  glorify 

Your  praise  and  

sanctify You.” He  

said:  “Surely, I know 

that which you  do not  

know.”  

َِّ ۡعَُّل فِيۡهَّا مَّۡن ي ُۡفِسُد فِيۡهَّا ا ّتَّ
ب ُِح  ُۡن نُسَّ َّ وََّنَّ مَّٓاء  َّۡسِفُك الد ِ وَّي

ِ َّـكَّ ُس ل ٓ ِِبَّۡمِدكَّ وَّنُقَّد ِ ۡ  قَّالَّ اِّن ِ
َُّمۡونَِّ َُّم مَّا َلَّ تَّعۡل  ِِِ اَّعۡل

31.  আর আল্লাহ তা’আলা 
সর্খামলন আদমমক িমি 
বস্তু-িামগ্রীর নাম। তারপর 
সি িমি বস্তু-িামগ্রীমক 
সফমরর্তামদর িামমন 
উপস্থাপন করমলন। 
অতঃপর বলমলন, আমামক 
সতামরা এগুমলার নাম বমল 
দাও, যসদ সতামরা িতয 
হময় থাক। 

31.     And  He  taught  

Adam  the names, all 

of them.  Then  He  

showed them   to  the  

angels  and  said:  

“Inform   Me   of    the    

names     of    these,    if    

you   are   truthful.”  

ُُم َّ  وَّعَّل َّمَّ اٰدَّمَّ اَۡلََّۡسَّٓاءَّ كُل َّهَّا 
َّلٰٓٮ ِكَِّة فَّقَّالَّ  ُهۡم عَّٰلَّ اۡل ضَّ عَّرَّ
ِء اِۡن ُكنۡتُۡم  ََّۡسَّٓاِء هُٰٓؤاَلَّ ۡ بِا ۡ بِـُۡـوِّن اَّن

 ِِِ ٰصِدقِۡيَِّ

32.  তারা বলল, তুসম 
পসবত্র! আমরা সকান সকিুই 
জাসন না, তমব তুসম যা 
আমাসদগমক সর্সখময়ি 
(মিগুমলা বযতীত) সনিয় 
তুসমই প্রকৃত জ্ঞানিম্পন্ন, 
সহকমতওয়ালা। 

32. They said: “Glory 

be to You, we have no 

knowledge except that 

which You have taught 

us.  Indeed,  it  is You,   

All Knower, the All 

Wise.”  

َّنَّٓا اَِل َّ مَّا قَّالُۡوا ُسِ بٰۡحنَّكَّ َلَّ عِلۡمَّ ل
عَّل َّۡمتَّنَّاَؕ اِن َّكَّ اَّنۡتَّ الۡعَّلِيُۡم 

َِّكيُۡمِ  ِِِ اۡۡل

33.  সতসন বলমলন, সহ 
আদম, সফমরর্তামদরমক 

33.     He said: “O 

Adam, inform    them   
ِهۡمِ ََّۡسَّٓاٮ ِ ۡ ِبئُۡهۡم بِا ٓـاٰدَُّم اَّن ٰ  قَّالَّ ي



বমল দাও এিমবর নাম। 
তারপর যখন সতসন বমল 
সদমলন সি িমবর নাম, 
তখন সতসন বলমলন, আসম 
সক সতামামদরমক বসলসন 
সয, আসম আিমান ও 
যমীমনর যাবতীয় সগাপন 
সবষয় িম্পমকশ  খুব ভাল 
কমরই অবগত রময়সি? এবং 
সিিব সবষয়ও জাসন যা 
সতামরা প্রকার্ কর, আর 
যা সতামরা সগাপন কর! 

of   their   names.” 

Then  when  he  had 

informed   them   of   

their  names,  He  said:  

“Did  I  not say to you  

that I know the unseen   

of  the  heavens  and  

the earth. And I know 

that  which  you  reveal 

and  that which you  

have concealed.”  

ِهۡمَۙ قَّالَّ  ََّۡسَّٓاٮ ِ َُّهۡم بِا َّا ۡ ب ٓا اَّن َّم َّ فَّل
َُّم غَّيۡبَّ اَِّ ٓ اَّعۡل ۡ َّۡم اَُّقل ل َّـُكۡم اِّن ِ ل

َُّم مَّا  اَّعۡل ِۡ وَّاَۡلَّۡرضَِۙ وَّ ٰ مٰو الس َّ
 تُبُۡدۡونَّ وَّمَّا ُكنۡتُۡم تَّۡكتُُمۡونَِّ

ِِِ 

34.  এবং যখন আসম 
হযরত আদম (আঃ)-সক 
সিজদা করার জনয 
সফমরর্তাগণমক সনমদশ র্ 
সদলাম, তখনই ইবলীি 
বযতীত িবাই সিজদা 
করমলা। সি (সনমদশ র্) পালন 
করমত অস্বীকার করল এবং 
অহংকার প্রদর্শন করল। 
ফমল সি কামফরমদর 
অন্তভূশ ি হময় সগল। 

34.   And when We 

said to the angels: 

“Prostrate before 

Adam,” so they 

prostrated, except 

Iblis.  He  refused,  and 

was  arrogant,  and  he 

became   of   the 

disbelievers. 

لٰٓٮ ِكَِّة اۡسُجُدۡوا َِلٰدَّمَّ  َّا لِلۡمَّ اِۡذ ُقلۡن وَّ
ۤ اِبۡلِيۡسََّۙ اَّٰٰب  ُدۡوٓا اَِل َّ جَّ فَّسَّ

َِّ وَّكَّانَّ ِمنَّ  وَّاۡستَّۡكَبَّ
 ِِِ الۡكِٰفِريۡنَِّ

35.  এবং আসম আদমমক 
হুকুম করলাম সয, তুসম ও 
সতামার স্ত্রী জান্নামত 
বিবাি করমত থাক এবং 
ওখামন যা  াও, সযখান 
সথমক  াও, পসরতৃসপ্তিহ 
সখমত থাক, সকন্তু এ গামির 
সনকটবতী হময়া না। 
অনযথায় সতামরা 
যাসলমমদর অন্তভূশ ি হময় 
পডমব। 

35.       And We said: 

“O Adam, dwell, you 

and your wife in the 

Garden, and eat there 

from in abundance, 

from wherever you 

will. And do not go   

near this tree, lest you 

become among the 

wrongdoers.”  

ٓـاٰدَُّم اۡسُكۡن اَّنۡتَّ  ٰ َّا ي ُقلۡن وَّ
غًَّدا  ََّ مِنۡهَّا رَّ كُ َّـن َّةَّ وَّ وَّزَّۡوُجكَّ اۡۡل

ا يُۡث ِشئۡتُمَّ بَّا هِٰذِه  حَّ وََّلَّ تَّۡقرَّ
َّا ِمنَّ  ةَّ فَّتَُّكۡون رَّ جَّ الش َّ

لِِمۡيَِّ  ِِِ الظه



36. অনন্তর র্য়তান তামদর 
উভয়মক ওখান সথমক 
পদস্খসলত কমরসিল। পমর 
তারা সয িখু-স্বাচ্ছমেয 
সিল তা সথমক তামদরমক 
সবর কমর সদল এবং আসম 
বললাম, সতামরা সনমম 
যাও। সতামরা পরস্পর 
এমক অপমরর র্ক্র হমব এবং 
সতামামদরমক সিখামন 
সকিুকাল অবস্থান করমত 
হমব ও লাভ িংগ্রহ করমত 
হমব। 

36.  Then Satan made 

them slip from there, 

and caused them to be 

expelled from the state 

in which they had 

been.  And We said: 

“Go down, one of you 

to the other as enemy. 

And  there   shall   be  

for you on  earth  a 

dwelling  place  and  

provision  for  a  time.”  

ا اِل ُمَّ َّزَّل َّ يٰۡطُن عَّنۡهَّا فَّا ش َّ
َّا فِيۡهِِ َّان ا ِم َّا ك ُهمَّ جَّ َّۡخرَّ َّا  فَّا ُقلۡن وَّ

َّعٍۡض عَُّدو ٌِ  ِاۡهبُِطۡوا بَّعُۡضُكۡم لِب
مَّتَّاٌع  ٌ و َّ َّـُكۡم ِِف اَۡلَّۡرِض ُمۡستَّقَّر  ل وَّ

 ِِِ اِٰٰل ِحۡيٍِ

37.  অতঃপর হযরত আদম 
(আঃ) স্বীয় পালনকতশ ার 
কাি সথমক কময়কটি কথা 
সর্মখ সনমলন, অতঃপর 
আল্লাহ পাক তাোঁর প্রসত 
(করুণাভমর) লক্ষয করমলন। 
সনিয়ই সতসন মহা-
ক্ষমার্ীল ও অিীম দয়ালু। 

37.  Then Adam 

received from his Lord      

words, and He accepted 

his repentance. Indeed, 

He is the One who 

forgives, Most Merciful. 

ب ِِ ٓ اٰدَُّم ِمۡن ر َّ َّّٰقه َّلِمٍٰت فَّتَّابَّ فَّتَّل ٖه ك
َّيۡهِِ  اِن َّه  ُهوَّ الت َّو َّاُب عَّل

ِحيُۡمِ  ِِِ الر َّ

38.  আসম হুকুম করলাম, 
সতামরা িবাই নীম  সনমম 
যাও। অতঃপর যসদ 
সতামামদর সনকট আমার 
পক্ষ সথমক সকান সহদাময়ত 
সপৌোঁমি, তমব সয বযসি 
আমার সি সহদাময়ত 
অনুিামর  লমব, তার উপর 
না সকান ভয় আিমব, না 
(মকান কারমণ) তারা 
স ন্তাগ্রি ও িন্তপ্ত হমব। 

38.      We said: “Go 

down from  here, all  of  

you.  Then  whenever   

there  comes  to  you  a  

guidance  from  Me, 

and whoever follows 

My guidance, then 

there shall be no fear  

upon  them,  nor  shall 

they grieve.”  

ِيۡعًا َّا اۡهبُِطۡوا مِنۡهَّا َجَّ  فَّاِم َّا ُقلۡن
ۡن تَّبِعَّ  ۡ ُهًدى فَّمَّ ِ َّاۡتِيَّن َُّكۡم م ِّن  ي
َّيِۡهۡم وََّلَّ ُهۡم  ۡوٌف عَّل ََّ خَّ ُهدَّاىَّ فَّ

ۡزَّنُۡونَِّ   ُيَّ



39.  আর সয সলাক তা 
অস্বীকার করমব এবং 
আমার সনদর্শনগুমলামক 
সমথযা প্রসতপন্ন করার 
প্রয়াি পামব, তারাই হমব 
জাহান্নামবািী; অন্তকাল 
সিখামন থাকমব। 

39.   “And those who 

disbelieve, and they 

deny Our revelations, 

those are the   

companions of the 

Fire.  They  will  abide  

therein  forever.”  

َّٓا  بُۡوا بِـاٰيٰتِن ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا وَّكَّذ َّ وَّ
ٓٮ ِكَّ اَِّ ٰ  ُهۡم فِيۡهَّا ۡصٰحُب الن َّارِِاُول
 ِِِ ٰخلُِدۡونَِّ

40.  সহ বনী-ইিরাঈলগণ, 
সতামরা স্মরণ কর আমার 
সি অনুগ্রহ যা আসম 
সতামামদর প্রসত কমরসি 
এবং সতামরা পরূণ কর 
আমার িামথ কৃত প্রসতজ্ঞা, 
তাহমল আসম সতামামদরমক 
প্রদত্ত প্রসতশ্রুসত পরূণ করব। 
আর ভয় কর আমামকই। 

40  O Children of 

Israel, remember My   

favor   which  I    

bestowed   upon  you,  

and  fulfill   My  

covenant  (with  you),  

I  shall  fulfill  (My 

obligations to)   your    

covenant. And fear Me.  

ِِتَّ  ٓاِءيۡلَّ اۡذُكُرۡوا نِعۡمَّ ٓ اِۡسرَّ َِّّنۡ يٰب
ٓ اَّنۡعَّۡمُتِ اَّۡوُفۡوا  ال َِِّتۡ َّيُۡكۡم وَّ عَّل

بِعَّهِۡدۡىٓ اُۡوِف بِعَّهِۡدُكۡم  وَّاِي اىَّ 
 ِِِ فَّاۡرهَّبُۡوِنِ

41.  আর সতামরা সি 
গ্রমের প্রসত সবশ্বাি স্থাপন 
কর, যা আসম অবতীণশ 
কমরসি িতযবিা সহমিমব 
সতামামদর কামি। বস্তুতঃ 
সতামরা তার প্রাথসমক 
অস্বীকারকারী হময়া না 
আর আমার আয়ামতর অল্প 
মূলয সদও না। এবং আমার 
(আযাব) সথমক বাোঁ । 

41.   And believe in 

that  which  I  have 

sent down, confirming 

that which is with you,  

and   do  not  be the  

first  to  disbelieve  in  

it,  and  do  not  trade   

my   verses  for  a   

small  price,  and    fear  

Me.  

َّا  قًا ل ِ د ِ لُۡت ُمصَّ وَّاٰمِنُۡوا ِِبَّٓا اَّنۡزَّ
َّافٍِر   لَّ ك مَّعَُّكۡم وََّلَّ تَُّكۡونُۡوٓا اَّو َّ

َّنًا  بِهِٖ ُۡوا بِاٰيِِٰتۡ َثَّ وََّلَّ تَّۡشَتَّ
ِ ًَ ۡ اِي َّاىَّ فَّات َُّقۡوِنِ قَّلِي  ِِِ و َّ

42.  সতামরা িতযমক 
সমথযার িামথ সমসর্ময় সদও 
না এবং জানা িমত্ত্ব িতযমক 
সতামরা সগাপন কমরা না। 

42.          And  do  not   

cover the  truth  with  

falsehood,  nor  conceal  

the  truth  while you 

know (it).  

َّاِطِل  َّـق َّ بِالۡب وََّلَّ تَّلِۡبُسوا اۡۡل
اَّنۡتُۡم  َّـق َّ وَّ تَّۡكتُُموا اۡۡل وَّ

َُّمۡونَِّ  ِِتَّعۡل



43.  আর নামায কাময়ম 
কর, যাকাত দান কর এবং 
নামাময অবনত হও তামদর 
িামথ, যারা অবনত হয়। 

43.         And establish 

the prayer, and give 

the poor due, and   bow 

with those who bow 

down (in worship).  

كٰوةَّ  لٰوةَّ وَّاُٰتوا الز َّ اَّقِيُۡموا الص َّ وَّ
ِكعِۡيَِّ  ِِِ وَّاۡركَُّعۡوا مَّعَّ الره

44.  সতামরা সক মানষুমক 
িৎকমমশর সনমদশ র্ দাও এবং 
সনমজরা সনমজমদরমক ভূমল 
যাও, অথ  সতামরা সকতাব 
পা  কর? তবুও সক 
সতামরা স ন্তা কর না? 

44.      Do you enjoin 

the righteousness upon 

mankind and you 

forget yourselves,   

while you recite the 

Scripture. Will you 

then not understand.  

ۡونَّ  اَّتَّاُۡمُرۡونَّ الن َّاسَّ بِالَِۡب ِ وَّتَّنۡسَّ
ِ اَّنۡتُۡم تَّتۡلُۡونَّ الِۡكتٰبَّ ُكۡم وَّ  اَّنُۡفسَّ

ََّ تَّعۡقِلُۡونَِّ   اَّفَّ
45.  তযযশযর িামথ িাহাযয 
প্রাথশনা কর নামামযর 
মাযযমম। অবর্য তা যমথি 
কঠিন। সকন্তু সি িমি 
সবনয়ী সলাকমদর পমক্ষই তা 
িম্ভব। 

45.   And seek help 

through patience and 

prayer. And truly,   it   

is   hard   except   for   

those who humbly 

submit (to Allah).  

لٰوةِِ َۡبِ وَّالص َّ َّا وَّاۡستَّعِيۡنُۡوا بِالص َّ  وَّاِّن َّ
َۙ َّكَّبِۡۡيٌَّة اَِل َّ عَّٰلَّ اۡۡلِٰشعِۡيَّ   ل

46.  যারা একথা সখয়াল 
কমর সয, তামদরমক িম্মখুীন 
হমত হমব স্বীয় পর ও 
য়ারমদগামরর এবং তাোঁরই 
সদমক সফমর সযমত হমব। 

46.   Those who are 

certain that they will 

meet their Lord, and 

that to Him they will 

return.  

ب ِِهۡم  ُلُٰقۡوا رَّ ُۡم م  َُّظن ُۡونَّ اَّّن َّ ال َِّذيۡنَّ ي
ُِ اَّّن َّ َّيِۡه ٰرِجُعۡونَِّوَّ  ِِِ ۡم اِل

47.  সহ বনী-ইিরাঈলগণ! 
সতামরা স্মরণ কর আমার 
অনুগ্রমহর কথা, যা আসম 
সতামামদর উপর কমরসি 
এবং (স্মরণ কর) সি 
সবষয়টি সয, আসম 
সতামামদরমক উচ্চমযশাদা 
দান কমরসি িমগ্র সবমশ্বর 
উপর। 

47.     O Children of 

Israel, remember My   

favor   which  I    

bestowed  upon  you,  

and that   I   preferred   

you  over  the worlds  

(people).  

ِِتَّ  ٓاِءيۡلَّ اۡذُكُرۡوا نِعۡمَّ ٓ اِۡسرَّ َِّّنۡ يٰب
 ۡ َّيُۡكۡم وَّاَّّن ِ ٓ اَّنۡعَّۡمُت عَّل ال َِِّتۡ

َِّمۡيَِّ لۡتُُكۡم عَّٰلَّ الۡعٰل  ِِِ فَّض َّ



48.  আর সি সদমনর ভয় 
কর, যখন সকউ কারও 
িামানয উপকামর আিমব 
না এবং তার পমক্ষ সকান 
িপুাসরর্ও কবুল হমব না; 
কারও কাি সথমক 
ক্ষসতপরূণও সনয়া হমব না 
এবং তারা সকান রকম 
িাহাযযও পামব না। 

48.    And  fear  a Day 

(when)  a   soul  will 

not avail  to    (another)   

soul   at   all,  nor will  

intercession  be  

accepted from it, nor 

will compensation be 

taken from it,  nor  will  

they  be  helped.  

َّۡفٌس عَّۡن  ِۡزۡى ن َّۡومًا َل َّ ّتَّ وَّات َُّقۡوا ي
َُّل مِنۡهَّا  َلَّ يُۡقب ــًا و َّ ۡ ي ن َّۡفٍس شَّ
َلَّ  ُذ مِنۡهَّا عَّۡدٌل و َّ َلَّ يُۡؤخَّ شَّفَّاعٌَّة و َّ

ُرۡونَِّ  ِِِ ُهۡم يُنۡصَّ

49.  আর (স্মরণ কর) সি 
িমময়র কথা, যখন আসম 
সতামাসদগমক মুসিদান 
কমরসি সফরআউমনর 
সলাকমদর কবল সথমক যারা 
সতামাসদগমক কঠিন র্াসি 
দান করত; সতামামদর 
পতু্রিন্তানমদরমক জবাই 
করত এবং সতামামদর 
স্ত্রীসদগমক অবযাহসত সদত। 
বস্তুতঃ তামত পরীক্ষা সিল 
সতামামদর পালনকতশ ার 
পক্ষ সথমক, মহা পরীক্ষা। 

49.         And    when    

We saved  you   from   

Pharaoh’s people,  who   

were  afflicting  you  

with  dreadful torment, 

slaughtering  your 

sons,  and  keeping 

your  women  alive. 

And  in  that  was  a  

great trial  from  your  

Lord.  

وَّاِۡذ نَّ َّيۡنُٰکۡم م ِۡن اِٰل فِۡرعَّۡونَّ 
َُّكۡم ُسۡوٓءَّ الۡعَّذَّاِب  َُّسۡوُمۡون ي
َّۡستَّۡحيُۡونَّ  َّٓاءَُّكۡم وَّي ُۡونَّ اَّبۡن يُذَِّب ِ

ٓاءَُّكۡمِ ٌۤء م ِۡن نِسَّ ََّ  وَِِّفۡ ذٰلُِكۡم بَّ
ب ُِكۡم عَِّظيٌۡمِ  ِِِ ر َّ

50.  আর যখন আসম 
সতামামদর জনয িাগরমক 
সদ্বখসিত কমরসি, অতঃপর 
সতামামদরমক বাোঁস ময় 
সদময়সি এবং ডুসবময় সদময়সি 
সফরআউমনর সলাকসদগমক 
অথ  সতামরা সদখসিমল। 

50.     And when We 

parted the sea for you,  

then We saved you and 

drowned  the  people  

of  Pharaoh  while  you  

were  looking   on.  

َّحِۡ َّا بُِكُم الۡب قۡن اِۡذ فَّرَّ َّۡنَّيۡنُٰکۡم وَّ رَّ فَّا
اَّنۡتُۡم  َّٓا اٰلَّ فِۡرعَّۡونَّ وَّ قۡن وَّاَّۡغرَّ

 ِِِ تَّنُۡظُرۡونَِّ

51.  আর যখন আসম 
মূিার িামথ ওয়াদা কমরসি 
 সল্লর্ রাসত্রর অতঃপর 
সতামরা সগাবৎি বাসনময় 

51.  And when We did 

appoint for Moses forty 

nights. Then you took 

the calf in his absence, 

ُُم َّ  َّةً  َّيۡل َّا ُمۡوٰٰسٓ اَّۡربَّعِۡيَّ ل َّۡدن وَّاِۡذ وٰع
اَّنۡتُۡم  َّۡذُتُم الِۡعۡجلَّ ِمۡن  بَّعِۡدٖه وَّ اّت َّ



সনময়ি মূিার 

অনুপসস্থসতমত। বস্তুতঃ 
সতামরা সিমল যামলম। 

and you were wrong 

doers.  َِّٰظلُِمۡون ِِِ 

52.  তারপর আসম তামতও 
সতামামদরমক ক্ষমা কমর 
সদময়সি, যামত সতামরা 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার কমর নাও। 

52.   Then We forgave 

you,  even  after  that,  

so that you  might  be  

grateful. 

َّا عَّنُۡكۡم م ِۡن  بَّعِۡد ذٰلِكَّ  ُُم َّ عَّفَّۡون
َّعَّل َُّكۡم تَّۡشُكُرۡونَِّ  ِِِ ل

53.  আর (স্মরণ কর) যখন 
আসম মূিামক সকতাব এবং 
িতয-সমথযার পাথশকয 
সবযানকারী সনমদশ র্ দান 
কমরসি, যামত সতামরা 
িরল পথ প্রাপ্ত হমত পার। 

53.    And when We 

gave  Moses  the  

Scripture, and the 

criterion that you  

might  be  guided.  

َّا ُمۡوٰسَّ الِۡكتٰبَّ  اِۡذ اٰتَّيۡن وَّ
َُّدۡونَِّ ۡت َّعَّل َُّكۡم َتَّ  ِِِ وَّالُۡفۡرقَّانَّ ل

54.  আর যখন মূিা তার 
িম্প্রদায়মক বলল, সহ 
আমার িম্প্রদায়, সতামরা 
সতামামদরই ক্ষসতিাযন 
কমরি এই সগাবৎি সনমশাণ 
কমর। কামজই এখন তওবা 
কর স্বীয় স্রিার প্রসত এবং 
সনজ সনজ প্রাণ সবিজশ ন 
দাও। এটাই সতামামদর 
জনয কলযাণকর সতামামদর 
স্রিার সনকট। তারপর 
সতামামদর প্রসত লক্ষয করা 
হল। সনঃিমেমহ সতসনই 
ক্ষমাকারী, অতযন্ত 
সমমহরবান। 

54. And when Moses 

said   to  his  people: 

“O my people,  indeed, 

you  have wronged 

yourselves by your 

taking the calf (for 

worship), so turn in 

repentance to your 

Creator, and kill (the 

guilty among) 

yourselves. That will 

be better for you with 

your Creator.” Then 

He accepted your 

repentance. Certainly, 

He accepts repentance, 

the Most Merciful. 

اِۡذ قَّالَّ ُمۡوٰٰس لِقَّۡوِمٖه يٰقَّۡوِم  وَّ
ُکۡم  َّۡمتُۡم اَّنُۡفسَّ ل اِن َُّكۡم ظَّ

َّاِذُكُم الۡعِۡجلَّ فَّتُۡوبُِ ِ ۡوٓا اِٰٰل بِاّت 
ُكۡمَؕ  بَّاِرٮ ُِكۡم فَّاقۡتُلُۡوٓا اَّنُۡفسَّ
ۡۡيٌ ل َّـُكۡم ِعنۡدَّ بَّاِرٮ ُِكۡمَؕ  ذٰلُِكۡم خَّ

َّيُۡكۡمِ اُب فَّتَّابَّ عَّل  اِن َّه  ُهوَّ الت َّو َّ
ِحيُۡمِ  ِِِ الر َّ

55.  আর যখন সতামরা 
বলমল, সহ মূিা, কসস্মনকামল 
ও আমরা সতামামক সবশ্বাি 
করব না, যতক্ষণ না 

55.   And when you 

said: “O Moses, we will 

never believe you until 

we see Allah plainly.” 

اِذِۡ َّـكَّ  وَّ َّۡن ن ُۡؤِمنَّ ل ُقلۡتُۡم َٰيُۡوٰٰس ل
تُۡكُم  ذَّ َّخَّ ةً فَّا هۡرَّ َّ جَّ ى اّٰلله َّرَّ حَِّته ن



আমরা আল্লাহমক (প্রকামর্য) 
সদখমত পাব। বস্তুতঃ 
সতামাসদগমক পাকডাও 

করল সবদযুৎ। অথ  সতামরা 
তা প্রতযক্ষ করসিমল। 

So the thunderbolt 

seized you while you 

were looking on.  
اَّنۡتُۡم تَّنُۡظُرۡونَِّ عِقَُّة وَّ  ِِ الصه

56.  তারপর, মমর যাবার 
পর সতামাসদগমক আসম 
তুমল দাোঁড কসরময়সি, যামত 
কমর সতামরা কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার কমর নাও। 

56.    Then We raised 

you up after your 

death, so that you 

might be grateful.  

ُُم َّ بَّعَّثۡنُٰكۡم م ِۡن  بَّعِۡد مَّۡوتُِكۡم 
َّعَّل َُّکۡم تَّۡشُكُرۡونَِّ  ِِِ ل

57.  আর আসম সতামামদর 
উপর িায়া দান কমরসি 
সমঘমালার দ্বারা এবং 
সতামামদর জনয খাবার 
পাঠিময়সি ’মান্না’ ও 
িালওয়া’। সিিব পসবত্র বস্তু 
সতামরা ভক্ষন কর, যা 
আসম সতামামদরমক দান 
কমরসি। বস্তুতঃ তারা 
আমার সকান ক্ষসত করমত 
পামরসন, বরং সনমজমদরই 
ক্ষসত িাযন কমরমি। 

57.  And We caused 

the clouds to 

overshadow you, and 

We sent down on you 

the manna and the 

quails, (saying): “Eat 

of the good things with 

which We have 

provided you.” And 

they  wronged  Us  not, 

but  they did wrong to 

themselves.  

َّا  لۡن امَّ وَّاَّنۡزَّ َّمَّ َّيُۡکُم الۡغ َّا عَّل ل َّلۡن وَّظَّ
لۡوٰى َّن َّ وَّالس َّ َّيُۡكُم اۡل  كُلُۡوا ِمۡن عَّل
زَّقۡنُٰكۡمِ ي ِبِٰت مَّا رَّ َّا طَّ َُّمۡون ل  وَّمَّا ظَّ

ُِ َّان ٰـِكۡن ك ل ُهۡم وَّ ۡوٓا اَّنُۡفسَّ
َّۡظلُِمۡونَِّ  ِِِ ي

58.  আর যখন আসম 
বললাম, সতামরা প্রমবর্ 
কর এ নগরীমত এবং এমত 
সযখামন খুর্ী সখময় 
স্বাচ্ছমেয সব রণ করমত 
থাক এবং দরজার সভতর 
সদময় প্রমবর্ করার িময় 
সিজদা কমর েুক, আর 
বলমত থাক-‘আমাসদগমক 
ক্ষমা কমর দাও’-তাহমল 

58.     And when We 

said: “Enter into this 

township, then eat 

therein wherever you  

will to your heart’s 

content,  and enter the 

gate in prostration, 

and say: ‘Forgive us,’ 

We will forgive you  

your  sins,  and  We 

will increase for those 

َّةَّ  َّا اۡدُخلُۡوا هِٰذِه الۡقَّۡري اِۡذ ُقلۡن وَّ
غًَّدا  يُۡث ِشئۡتُۡم رَّ فَُّكلُۡوا مِنۡهَّا حَّ
ُقۡولُۡوا  ًدا و َّ َّابَّ ُسج َّ اۡدُخلُوا الۡب و َّ
ٰطيُٰكۡمِ َّـُكۡم خَّ ٌة ن َّغِۡفۡر ل  ِحط َّ

يُۡد اۡلُۡحِسِنۡيَِّ ِ َنَّ  ِِِ وَّسَّ



আসম সতামামদর অপরায 
ক্ষমা করব এবং িৎ 
কমশর্ীলমদরমক অসতসরি 
দানও করব। 

who do good.”     

59.  অতঃপর যামলমরা 
কথা পামে সদময়মি, যা 
সকিু তামদরমক বমল সদয়া 
হময়সিল তা সথমক। তারপর 
আসম অবতীণশ কমরসি 
যামলমমদর উপর আযাব, 
আিমান সথমক, সনমদশ র্ 
লংঘন করার কারমণ। 

59. Then those who did  

wrong  changed  (the 

words) to a saying 

other than that which  

had been said to them, 

so We sent down upon 

those who  wronged a  

plague  from  the 

heaven because they 

were disobeying.  

َُّمۡوا قَّۡوَلً غَّۡۡيَّ  ل لَّ ال َِّذيۡنَّ ظَّ َّد َّ فَّب
َّا عَّٰلَّ  لۡن َّنۡزَّ ُۡم فَّا ال َِّذۡى قِيۡلَّ لَّ
ٓاِء  مَّ َُّمۡوا ِرۡجًزا م ِنَّ الس َّ ل ال َِّذيۡنَّ ظَّ

َّۡفُسُقۡونَِّ َّانُۡوا ي  ِِِ ِِبَّا ك

60.  আর মূিা যখন সনজ 
জাসতর জনয পাসন  াইল, 
তখন আসম বললাম, স্বীয় 
যসষ্ঠর দ্বারা আঘাত কর 
পাথমরর উপমর। অতঃপর 
তা সথমক প্রবাসহত হময় এল 
বারটি প্রস্রবণ। তামদর িব 
সগাত্রই স মন সনল সনজ সনজ 
ঘাট। আল্লাহর সদয়া সরসযক 
খাও, পান কর আর 
দসুনয়ার বুমক দাংগা-
হাংগামা কমর সবসডও না। 

60.  And when Moses 

asked for water for his 

people,   so   We   said:  

“Strike   with     your     

stick the rock.”  Then 

there gushed forth from 

it twelve springs. Each 

(tribe of) people knew 

their drinking place.  

Eat and drink   from   

the provision of   Allah,    

and   do   not  make 

mischief in the earth,  

spreading  corruption.  

َّا  ٰ ُمۡوٰٰس لِقَّۡوِمٖه فَُّقلۡن وَّاِِذ اۡستَّۡسّٰقَّ
رَِّ َّجَّ اكَّ اۡۡل  اۡضِرب ب ِعَّصَّ
ةَّ عَّيۡنًا نَّتَّا عَّۡشرَّ ُۡ ۡۡ مِنُۡه ا رَّ  فَّانفَّجَّ

بَُّهۡمِ قَّدِۡ ۡشرَّ َّاٍس م َّ ُ اُن  عَّلِمَّ كُل 
ِ وََّلَّ  ۡزِق اّٰلله بُۡوا ِمۡن ر ِ كُلُۡوا وَّاۡشرَّ

َّۡوا ِِف اَۡلَّۡرِض ُمۡفِسِديۡنَِّ  ِِِ تَّعۡث

61.  আর সতামরা যখন 
বলমল, সহ মূিা, আমরা 
একই যরমনর খাদয-দ্রমবয 
কখনও তযযশযযারণ করব 
না। কামজই তুসম সতামার 
পালনকতশ ার সনকট 

61.      And when you 

said: “O Moses, we can 

never endure upon one 

(kind of)  food.  So  call  

upon your Lord  for  

us,   that   He bring    

forth  for  us  of that  

اِۡذ ُقلۡتُۡم َٰيُۡوٰٰسِ َّۡن ن َّۡصَِبَّ عَّٰٰل وَّ  ل
ب َّكَّ ُُيِۡرۡج  َّنَّا رَّ اِحٍد فَّاۡدُع ل عَّاٍم و َّ طَّ
َّنَّا ِم َّا ُتنۡ بُِت اَۡلَّۡرُض ِمۡن  بَّۡقلِهَّا  ل



আমামদর পমক্ষ প্রাথশনা কর, 
সতসন সযন আমামদর জমনয 
এমন বস্তুিামগ্রী দান কমরন 
যা জসমমত উৎপন্ন হয়, 
তরকারী, কাকডী, গম, 
মিসুর, সপোঁয়াজ প্রভৃসত। 
মূিা (আঃ) বলমলন, 
সতামরা সক এমন বস্তু সনমত 
 াও যা সনকৃি সি বস্তুর 
পসরবমতশ  যা উত্তম? 
সতামরা সকান নগরীমত 
উপনীত হও, তাহমলই পামব 
যা সতামরা কামনা করি। 
আর তামদর উপর আমরাপ 
করা হল লাঞ্ছনা ও 
পরমুখামপসক্ষতা। তারা 
আল্লাহর সরাষানমল পসতত 
হময় ঘুরমত থাকল। এমন 
হমলা এ জনয সয, তারা 
আল্লাহর সবসয সবযান 
মানমতা না এবং নবীগনমক 
অনযায়ভামব হতযা করত। 
তার কারণ, তারা সিল 
নাফরমান িীমালংঘকারী। 

which the earth grows, 

of its   herbs,  and its  

cucumbers,  and  its 

corn, and its lentils, 

and  its  onions.”  He 

said: “Would you 

exchange that which is 

lower for that which is 

better. Go down to a 

settled country, then 

indeed, you   will   have   

that   which  you  have   

asked   for.”  And   

humiliation was 

covered on them, and 

misery, and they drew 

on themselves the 

wrath  from   Allah.  

That was because they 

used to disbelieve in 

the signs of Allah, and 

killed the prophets 

without right. That 

was   because   they 

disobeyed and  used  to  

transgress  the  bounds 

(of Allah).  

ُفۡوِمهَّا وَّعَّدَِّسهَّا وَّ  هَّا وَّ ٓاٮ ِ وَّقِث َـّ
لِهَّا  قَّالَّ اَّتَّۡستَّبِۡدلُۡونَّ ال َِّذۡى بَّصَّ

ۡۡيٌِ ۡوا  اِۡهبُِطُِهوَّ اَّۡدّٰن بِال َِّذۡى ُهوَّ خَّ
َّلۡتُۡمِ ا َّـُکۡم م َّا سَّ  ِمۡصًرا فَّاِن َّ ل
ل َُّة  َّيِۡهُم الذ ِ وَُّضِربَّۡت عَّل

َّۡسکَّنَّةُِ ٍب م ِنَّ  وَّاۡل َّضَّ وَّبَّٓاُءۡو بِغ
ِِ َّۡكُفُرۡونَّ اّٰلله َّانُۡوا ي ُۡم ك َّّن َّ  ذٰلِكَّ بِا

َّۡۡيِ  َّ بِغ َّۡقتُلُۡونَّ الن َّبِي ٖ ي ِ وَّ بِاٰيِٰت اّٰلله
ِِ َّـق  ِاۡۡل انُۡوا  ذٰلِكَّ ِِبَّا عَّصَّ َُّ وا و َّ

َّعۡتَُّدۡونَِّ  ِِِ ي

62.  সনঃিমেমহ যারা 
মুিলমান হময়মি এবং যারা 
ইহুদী, নািারা ও িামবঈন, 
(তামদর মযয সথমক) যারা 
ঈমান এমনমি আল্লাহর প্রসত 
ও সকয়ামত সদবমির প্রসত 
এবং িৎকাজ কমরমি, 
তামদর জনয রময়মি তার 

62.     Certainly, those 

who believe (in the 

Quran), and those who 

are Jews, and 

Christians, and 

Sabaeans,  whoever  

believed  in  Allah  and 

the Last Day and did 

righteous deeds,  shall  

اُدۡوا  ال َِّذيۡنَّ هَّ اِن َّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّ
بِـ ِۡيَّ مَّۡن اٰمَّنَّ  وَّالن َّٰصٰرى وَّالصه
َّۡوِم اَۡلِٰخِر وَّعَِّملَّ  ِ وَّالۡي بِاّٰلله
َُّهۡم اَّۡجُرُهۡم ِعنۡدَّ  ًـا فَّل اِۡل صَّ



িওয়াব তামদর 
পালনকতশ ার কামি। আর 
তামদর সকানই ভয়-ভীসত 
সনই, তারা দঃুসখতও হমব 
না। 

then have their reward 

with their Lord, and 

there shall be no fear  

upon them,  nor  shall  

they  grieve.  

ب ِِ َّيِۡهۡم وََّلَّ  ِهۡمِرَّ ۡوٌف عَّل وََّلَّ خَّ
ۡزَّنُۡونَِّ  ِِِ ُهۡم ُيَّ

63.  আর আসম যখন 
সতামামদর কাি সথমক 
অঙ্গীকার সনময়সিলাম এবং 
তুর পবশতমক সতামামদর 
মাথার উপর তুমল 
যমরসিলাম এই বমল সয, 
সতামাসদগমক সয সকতাব 
সদয়া হময়মি তামক যর 
িদুঢৃ়ভামব এবং এমত যা 
সকিু রময়মি তা মমন সরমখা 
যামত সতামরা ভয় কর। 

63. And when We took 

your covenant and We 

raised above you the 

Mount, (saying): “Hold 

that which We have 

given to you firmly, 

and remember that 

which is therein, so 

that you  may  become  

righteous.”    

َّاقَّكُِ َّا ِميۡث ۡذن اِۡذ اَّخَّ َّا وَّ فَّعۡن ۡم وَّرَّ
َؕ ُخُذۡوا مَّٓا اٰتَّيۡنُٰكۡم  ۡورَّ ُ فَّۡوقَُّكُم الط 
َّعَّل َُّكۡم  ٍة و َّ اۡذُكُرۡوا مَّا فِيِۡه ل بُِقو َّ

 ِِِ تَّت َُّقۡونَِّ

64.  তারপমরও সতামরা তা 
সথমক সফমর সগি। কামজই 
আল্লাহর অনুগ্রহ ও 
সমমহরবানী যসদ সতামামদর 
উপর না থাকত, তমব 
অবর্যই সতামরা যবংি হময় 
সযমত। 

64.  Then  you  turned 

away  after  that.  So if 

it had not been for the 

grace of Allah upon 

you and His mercy, 

you would have been 

among the losers.  

ِ َّۡوَلَّ ُُم َّ تَّوَّل َّيۡتُۡم م ِۡن  بَّعِۡد ذٰلِكَّ  فَّل
ۡۡحَّتُه   َّيُۡكۡم وَّرَّ ِ عَّل فَّۡضُل اّٰلله

َّـكُِ  ِِِ نۡتُۡم م ِنَّ اۡۡلِٰسِريۡنَِّل

65.  সতামরা তামদরমক 
ভালরূমপ সজমনি, যারা 
র্সনবামরর বযাপামর িীমা 
লঙ্ঘণ কমরসিল। আসম 
বমলসিলামঃ সতামরা 
লাসঞ্ছত বানর হময় যাও। 

65. And indeed, you 

knew  those  who  

transgressed  in  the  

Sabbath  amongst you. 

So We said to them: “Be 

you apes, despised.”  

ۡوا  َّقَّۡد عَّلِۡمتُُم ال َِّذيۡنَّ اۡعتَّدَّ ل وَّ
ُۡم  َّا لَّ بِۡت فَُّقلۡن مِنُۡكۡم ِِف الس َّ

ــِۡيَِّ اِس دَّةً خَّ  ِِِ ُِكۡونُۡوا قِرَّ
66.  অতঃপর আসম এ 
ঘটনামক তামদর 
িমিামসয়ক ও পরবতীমদর 

66.  Then We made 

this an example for 

those who were 

present, and those who 

َّدَّيۡهَّا وَّمَّا  َّا بَّۡيَّ ي ً ل ِ َّكَٰ عَّلۡنٰهَّا ن فَّجَّ
ةً ل ِلُۡمت َّقِۡيَِّ لۡفَّهَّا وَّمَّۡوِعظَّ  ِِِ خَّ



জনয দিৃান্ত এবং 
আল্লাহভীরুমদর জনয 
উপমদর্ গ্রহমণর উপাদান 
কমর সদময়সি। 

succeeded them, and 

an admonition for the 

righteous.  

67.  যখন মূিা (আঃ) স্বীয় 
িম্প্রদায়মক বলমলনঃ 
আল্লাহ সতামামদর একটি 
গরু জবাই করমত 
বমলমিন। তারা বলল, তুসম 
সক আমামদর িামথ উপহাি 
করি? মূিা (আঃ) বলমলন, 
মূখশমদর অন্তভুশ ি হওয়া 
সথমক আসম আল্লাহর আশ্রয় 
প্রাথশনা করসি। 

67.  And when Moses 

said to his people: 

“Indeed, Allah 

commands you that 

you slaughter a cow. 

They said: “Do you 

take us in ridicule.” He 

said: “I seek refuge in 

Allah, that I should be 

among the ignorant.”  

 َّ اِۡذ قَّالَّ ُمۡوٰٰس لِقَّۡوِمٖهۤ اِن َّ اّٰلله وَّ
ةًِ ُۡوا بَّقَّرَّ َّاُۡمُرُكۡم اَّۡن تَّۡذِبَّ قَّالُۡوٓا َۚؕ ِي

َّا ُهُزۡوًۚا ِ اَّۡن اَّتَّت َِّخُذن  قَّالَّ اَُّعۡوُذ بِاّٰلله
ٰـِهلِۡيَِّ  ِِِ اَُّكۡونَّ ِمنَّ اۡۡل

68.  তারা বলল, তুসম 
সতামার পালনকতশ ার কামি 
আমামদর জনয প্রাথশনা কর, 
সযন সিটির রূপ সবমেষণ 
করা হয়। মূিা (আঃ) 
বলমলন, সতসন বলমিন, 
সিটা হমব একটা গাভী, যা 
বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও 
নয়-বাযশকয ও সযৌবমনর 
মাোমাসে বয়মির। এখন 
আসদি কাজ কমর সফল। 

68.  They said: “Call 

upon your Lord for us 

that He may make 

clear to us what (cow) 

it is.” He (Moses) said:   

“Verily,   He   (Allah) 

says, it is a cow neither   

old nor virgin, (but) 

median between that.  

So  do  what  you are 

commanded.”  

ۡ ل َّنَّا مَّا ِهَِّ ِ َّي  ب َّكَّ يُب َّنَّا رَّ  قَّالُوا اۡدُع ل
ٌة َل َّ  َّا بَّقَّرَّ َُّقۡوُل اِّن َّ قَّالَّ اِن َّه  ي
ِ َلَّ بِۡكٌرَؕ عَّوَّاٌن  بَّۡيَّ ذٰلِكَّ  فَّاِرٌض و َّ

  فَّافۡعَّلُۡوا مَّا ُتۡؤمَُّرۡونَِّ

69.  তারা বলল, সতামার 
পালনকতশ ার কামি 
আমামদর জনয প্রাথশনা কর 
সয, তার রঙ সকরূপ হমব? 
মূিা (আঃ) বলমলন, সতসন 
বমলমিন সয, গাঢ় 
পীতবমণশর গাভী-যা 

69.  They said: “Call 

upon your  Lord for us  

that  He  may  make  

clear  to  us  what  its  

color   is.”  He (Moses) 

said: “Verily, He 

(Allah)   says,   it  is  a 

yellow  cow,  bright   in   

ۡ ل َّنَّا مَّا  ِ َّي  ب َّكَّ يُب َّنَّا رَّ قَّالُوا اۡدُع ل
َّا َّۡوُّن ٌة ل َّا بَّقَّرَّ َُّقۡوُل اِّن َّ  قَّالَّ اِن َّه  ي

ٓاُءَۙ فَِّ ۡفرَّ ُ صَّ َّا تَُّسر  اقٌِع ل َّۡوُّن
 ِِِ النهِظِريۡنَِّ



দর্শকমদর  মৎকৃত করমব। its color, pleasing to 

the  beholders.”  

70.  তারা বলল, আপসন 
প্রভুর কামি প্রাথশনা করুন-
সতসন বমল সদন সয, সিটা 
সকরূপ? সকননা, গরু 
আমামদর কামি িাদরৃ্যর্ীল 
মমন হয়। ইনর্াআল্লাহ 
এবার আমরা অবর্যই 
পথপ্রাপ্ত হব।  

70.  They said: “Call 

upon your Lord for us 

that He may make 

clear to us what (cow) 

it is. In fact, cows are 

much alike to us.  And 

surely, if Allah wills, 

we will be guided.” 

ۡ ل َّنَّا مَّا ِهََّۙ  ِ َّي  ب َّكَّ يُب َّنَّا رَّ قَّالُوا اۡدُع ل
اِن َـّٓا اِۡن  َّاَؕ وَّ َّيۡن َّهَّ عَّل َّقَّرَّ تَّشٰب اِن َّ الۡب

ُِ ُ لَّ  ِِِ هۡتَُّدۡونَِّشَّٓاءَّ اّٰلله

71. মিূা (আঃ) বলমলন, 
সতসন বমলন সয, এ গাভী 
ভূকষশণ ও জল সি মনর 
শ্রমম অভযি নয়-হমব 
সনষ্কলঙ্ক, সনখুোঁত। তারা 
বলল, এবার িঠিক তথয 
এমনি। অতঃপর তারা 
সিটা জবাই করল, অথ  
জবাই করমব বমল মমন 
হসচ্ছল না। 

71.  He (Moses) said: 

“Verily, He (Allah) 

says, it is a cow, neither 

yoked to plow the land, 

nor to irrigate the crops. 

Whole, without blemish 

on it.” They said: “Now 

you  have  come  with 

the truth.” So they 

slaughtered it, though 

they almost did not do.  

ةٌِ َّا بَّقَّرَّ َُّقۡوُل اِّن َّ َل َّ ذَّلُۡوٌل  قَّالَّ اِن َّه  ي
ِ َّـۡرثَّ  ُتثِۡۡيُ اَۡلَّۡرضَّ وََّلَّ تَّۡسِّٰق اۡۡل

َّةَّ فِيۡهَّا ٌة َل َّ ِشي ل َّمَّ  قَّالُوا الۡــٰنَّ ُمسَّ
ِِ َّـق  َّاُدۡوا ِجئۡتَّ بِاۡۡل ا وَّمَّا ك ُۡوهَّ  فَّذَِّبَّ

َّۡفعَّلُۡونَِّ  ِِِ ي
72.  যখন সতামরা 
একজনমক হতযা কমর পমর 
সি িম্পমকশ  এমক অপরমক 
অসভযিু কমরসিমল। যা 
সতামরা সগাপন করসিমল, 
তা প্রকার্ কমর সদয়া সিল 
আল্লাহর অসভপ্রায়। 

72. And when you 

killed a man, then 

disputed over it. And 

Allah was (bound) to 

bring forth that which 

you were hiding.  

ۡءُتۡم فِيۡهَّا َّۡفًسا فَّادهرَّ  وَّ اِۡذ قَّتَّلۡتُۡم ن
ِۡ ُ ُم ِرٌج م َّا ُكنۡتُۡم وَّاّٰلله
  تَّۡكتُُمۡونَّ 

73.  অতঃপর আসম 
বললামঃ গরুর একটি খি 
দ্বারা মতৃমক আঘাত কর। 
এভামব আল্লাহ মৃতমক 
জীসবত কমরন এবং 

73.     So We said: 

“Strike him (the slain 

man) with a part of it 

(the cow).”  Thus Allah 

brings to life the dead, 

and He shows you His 

َّعِۡضهَّا َّا اۡضِربُۡوُه بِب  كَّذٰلِكَّ فَُّقلۡن
َّۡوٰتِ ُ اۡل َۚۙ وَّيُِريُۡکۡم اٰيٰتِٖه ُُِيِۡى اّٰلله
َّعَّل َُّكۡم تَّعۡقِلُۡونَِّ  ِِِ ل



সতামামদরমক তাোঁর সনদর্শণ 
িমূহ প্রদর্শন কমরন-যামত 
সতামরা স ন্তা কর। 

signs so that you may 

understand.  

74.  অতঃপর এ ঘটনার 
পমর সতামামদর অন্তর 
কঠিন হময় সগমি। তা 
পাথমরর মত অথবা 
তদমপক্ষাও কঠিন। 
পাথমরর মমযয এমন ও 
আমি; যা সথমক েরণা 
প্রবাসহত হয়, এমনও আমি, 
যা সবদীণশ হয়, অতঃপর তা 
সথমক পাসন সনগশত হয় এবং 
এমনও আমি, যা আল্লাহর 
ভময় খমিপডমত থামক! 
আল্লাহ সতামামদর কাজকমশ 
িম্পমকশ  সব-খবর নন। 

74.  Then after that 

your  hearts  became 

hardened, so they 

being like rocks, or 

even worse in 

hardness. And indeed, 

of the rocks are that, 

out of which rivers 

gush forth. And 

indeed, of them (rocks) 

are that, which split 

open so the water 

comes out from them. 

And indeed, of them 

(rocks) are that, which 

fall down for fear of 

Allah. And Allah is not 

unaware of what you 

do.  

ۡت ُقلُۡوُبُكۡم م ِۡن  بَّعِۡد ذٰلِكَّ  ُُم َّ قَّسَّ
ُ قَّۡسوَّةًِ ِة اَّۡو اَّشَّد  ارَّ َّاۡۡلِجَّ َۚؕ وَّاِن َّ ِفَِِّهَّ ك

َِّ ِة لَّ ارَّ ُر مِنُۡه ِمنَّ اۡۡلِجَّ َّتَّفَّج َّ ا ي
َّّۡنُٰرِ ق َُّق اَۡل َّش َّ َّا ي  وَّاِن َّ مِنۡهَّا لَّ

َّٓاءُِ َّۡخُرُج مِنُۡه اۡل َّا فَّي  وَّاِن َّ مِنۡهَّا لَّ
ِِ َِّة اّٰلله ۡشي َّهۡبُِط ِمۡن خَّ ُ ي  وَّمَّا اّٰلله
لُۡونَِّ ا تَّعۡمَّ َّافٍِل عَّم َّ  ِِِ بِغ

75.  সহ মুিলমানগণ, 
সতামরা সক আর্া কর সয, 
তারা সতামামদর কথায় 
ঈমান আনমব? তামদর 
মমযয একদল সিল, যারা 
আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত; 
অতঃপর বুমে-শুমন তা 
পসরবতশ ন কমর সদত এবং 
তারা তা অবগত সিল। 

75.    Do you have any 

hope  that they would 

believe in  you,   and  

indeed  there was a 

faction among them 

who used   to  listen  to  

the  word of Allah  

(Torah),  then they 

used to change it, even  

after  what they  had  

understood  it,  while  

they were knowing. 

َّـُكۡم وَّقَّۡد  ُعۡونَّ اَّۡن ي ُۡؤمِنُۡوا ل اَّفَّتَّۡطمَّ
مَّ  ََّ َّ ُعۡونَّ ك َّۡسمَّ َّانَّ فَِّريٌۡق م ِنُۡهۡم ي ك

ُُم َّ ُُيَِّ  ِ َّه  ِمۡن  بَّعِۡد مَّا اّٰلله ُفۡون ِ ر 
َُّمۡونَِّ َّعۡل  ِِِ عَّقَّلُۡوُه وَُّهۡم ي



76.  যখন তারা 
মুিলমানমদর িামথ সমসলত 
হয়, তখন বমলঃ আমরা 
মুিলমান হময়সি। আর 
যখন পরস্পমরর িামথ 
সনভৃমত অবস্থান কমর, 
তখন বমল, পালনকতশ া 
সতামামদর জমনয যা প্রকার্ 
কমরমিন, তা সক তামদর 
কামি বমল সদচ্ছ? তাহমল সয 
তারা এ সনময় পালকতশ ার 
িামমন সতামামদরমক সমথযা 
প্রসতপন্ন করমব। সতামরা 
সক তা উপলসি কর না? 

76.     And when they 

(Jews) meet with those 

who believe, they say: 

“We believed.” And 

when they are alone, 

with one another,  they 

say: “Do  you tell them 

of what Allah has 

disclosed  to  you,  that  

they (Muslims)  may 

argue  with you about 

it before your Lord. 

Have you then no 

understanding.” 

َّـُقوا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا قَّالُۡوٓا اٰمَّن َّا اِذَّا ل ۚ ۚ  ِِوَّ
ََّ بَّعُۡضُهۡم اِٰٰل بَّعٍۡض قَّالُۡوٓا  وَّاِذَّا خَّ

َّيُۡكۡم اََُّتَِّ ُ عَّل ُۡم ِِبَّا فَّتَّحَّ اّٰلله ُُۡوّنَّ د ِ
ب ُِكۡمِ ۡوُكۡم بِٖه ِعنۡدَّ رَّ ُ ٓاج  ََّ لِيُحَّ  اَّفَّ

 ِِِ تَّعۡقِلُۡونَِّ

77.  তারা সক এতটুকুও 
জামন না সয, আল্লাহ সিিব 
সবষয়ও পসরজ্ঞাত যা তারা 
সগাপন কমর এবং যা প্রকার্ 
কমর? 

77. Do they not know 

that Allah knows that 

which they conceal, 

and that which they 

proclaim.  

َُّم مَّا  َّعۡل َّ ي َُّمۡونَّ اَّن َّ اّٰلله َّعۡل اَّوََّلَّ ي
ۡونَّ وَّمَّا يُعۡلِنُۡونَِّ  ِِِ يُِسر ُ

78.  সতামামদর সকিু সলাক 
সনরক্ষর। তারা সমথযা 
আকাঙ্খা িাডা আল্লাহর 
গ্রমের সকিুই জামন না। 
তামদর কামি কল্পনা িাডা 
সকিুই সনই। 

78.    And among 

them are illiterates, 

who do not know the 

Scripture, except 

wishful thinking. And 

they do nothing but 

conjecture.  

َُّمۡونَّ  َّعۡل ي ُۡونَّ َلَّ ي وَّ مِنُۡهۡم اُم ِ
ۤ اَّمَّاِّن َّ وَّاِۡن ُهۡم اَِل َّ  الِۡكتٰبَّ اَِل َّ

َُّظن ُۡونَِّ  ِِِ ي

79.  অতএব তামদর জমনয 
আফমিাি! যারা সনজ হামত 
গ্রে সলমখ এবং বমল, এটা 
আল্লাহর পক্ষ সথমক 
অবতীণশ-যামত এর 
সবসনমময় িামানয অথশ গ্রহণ 
করমত পামর। অতএব 

79.    Then woe  be  to 

those   who   write  the  

Scripture  with  their 

own hands,   then  they   

say,  “This  is   from   

Allah,”  that  they  may  

sell  it  for  a   small   

price.   Then  woe  be  

َّۡكتُبُۡونَّ الِۡكتٰبَّ  فَّوَّيٌۡل ل ِل َِّذيۡنَّ ي
َّيِۡديِۡهۡمِ ا ِمۡن  بِا َُّقۡولُۡونَّ هٰذَّ ُُم َّ ي

 َؕ ًَ ۡ َّنًا قَّلِي ُۡوا بِٖه َثَّ َّۡشَتَّ ِ لِي ِعنِۡد اّٰلله
َّۡت اَّيِۡديِۡهۡم  ِ َّا کَّتَّب ُۡم م  فَّوَّيٌۡل ل َّ



তামদর প্রসত আমক্ষপ, 
তামদর হামতর সলখার জনয 
এবং তামদর প্রসত আমক্ষপ, 
তামদর উপাজশ মনর জমনয। 

to  them  for  that 

which  their   hands  

have  written,   and   

woe  be  to  them  for   

that  which  they  earn.  

َّۡكِسبُۡونَِّ ِ َّا ي ُۡم م    وَّوَّيٌۡل ل َّ

80.  তারা বমলঃ আগুন 
আমাসদগমক কখনও স্পর্শ 
করমব না; সকন্তু গণাগনসত 
কময়কসদন। বমল সদনঃ 
সতামরা সক আল্লাহর কাি 
সথমক সকান অঙ্গীকার 
সপময়ি সয, আল্লাহ কখনও 
তার সখলাফ করমবন না-
না সতামরা যা জান না, তা 
আল্লাহর িামথ জমুড সদচ্ছ। 

80.   And they say: 

“Never will the Fire 

touch us, except for a 

certain number of 

days. Say (O 

Muhammad): “Have 

you taken a covenant 

with Allah, so that 

Allah will not break 

His covenant. Or do 

you say about Allah 

that which you do not 

know.”  

ۤ اَّي َّامًا  نَّا الن َّاُر اَِل َّ َّس َّ َّۡن َتَّ وَّقَّالُۡوا ل
ِ  َۚؕ ُقۡلِِم َّعُۡدۡودَّةًِ َّۡذُتۡم ِعنۡدَّ اّٰلله اَّّت َّ

ُ عَّهۡدَّه ِۤ ۡلِ َّ اّٰلله ُ َّۡن ُي  اَّۡم  عَّهًۡدا فَّل
ِ مَّا َلَّ  تَُّقۡولُۡونَّ عَّٰلَّ اّٰلله

َُّمۡونَِّ  ِِِ تَّعۡل

81.  হাোঁ, সয বযসি পাপ 
অজশ ন কমরমি এবং সি পাপ 
তামক পসরমবসিত কমর 
সনময়মি, তারাই সদাযমখর 
অসযবািী। তারা সিখামনই 
স রকাল থাকমব। 

81.  Nay, but whoever 

has earned evil, and his 

sin has surrounded 

him. Then such are the 

companions of the 

Fire. They will abide 

therein forever.  

ۡت  اطَّ اَّحَّ ئَّةً و َّ ي ِ بَّ سَّ بَّٰٰل مَّۡن كَّسَّ
ٓٮ ِكَّ اَّۡصٰحُب  ٰ ــَّتُه  فَّاُول ٓ ۡ ِطي بِٖه خَّ

 ِِِ فِيۡهَّا ٰخلُِدۡونَِّ  ُهۡمِالن َّارِِ
82.  পক্ষান্তমর যারা ঈমান 
এমনমি এবং িৎকাজ 
কমরমি, তারাই জান্নামতর 
অসযবািী। তারা সিখামনই 
স রকাল থাকমব। 

82.  And  those  who 

believe  and  do 

righteous deeds, such  

are the companions of  

the  Garden. They will 

abide therein forever.  

لِٰحِت  ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُوا الصه وَّ
َّـن َّةِِ اُب اۡۡل ٓٮ ِكَّ اَّۡصحَّ ٰ  ُهۡم فِيۡهَّا اُول

 ِِِ ٰخلُِدۡونَِّ
83.  যখন আসম বনী-
ইিরাঈমলর কাি সথমক 
অঙ্গীকার সনলাম সয, 
সতামরা আল্লাহ িাডা 

83.  And  when  We  

took a  covenant  from  

the Children  of  Israel,  

(saying): “Do  not  

ٓاِءيۡلَّ  ٓ اِۡسرَّ َّاقَّ بَِّّنۡ َّا ِميۡث ۡذن اِۡذ اَّخَّ وَّ
َِّ وَّبِالۡوَّالِدَّيِۡن  َلَّ تَّعۡبُُدۡونَّ اَِل َّ اّٰلله



কারও উপািনা করমব না, 
সপতা-মাতা, আত্নীয়-
স্বজন, এতীম ও দীন-
দসরদ্রমদর িামথ িদ্বযবহার 
করমব, মানষুমক িৎ 
কথাবাতশ া বলমব, নামায 
প্রসতষ্ঠা করমব এবং যাকাত 
সদমব, তখন িামানয 
কময়কজন িাডা সতামরা 
মুখ সফসরময় সনমল, 
সতামরাই অগ্রাহযকারী। 

worship  (any)  except  

Allah,   and   be   good   

to   parents,  and  the   

kindred,  and  the 

orphans, and the needy,   

and  speak good to 

mankind, and   

establish  prayer,  and  

give the poor due. Then 

you turned away, 

except a few among 

you, while you are 

backsliders.”  

َّتٰٰۡم  ٰ وَّالۡي ِذى الُۡقۡرٰبَّ انًا و َّ اِۡحسَّ
ُقۡولُۡوا لِلن َّاِس ُحۡسنًا  َّٰسِکۡيِ وَّ وَّاۡل
کٰوةَِّ لٰوةَّ وَّاُٰتوا الز َّ اَّقِيُۡموا الص َّ َۚؕ ِو َّ

ًَ م ِنُۡکۡم  ُُم َّ تَّوَّل َّيۡتُۡمِ ۡ اَِل َّ قَّلِي
اَّنۡتُۡم م ُعِۡرُضۡونَِّ  ِِِ وَّ

84.  যখন আসম সতামামদর 
কাি সথমক অঙ্গীকার 
সনলাম সয, সতামরা 
পরস্পর খুনাখুসন করমব না 
এবং সনমজমদরমক সদর্ 
সথমক বসহস্কার করমব না, 
তখন সতামরা তা স্বীকার 
কমরসিমল এবং সতামরা 
তার িাক্ষয সদসচ্ছমল। 

84.   And when We 

took your covenant, 

(saying):   “Do   not 

shed your blood, nor 

expel yourselves (each 

other) from your 

homes.” Then you 

acknowledged, and you 

are a witness (to it). 

َّاقَُّكۡم َلَّ  َّا ِميۡث ۡذن اِۡذ اَّخَّ وَّ
تَّۡسِفُكۡونَّ ِدمَّٓاءَُّكۡم وََّلَّ ُّتِۡرُجۡونَّ 

ِۡ ُُم َّ اَّن َّاِرُكۡم  ُكۡم م ِۡن ِدي ُفسَّ
اَّنۡتُۡم تَّۡشهَُّدۡونَِّ ۡرُتۡم وَّ  ِِِ اَّقۡرَّ

85.  অতঃপর সতামরাই 
পরস্পর খুনাখুসন করি 
এবং সতামামদরই একদলমক 
তামদর সদর্ সথমক বসহস্কার 
করি। তামদর সবরুমদ্ধ পাপ 
ও অনযাময়র মাযযমম 
আক্রমণ করি। আর যসদ 
তারাই কারও বেী হময় 
সতামামদর কামি আমি, 
তমব সবসনময় সনময় তামদর 
মুি করি। অথ  তামদর 
বসহস্কার করাও সতামামদর 

85. Then, you are those 

who kill yourselves 

(each other), and expel 

a faction of you (your 

people) from their 

homes, supporting (one 

another) against them 

by sin and 

transgression. And if 

they come to you as 

captives, you would 

ransom them, although 

it was forbidden to you 

ِۤء تَّۡقتُلُۡونَّ  ُُم َّ اَّنۡتُۡم هُٰٓؤَلَّ
ُكۡم وَُّّتِۡرُجۡونَّ فَِّريۡقًا  اَّنُۡفسَّ

َّاِرِهۡمِ تَّٰظهَُّرۡونَّ  م ِنُۡكۡم م ِۡن ِدي
ُِۡم وَّالُۡعۡدوَّاِنَؕ وَّاِۡن  َّيِۡهۡم بِاَۡلِ عَّل
ي َّاُۡتۡوُكۡم اُٰسٰرى تُفُٰدۡوُهۡم وَُّهوَّ 
اُجُهۡمِ َّيُۡڪۡم اِۡخرَّ ۡمٌۚ عَّل َّر َّ  ُُم



জনয অববয। তমব সক 
সতামরা গ্রমের সকয়দংর্ 
সবশ্বাি কর এবং সকয়দংর্ 
অসবশ্বাি কর? যারা এরূপ 
কমর পাসথশব জীবমন দগূসতশ  
িাডা তামদর আর সকানই 
পথ সনই। সকয়ামমতর সদন 
তামদর কম ারতম র্াসির 
সদমক সপৌোঁমি সদয়া হমব। 
আল্লাহ সতামামদর কাজ-
কমশ িম্পমকশ  সব-খবর নন। 

their expulsion.  Then 

do you believe in part 

of the Scripture, and 

disbelieve you in part. 

Then what is the 

recompense of those  

who  do  so among you, 

except disgrace in  the  

life  of  the world,  and  

on  the Day of 

Resurrection they will 

be sent back to the 

severest of punishment. 

And Allah is not 

unaware of what you 

do.  

َّعِۡض الِۡكتِٰب اَّفَّتُۡؤمِِ نُۡونَّ بِب
َّعٍۡضِ ٓاُء مَّۡن وَّتَّۡكُفُرۡونَّ بِب ا جَّزَّ  فَّمَّ

ي َّۡفعَُّل ذٰلِكَّ مِنُۡکۡم اَِل َّ ِخۡزٌى ِِف 
َّا نۡي ُ َّيٰوِة الد  ِة اۡۡل َّۡومَّ الۡقِيٰمَّ  وَّي

د ُۡونَّ اِٰٰلٓ اَّشَّد ِ الۡعَّذَّاِبِ ُ يُرَّ  وَّمَّا اّٰلله
لُۡونَِّ ا تَّعۡمَّ َّافٍِل عَّم َّ   بِغ

86.  এরাই পরকামলর 
সবসনমময় পাসথশব জীবন 
ক্রয় কমরমি। অতএব এমদর 
র্াসি লঘু হমব না এবং এরা 
িাহাযযও পামব না। 

86.    Such are those 

who have  bought   the   

life  of   the   world   (in  

exchange) for the 

Hereafter. So the 

punishment will not be 

lightened from them,   

nor will they be helped. 

َّيٰوةَّ  َُّوا اۡۡل ٓٮ ِكَّ ال َِّذيۡنَّ اۡشَتَّ ٰ اُول
ةِِ َّا بِاَۡلِٰخرَّ نۡي ُ ََّ ُُيَّف َُّ   الد  فَّ

عَّنُۡهُم الۡعَّذَّاُب وََّلَّ ُهۡم 
ُرۡونَِّ  ِِِ يُنۡصَّ

87.  অবর্যই আসম মূিামক 
সকতাব সদময়সি। এবং তার 
পমর পযশায়ক্রমম রিলূ 
পাঠিময়সি। আসম মসরয়ম 
তনয় ঈিামক িসু্পি 
সমামজযা দান কমরসি এবং 
পসবত্র রূমহর মাযযমম তামক 
র্সিদান কমরসি। অতঃপর 
যখনই সকান রিলূ এমন 
সনমদশ র্ সনময় সতামামদর 

87.      And  certainly, 

We gave Moses the 

Scripture, and followed 

up with a succession of  

messengers  after  him. 

And We gave Jesus, 

son of Mary, clear 

signs, and We 

supported him with the 

Holy spirit. Is it that, 

whenever there came 

َّا  يۡن َّا ُمۡوٰسَّ الِۡكتٰبَّ وَّقَّف َّ َّقَّۡد اٰتَّيۡن وَّ ل
ُسِلِ َّا عِيَۡسَّ  ِمۡن  بَّعِۡدٖه بِالر ُ اٰتَّيۡن وَّ
َِّ اَّي َّۡدنُٰه ابۡنَّ مَّۡريَّمَّ الۡب ي ِنِٰت وَّ
ٓاءَُّكۡم بُِرۡوِح الُۡقُدِسِ ا جَّ  اَّفَُّكل َّمَّ

ۡوٰٓى اَّنُۡفُسُكُم  ُسۡوٌل  ِِبَّا َلَّ َتَّ رَّ



কামি এমিমি, যা 
সতামামদর মমন ভাল 
লামগসন, তখনই সতামরা 
অহংকার কমরি। সর্ষ 
পযশন্ত সতামরা একদলমক 
সমথযাবাদী বমলি এবং 
একদলমক হতযা কমরি। 

to you a messenger 

with that which you 

yourselves did not 

desire, you were 

arrogant. Then a 

group you disbelieved, 

and (another) group 

you killed.  

ُتۡمِ ۡ بۡتُۡمِاۡستَّۡكَبَّ   فَّفَِّريۡقًا كَّذ َّ
 ِِِ وَّفَِّريۡقًا تَّۡقتُلُۡونَِّ

88.  তারা বমল, আমামদর 
হৃদয় অযশাবৃত। এবং তামদর 
কুফমরর কারমণ আল্লাহ 
অসভিম্পাত কমরমিন। 
ফমল তারা অল্পই ঈমান 
আমন। 

88.    And they say: 

“Our hearts are 

covered over.” Nay, 

but Allah has cursed 

them for their 

disbelief. So little is 

that which they believe.  

َّا غُلٌۡ ِ  بَّل ل َّعَّنَُّهُم وَّقَّالُۡوا ُقلُۡوبُن
ُ بُِكۡفِرِهۡم فَِّ ً م َّا اّٰلله قَّلِيَۡ

 ِِِ يُۡؤمِنُۡونَِّ
89.  যখন তামদর কামি 
আল্লাহর পক্ষ সথমক সকতাব 
এমি সপৌোঁিাল, যা সি 
সবষময়র িতযায়ন কমর, যা 
তামদর কামি রময়মি এবং 
তারা পমূবশ করত। অবমর্মষ 
যখন তামদর কামি সপৌোঁিল 
যামক তারা স মন সরমখসিল, 
তখন তারা তা অস্বীকার 
কমর বিল। অতএব, 
অস্বীকারকারীমদর উপর 
আল্লাহর অসভিম্পাত। 

89.   And when there 

came to them a Book 

(the Quran) from 

Allah, confirming that 

which  is  with  them, 

though before  that  

they  used  to ask for  a  

victory  over those who 

disbelieved. Then when 

there came to them 

that which they 

recognized (to be the 

truth), they disbelieved 

in it. So the curse of 

Allah is upon the 

disbelievers.  

 ِ ٓاءَُّهۡم ِكتٌٰب م ِۡن ِعنِۡد اّٰلله وَّلَّ َّا جَّ
َّانُۡوا ِمۡن قَّبُۡل  َّا مَّعَُّهۡمَۙ وَّك ٌق ل ِ د ِ ُمصَّ
َّۡستَّۡفتُِحۡونَّ عَّٰلَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّروِۡ ۚ  ِِاي
ُفۡوا کَّفَُّرۡوا  ٓاءَُّهۡم م َّا عَّرَّ ا جَّ َّم َّ فَّل

ِ عَّٰلَّ الۡكِٰفِريۡنَِّ بِهِٖ َُّة اّٰلله َّعۡن  فَّل

ِِِ 

90.  যার সবসনমময় তারা 
সনমজমদর সবসক্র কমরমি, তা 
খুবই মে; সযমহতু তারা 
আল্লাহ যা নসযল কমরমিন, 

90.     How evil is that 

for which they have 

sold their own selves, 

that they would 

َّۡوا بِٖهِۤ ا اۡشَتَّ مَّ ُهۡم اَّۡن  بِئۡسَّ اَّنُۡفسَّ
ُ بَّغۡيًا اَّۡن  ي َّۡڪُفُرۡوا ِِبَّٓا اَّنۡزَّلَّ اّٰلله



তা অস্বীকার কমরমি এই 
হ কাসরতার দরুন সয, 
আল্লাহ স্বীয় বাোমদর মমযয 
যার প্রসত ইচ্ছা অনগু্রহ 
নাসযল কমরন। অতএব, 
তারা সক্রামযর উপর সক্রায 
অজশ ন কমরমি। আর 
কামফরমদর জনয রময়মি 
অপমানজনক র্াসি। 

disbelieve in that which 

Allah has revealed (the 

Quran), grudging that 

Allah would send down 

of His favor upon 

whom He wills from 

among His servants. So 

they have drawn on 

themselves wrath upon 

wrath.  And  for  the 

disbelievers there is a 

humiliating  

punishment.    

ُ ِمۡن فَّۡضلِٖه عَّٰٰل مَّۡن  لَّ اّٰلله ي َُنَّ ِ
َّاِدهِٖ ٓاُء ِمۡن ِعب ٍب ي َّشَّ َّضَّ َّٓاُءۡو بِغ  فَّب

ٍبِ لِلۡكِٰفِريۡنَّ عَّذَّاٌب عَّٰٰل غَّضَّ  وَّ
ُِهۡيٌِ  ِِِ م 

91.  যখন তামদরমক বলা 
হয়, আল্লাহ যা পাঠিময়মিন 
তা সমমন নাও, তখন তারা 
বমল, আমরা মাসন যা 
আমামদর প্রসত অবতীণ 
হময়মি। সিটি িাডা 
িবগুমলামক তারা অস্বীকার 
কমর। অথ  এ গ্রেটি িতয 
এবং িতযায়ন কমর ঐ 
গ্রমের যা তামদর কামি 
রময়মি। বমল সদন, তমব 
সতামরা ইসতপমূবশ 
পয়গম্বরমদর হতযা করমত 
সকন যসদ সতামরা সবশ্বািী 
সিমল? 

91. And when it is 

said to them:  “Believe 

in that which Allah has 

revealed,” they say: 

“We believe in that 

which was revealed to 

us.” And they 

disbelieve in that which 

came after it, though it 

is the truth confirming 

that which is with them. 

Say (O Muhammad): 

“Then why did you kill 

the prophets of Allah 

before, if you are 

believers.”  

 ُ ُۡم اٰمِنُۡوا ِِبَّٓا اَّنۡزَّلَّ اّٰلله اِذَّا قِيۡلَّ لَّ وَّ
َّا  َّيۡن قَّالُۡوا نُۡؤِمُن ِِبَّٓا اُنِۡزلَّ عَّل

ٓاءَّهِ  َّۡكُفُرۡونَّ ِِبَّا وَّرَّ ُ  وَّي َّـق  وَُّهوَّ اۡۡل
قًِ د ِ َّا مَّعَُّهۡمُِمصَّ  ُقۡل فَّلِمَّ ا ل ِ

ِ ِمۡن قَّبُۡل اِۡن  َّٓاءَّ اّٰلله تَّۡقتُلُۡونَّ اَّنۡـ ِبي
ُۡؤمِِنۡيَِّ  ِِِ ُكنۡتُۡم م 

92.  িসু্পি মু’সজযািহ মূিা 
সতামামদর কামি এমিমিন। 
এরপর তার অনুপসস্থসতমত 
সতামরা সগাবৎি 
বাসনময়ি। বািসবকই 
সতামরা অতযা ারী। 

92. And certainly, Moses 

came to you with clear 

signs, then you took the 

calf (for worship) after 

he was away, and you 

were wrongdoers.  

ُُم َّ  َّي ِنِٰت  ٓاءَُّکۡم م ُۡوٰٰس بِالۡب َّقَّۡد جَّ ل وَّ
اَّنۡتُۡم  َّۡذُتُم الِۡعۡجلَّ ِمۡن  بَّعِۡدٖه وَّ اّت َّ

 ِِِ ٰظلُِمۡونَِّ



93.  আর যখন আসম 
সতামামদর কাি সথমক 
প্রসতশ্রুসত সনলাম এবং তুর 
পবশতমক সতামামদর উপর 
তুমল যরলাম সয, র্ি কমর 
যর, আসম যা সতামামদর 
সদময়সি আর সর্ান। তারা 
বলল, আমরা শুমনসি আর 
অমানয কমরসি। কুফমরর 
কারমণ তামদর অন্তমর 
সগাবৎিপ্রীসত পান করামনা 
হময়সিল। বমল সদন, 
সতামরা সবশ্বািী হমল, 
সতামামদর সি সবশ্বাি মে 
সবষয়াসদ সর্ক্ষা সদয়। 

93. And when We took 

your covenant, and We 

raised the Mount above 

you, (saying): “Hold to 

that which We have 

given you firmly, and 

hear (Our Word).” 

They said: “We hear 

and we disobey.” And 

was made to absorb in 

their hearts (the 

worship of) the calf 

because of their 

disbelief.  Say:  “Evil is 

that which your faith 

enjoins on you, if you 

are believers.”  

َّا  فَّعۡن َّاقَُّكۡم وَّرَّ َّا ِميۡث ۡذن اِۡذ اَّخَّ وَّ
َؕ ُخُذۡوا مَّٓا اٰتَّيۡنُٰکۡم  ۡورَّ ُ فَّۡوقَُّکُم الط 

اَۡسَُّعۡوا ٍة و َّ َّا ِبُِقو َّ عۡن ِ َۚؕ قَّالُۡوا َسَّ
َّا يۡن وَّاُۡشِربُۡوا ِِفۡ ُقلُۡوبِِهُم  وَّعَّصَّ

ا الۡعِۡجلَّ بُِکۡفِرِهۡمِ مَّ  ُقۡل بِئۡسَّ
َّاُۡمُرُکۡم بِٖهۤ اَِۡيَّانُُكۡم اِۡن ُكنۡتُۡم  ي

ُۡؤمِِنۡيَِّ  ِِِ م 

94.  বমল সদন, যসদ 
আমখরামতর বািস্থান 
আল্লাহর কামি একমাত্র 
সতামামদর জনযই বরাদ্দ 
হময় থামক-অনয সলাকমদর 
বাদ সদময়, তমব মৃতুয 
কামনা কর, যসদ িতযবাদী 
হময় থাক। 

94.      Say:  “If   the   

home of the Hereafter 

with Allah is exclusively 

for you, instead of 

(other) people, then   

wish for death, if  you   

are truthful.”  

َِّ َّۡت ل َّان اُر ُقۡل اِۡن ك ـُکُم الد َّ
ةً م ِۡن  الِصَّ ِ خَّ ُة ِعنۡدَّ اّٰلله اَۡلِٰخرَّ
َّۡ اِۡن  َّۡو ُدۡوِن الن َّاِس فَّتَّمَّن َُّوا اۡل

 ِِِ ُکنۡتُۡم ٰصِدقِۡيَِّ
95.  কসস্মনকামলও তারা 
মৃতুয কামনা করমব না 
ঐিব সগানাহর কারমণ, যা 
তামদর হাত পাঠিময় 
সদময়মি। আল্লাহ 
সগানাহগারমদর িম্পমকশ  
িমযক অবগত রময়মিন। 

95.  And never will 

they wish for it, ever, 

because of that which 

their own hands have 

sent forth. And Allah is 

All Aware of the 

wrongdoers.  

مَّۡت  َّۡن ي َّتَّمَّن َّۡوُه اَّبًَّدا  ِِبَّا قَّد َّ وَّ ل
ُ عَّلِيٌۡم  اَّيِۡديِۡهۡمِ  وَّاّٰلله
لِِمۡيَِّ  ِِِ بِالظه

96.  আপসন তামদরমক 
জীবমনর প্রসত িবার 
 াইমত, এমনসক 

96. And you will surely 

find them the most 

greedy of mankind for 

صَّ الن َّاِس عَّٰٰل  ُۡم اَّۡحرَّ َّتَِّجدَّّن َّ ل وَّ



মুর্সরকমদর  াইমতও 
অসযক সলাভী সদখমবন। 
তামদর প্রমতযমক কামনা 
কমর, সযন হাজার বির 
আয়ু পায়। অথ  এরূপ 
আয়ু প্রাসপ্ত তামদরমক র্াসি 
সথমক রক্ষা করমত পারমব 
না। আল্লাহ সদমখন যা সকিু 
তারা কমর। 

life, and (even) more 

than those who 

associate partners (to 

Allah). Every one of 

them wishes if he could 

be given life of a 

thousand years. But it 

would not remove him 

in the least from the 

punishment, even 

(grant) of a life. And 

Allah is All Seer of 

what they do.  

يٰوةٍِ ُكۡواِِحَّ ُ ِۚ ۚ  وَّ ِمنَّ ال َِّذيۡنَّ اَّۡشرَّ َّوَّد  ۚ ۚ  ي
نٍَّة  وَّمَّا  ُر اَّلۡ َّ سَّ َّۡو يُعَّم َّ ُدُهۡم ل اَّحَّ
ۡحِزِحٖه ِمنَّ الۡعَّذَّاِب اَّۡن  ُهوَّ ِِبُزَّ

رَِّ ُ بَِّصۡۡيٌ  ِِبَّا ي ُعَّم َّ  وَّاّٰلله
لُۡونَِّ َّعۡمَّ   ِي

97.  আপসন বমল সদন, সয 
সকউ সজবরাঈমলর র্ত্রু 
হয়-সযমহতু সতসন আল্লাহর 
আমদমর্ এ কালাম আপনার 
অন্তমর নাসযল কমরমিন, যা 
িতযায়নকারী তামদর 
িম্মখুস্থ কালামমর এবং 
মুসমনমদর জনয পথপ্রদর্শক 
ও িিুংবাদদাতা। 

97.    Say: “Whoever 

is an enemy to Gabriel, 

for  indeed  he brought 

it (Quran)  down to 

your heart by Allah’s 

permission, confirming 

that which was 

(revealed) before it, 

and  a  guidance  and  

glad tidings  for  the  

believers.”  

َِۡبِيۡلَّ فَّاِن َّه   ا ۡل ِ ُقۡل مَّۡن كَّانَّ عَُّدو ً
قًِ د ِ ِ ُمصَّ َّه  عَّٰٰل قَّلۡبِكَّ بِاِۡذِن اّٰلله ل َّز َّ ا ن
بُۡشٰرى  َّدَّيِۡه وَُّهًدى و َّ َّا بَّۡيَّ ي ل ِ

 ِِِ لِلُۡمۡؤمِِنۡيَِّ

98.  সয বযসি আল্লাহ তাোঁর 
সফমরর্তা ও রিলূগণ এবং 
সজবরাঈল ও সমকাঈমলর 
র্ত্রু হয়, সনসিতই আল্লাহ 
সিিব কামফমরর র্ত্রু। 

98. “Whoever is an 
enemy  to  Allah,  and 

His angels, and His 
messengers, and 

Gabriel, and Michael, 
then indeed, Allah is an 
enemy to the 
disbelievers.”  

تِٖه وَّ  ِ وَّمَّلٰٓٮ ِکَّ ا ّٰلِل  َّ مَّۡن كَّانَّ عَُّدو ً
ُرُسلِٖه وَِّجَۡبِيۡلَّ وَِّميۡكٰٮلَّ فَّاِن َّ 

ٌ ل ِلۡكِٰفِريۡنَِّ َّ عَُّدو    اّٰلله

99.  আসম আপনার প্রসত 
উজ্জ্বল সনদর্শনিমূহ 
অবতীণশ কমরসি। অবাযযরা 

99.  And indeed We 

have sent down to you  

manifest verses, and 

none disbelieve in them 

َّيۡكَّ اٰيٍٰت  بَّي ِنٍٰتِ َّٓا اِل لۡن َّقَّۡد اَّنۡزَّ ل  وَّ
َّۡكُفُر بِهَّٓا اِِ   َل َّ الۡفِٰسُقۡونَِّوَّمَّا ي



বযতীত সকউ এগুমলা 
অস্বীকার কমর না। 

except those who are 

disobedient.  

100.  সক আিযশ, যখন 
তারা সকান অঙ্গীকামর 
আবদ্ধ হয়, তখন তামদর 
একদল তা িুোঁ মড সফমল, বরং 
অসযকাংর্ই সবশ্বাি কমর 
না। 

100.   Is it (not true) 

that every time they 

took a covenant, a 

party of them threw it 

away. But most of 

them do not believe. 

ه  فَِّريٌۡق  َّذَّ ا عٰهَُّدۡوا عَّهًۡدا ن َّب اَّوَّكُل َّمَّ
َُّرُهۡم َلَّ م ِنُۡهۡمِ  بَّۡل اَّۡكث
 ِِِ يُۡؤمِنُۡونَِّ

101.  যখন তামদর কামি 
আল্লাহর পক্ষ সথমক একজন 
রিলূ আগমন করমলন-
সযসন ঐ সকতামবর িতযায়ন 
কমরন, যা তামদর কামি 
রময়মি, তখন আহমল 
সকতাবমদর একদল আল্লাহর 
গ্রেমক পিামত সনমক্ষপ 
করল-সযন তারা জামনই 
না। 

101.   And when there 

came to  them   a  

messenger from Allah, 

confirming that which  

was with  them, a party 

of  those who  had  

been given  the 

Scripture, threw  the  

Scripture  of  Allah  

behind   their backs as 

if they did not  know.  

 ِ ُسۡوٌل م ِۡن ِعنِۡد اّٰلله ٓاءَُّهۡم رَّ وَّلَّ َّا جَّ
َّذَّ فَِّريٌۡق م ِنَّ  َّب َّا مَّعَُّهۡم ن ٌق ل ِ د ِ ُمصَّ

َۙ ِ  ال َِّذيۡنَّ اُۡوُتوا الِۡكتٰبَّ ِکتٰبَّ اّٰلله
ُۡم َلَّ  َّّن َّ َّا ٓاءَّ ُظُهۡوِرِهۡم ك وَّرَّ

َُّمۡونَِّ َّعۡل  ِِِ ي
102.  তারা ঐ র্ামস্ত্রর 
অনুিরণ করল, যা 
িলুায়মামনর রাজত্ব কামল 
র্য়তানরা আবৃসত্ত করত। 
িলুায়মান কুফর কমরসন; 
র্য়তানরাই কুফর 
কমরসিল। তারা মানষুমক 
জাদসুবদযা এবং বামবল 
র্হমর হারুত ও মারুত দইু 
সফমরর্তার প্রসত যা 
অবতীণশ হময়সিল, তা সর্ক্ষা 
সদত। তারা উভয়ই একথা 
না বমল কাউমক সর্ক্ষা সদত 
না সয, আমরা পরীক্ষার 

102.   And they follow 

that which the devils 

had recited during the 

kingdom of Solomon. 

And Solomon did not 

disbelieve, but the 

devils disbelieved, 

teaching people magic, 

and that which was 

sent down to the two 

angels in Babylon, 

Harut and Marut. And 

they (the two angels) 

did not teach (it) to 

anyone, till they had 

said: “We  are  only   a   

يِٰطۡيُ عَّٰٰلِ َُّعۡوا مَّا تَّتۡلُوا الش َّ  وَّات َّب
َّيۡمٰنَِّ َّيۡمُٰن ُملِۡك ُسل  وَّمَّا کَّفَّرَّ ُسل

يٰـِطۡيَّ كَّفَُّرۡوا  ٰـِكن َّ الش َّ ل وَّ
ۡحرَِّ ِ وَّمَّٓا  يُعَّل ُِمۡونَّ الن َّاسَّ الس 

َّابِلَّ  ۡيِ بِب َـّکَّ َّل اُنِۡزلَّ عَّٰلَّ اۡل
ِ َّۡ َّۡ وَّمَّاُرۡو اُرۡو  وَّمَّا يُعَّل ِمِٰن هَّ

ُۡن  َّا َنَّ ۤ اِّن َّ َُّقۡوَلَّ ٍد حَِّته ي ِمۡن اَّحَّ
ََّ تَّۡكُفۡرَؕفِتِۡ ا  نٌَّة فَّ فَّيَّتَّعَّل َُّمۡونَّ مِنُۡهمَّ



জনয; কামজই তুসম কামফর 
হময়া না। অতঃপর তারা 
তামদর কাি সথমক এমন 
জাদ ু সর্খত, যদ্দ্বারা স্বামী 
ও স্ত্রীর মমযয সবমচ্ছদ ঘমট। 
তারা আল্লাহর আমদর্ 
িাডা তদ্দ্বারা কারও অসনি 
করমত পারত না। যা 
তামদর ক্ষসত কমর এবং 
উপকার না কমর, তারা 
তাই সর্মখ। তারা ভালরূমপ 
জামন সয, সয সকউ জাদ ু
অবলম্বন কমর, তার জনয 
পরকামল সকান অংর্ সনই। 
যার সবসনমময় তারা 
আত্নসবক্রয় কমরমি, তা 
খুবই মে যসদ তারা 
জানত। 

trial,  so do not 

disbelieve  (in the 

guidance of  Allah).”  

Then from these two 

(angles) they learned 

that by which they 

could cause separation 

between man and his 

wife. And they could 

not harm through it 

any one, except by 

Allah’s permission.  

And they learned that 

which harmed them, 

and did not benefit 

them. And surely they 

knew that whoever 

purchased it (magic), 

will not have in the 

Hereafter any share. 

And surely evil is that 

for which they have 

sold themselves, if they 

only knew.  

َّۡرِء وَّ زَّۡوِجهِٖ ُقۡونَّ بِٖه بَّۡيَّ اۡل ِ  مَّا يُفَّر 
ٍد اَِل َّ  يۡنَّ بِٖه ِمۡن اَّحَّ ٓار ِ وَّمَّا ُهۡم بِضَّ

ِِ ُهۡم بِاِۡذِن اّٰلله ُ َُّضر  َّتَّعَّل َُّمۡونَّ مَّا ي ي  وَّ
َّنۡفَُّعُهۡمِ َِّن وََّلَّ ي َّقَّۡد عَّلُِمۡوا لَّ ل  وَّ

ِة ِمۡن اشِۡ َّه  ِِف اَۡلِٰخرَّ ٰٮُه مَّا ل َتَّ
ٍقِ ََّ ۡوا بِٖهۤ  خَّ َّبِئۡسَّ مَّا شَّرَّ ل وَّ

ُهۡمِ َُّمۡونَِّاَّنُۡفسَّ َّعۡل َّانُۡوا ي َّۡو ك  ِِِ  ل

103.  যসদ তারা ঈমান 
আনত এবং সখাদাভীরু হত, 
তমব আল্লাহর কাি সথমক 
উত্তম প্রসতদান সপত। যসদ 
তারা জানত। 

103.    And if they had 

believed and feared 

(Allah), then the reward 

from Allah would have 

been better, if they only 

knew.  

َّثُۡوبٌَّة م ِۡن  ُۡم اٰمَّنُۡوا وَّات َّقَّۡوا لَّ َّۡو اَّّن َّ ل وَّ
ۡۡيٌَؕ ِ خَّ َّانُۡوا  ِعنِۡد اّٰلله َّۡو ك ل

َُّمۡونَِّ َّعۡل  ِِِ ي
104.  সহ মুসমন গণ, 
সতামরা ‘রাসয়না’ বমলা 
না-‘উনযরুনা’ বল এবং 
শুনমত থাক। আর 

104.  O those who 

believe, do not say (to 

the Prophet): “Raina 

(word of insult but 

sounding as ‘listen to 

َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا َلَّ تَُّقۡولُۡوا  يٰٓا
َّا وَّاَۡسَُّعۡوا اِعنَّا وَّ ُقۡولُوا انُۡظۡرن  رَّ



কামফরমদর জমনয রময়মি 
সবদনাদায়ক র্াসি। 

us’),” but say “Look 

upon  us,” and  listen.  

And  for  the  

disbelievers there is a 

painful  punishment.  

َّلِيٌۡمِ  ِِِ وَّلِلٰۡڪِفِريۡنَّ عَّذَّاٌب ا

105.  আহমল-সকতাব ও 
মুর্সরকমদর মমযয যারা 
কামফর, তামদর মনঃপতু 
নয় সয, সতামামদর 
পালনকতশ ার পক্ষ সথমক 
সতামামদর প্রসত সকান 
কলযাণ অবতীণশ সহাক। 
আল্লাহ যামক ইচ্ছা সবমর্ষ 
ভামব স্বীয় অনগু্রহ দান 
কমরন। আল্লাহ মহান 
অনুগ্রহদাতা। 

105. Neither wish those 

who disbelieve among 

the people of the 

Scripture, nor those 

who associate others 

(with Allah), that there 

should be sent down to 

you any good from 

your Lord.  And Allah 

selects for His mercy 

whom He wills. And 

Allah  is  the  owner of 

great bounty.  

ُ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ِمۡن اَّۡهِل  َّوَّد  مَّا ي
الِۡكتِٰب وََّلَّ اۡلُۡشِرِكۡيَّ اَّۡن ي َُنَّ َّلَّ 

َّيُۡڪۡم م ِِ ب ُِکۡمِعَّل ۡۡيٍ م ِۡن ر َّ  ۡن خَّ
ٓاءُِ ۡۡحَّتِٖه مَّۡن ي َّشَّ ُ بِرَّ ۡتَّص  ُ ُيَّ  وَّاّٰلله

ُ ُذو الۡفَّۡضِل الۡعَِّظيِۡمِ  ِِِ وَّاّٰلله

106.  আসম সকান আয়াত 
রসহত করমল অথবা সবস্মতৃ 
কসরময় সদমল তদমপক্ষা 
উত্তম অথবা তার 
িমপযশাময়র আয়াত 
আনয়ন কসর। তুসম সক 
জান না সয, আল্লাহ িব 
সকিুর উপর র্সিমান? 

106.   We do not 

abrogate any verse, or 

cause it to be forgotten, 

(but) We bring better 

than it, or similar to it. 

Do you not know that 

Allah has power over 

all things.  

 ِۡ ۡ َّا ٍَّة اَّۡو نُنِۡسهَّا ن ۡخ ِمۡن اٰي َّنۡسَّ مَّا ن
َّۡم اَّن َّ نۡهَّٓا اَّۡو ِمثۡلِهَّاِِبَّۡۡيٍ م ِِ َّۡم تَّعۡل َّل  ا

ٍء قَِّديٌۡرِ ۡ ِ َشَّ َّ عَّٰٰل كُل   ِِِ اّٰلله

107.  তুসম সক জান না সয, 
আল্লাহর জনযই নমভামিল 
ও ভূমিমলর আসযপতয? 
আল্লাহ বযতীত সতামামদর 
সকান বনু্ধ ও িাহাযযকারী 
সনই। 

107.   Do you not know 

that it is Allah to whom 

belongs the dominion 

of the heavens and the 

earth. And you do not 

have, other than Allah, 

any protector, nor 

helper.  

َّه  ُملُۡك  َّ ل َّۡم اَّن َّ اّٰلله َّۡم تَّعۡل َّل ا
ِۡ وَّاَۡلَّۡرِضِ ٰ مٰو َّـُکۡم الس َّ  وَّمَّا ل

َلَّ  ِٰل ٍ و َّ ِ ِمۡن و َّ م ِۡن ُدۡوِن اّٰلله
َِّصۡۡيٍِ  ِِِ ن



108.  ইসতপমূবশ মূিা (আঃ) 
সযমন সজজ্ঞাসিত 
হময়সিমলন, (মুিলমানগন, 
) সতামরাও সক সতামামদর 
রিলূমক সতমসন প্রশ্ন করমত 
 াও? সয সকউ ঈমামনর 
পসরবমতশ  কুফর গ্রহন কমর, 
সি িরল পথ সথমক সব ুযত 
হময় যায়। 

108.     Or do you 

intend that you ask 

your  messenger  

(Muhammad)   as   

Moses  was  asked  

before. And  whoever   

exchanges   faith  for   

disbelief,  then   indeed,   

he  has   strayed  from  

a  right  way.  

اَّۡم ُتِريُۡدۡونَّ اَّۡن تَّۡســَّلُۡوا 
ا ُسٮ ِلَّ ُمۡوٰٰس ِمۡن  َّـُكۡم كَّمَّ ُسۡول رَّ

َّد َِّقَّبُۡلِ ِل الُۡکۡفرَّ  وَّمَّۡن ي َّتَّب
وَّٓاءَّ  ل َّ سَّ بِاَۡلَِۡيَّاِن فَّقَّۡد ضَّ

ِبيِۡلِ   الس َّ
109.  আহমল সকতাবমদর 
অমনমকই প্রসতসহংিাবর্তঃ 
 ায় সয, মুিলমান হওয়ার 
পর সতামামদরমক সকান 
রকমম কামফর বাসনময় 
সদয়। তামদর কামি িতয 
প্রকাসর্ত হওয়ার পর 
(তারা এটা  ায়)। যাক 
সতামরা আল্লাহর সনমদশ র্ 
আিা পযশন্ত তামদর ক্ষমা 
কর এবং উমপক্ষা কর। 
সনিয় আল্লাহ িব সকিুর 
উপর ক্ষমতাবান। 

109.    Many of the 

people of the Scripture 

wish if they could turn 

you back as disbelievers 

after your belief. Out   

of envy from their own   

selves, after what has 

become manifest to 

them of the truth.  So 

forgive and overlook, 

until Allah brings His    

command.   Indeed, 

Allah has power over   

all   things. 

َّۡو  د َّ کَّثِۡۡيٌ م ِۡن اَّۡهِل الِۡكتِٰب ل وَّ
َُّكۡم م ِۡن  بَّعِۡد اَِۡيَّانُِكۡم  َُّرد ُۡون ي

ًدا م ِۡن عُِِِِكف َّاًرا سَّ نِۡد اَّنُۡفِسِهۡم ۚ ۚ  حَّ
ِ ُ َّـق  ُُم اۡۡل َّ لَّ َّي َّ ۚ  ِم ِۡن  بَّعِۡد مَّا تَّب
 ُ َّ اّٰلله َّاِۡت فَّاۡعُفۡوا وَّاۡصفَُّحۡوا حَِّته ي

َّۡمِرهِٖ ٍء ِبِا ۡ ِ َشَّ َّ عَّٰٰل كُل   اِن َّ اّٰلله
  قَِّديٌۡرِ

110.  সতামরা নামায 
প্রসতষ্ঠা কর এবং যাকাত 
দাও। সতামরা সনমজর 
জমনয পমূবশ সয িৎকমশ সপ্ররণ 
করমব, তা আল্লাহর কামি 
পামব। সতামরা যা সকিু 
কর, সনিয় আল্লাহ তা 
প্রতযক্ষ কমরন। 

110.    And   establish 

prayer, and give the 

poordue. And whatever  

you send  forth  before  

(you)  for  yourselves of  

good,  you   will  find  it  

with  Allah. Indeed, 

Allah   is   All Seer of 

what you do.  

کٰوةَِّ لٰوةَّ وَّاُٰتوا الز َّ اَّقِيُۡموا الص َّ  ِوَّ
ۡۡيٍ  ُمۡوا َِلَّنُۡفِسُكۡم م ِۡن خَّ وَّمَّا ُتقَّد ِ

ِِ ُِدۡوُه ِعنۡدَّ اّٰلله َّ ِِبَّا ّتَّ  اِن َّ اّٰلله
لُۡونَّ بَِّصۡۡيٌِ  ِِِ تَّعۡمَّ

111.  ওরা বমল, ইহুদী 
অথবা খ্রীস্টান বযতীত 

111.    And  they  say: 

“None shall enter  
َّـن َّةَّ اَِل َّ مَّۡن  َّۡن ي َّۡدُخلَّ اۡۡل وَّقَّالُۡوا ل



সকউ জান্নামত যামব না। 
এটা ওমদর মমনর বািনা। 
বমল সদন, সতামরা 
িতযবাদী হমল, প্রমাণ 
উপসস্থত কর। 

paradise except he be     

a Jew or a Christian.”  

That is their own 

wishful thinking. Say:  

“Bring   your   proof    

if you are truthful.”  

َّٰصٰرى  تِلۡكَّ كَّانَّ ُهۡودًا اَّۡو ن
َُّکۡم اَّمَّانِي ُُهۡمِ ان اُتۡوا بُۡرهَّ  ُقۡل هَّ

 ِِِ اِۡن ُکنۡتُۡم ٰصِدقِۡيَِّ
112.  হাোঁ, সয বযসি সনমজমক 
আল্লাহর উমদ্দমর্য িমপশন 
কমরমি এবং সি 
িৎকমশর্ীলও বমট তার 
জনয তার পালনকতশ ার 
কামি পরুস্কার বময়মি। 
তামদর ভয় সনই এবং তারা 
স সন্ততও হমব না। 

112.   Nay, but whoever 

submits  his face  (self)  

to  Allah,  and  he  is  a 

doer of good,  then  for  

him is his reward  with   

his  Lord.  And no fear 

shall be upon them, 

nor shall they grieve.  

ِ وَُّهوَّ  بَّٰٰلِ َّمَّ وَّۡجهَّه  ّٰلِله مَّۡن اَّۡسل
ب ِهِٖ َّه ۤ اَّۡجُره  ِعنۡدَّ رَّ وََّلَّ  ُُمِۡسۡنٌۚ فَّل

َّيِۡهۡم وََّلَّ ُهۡم  ۡوٌف عَّل خَّ
ۡزَّنُۡونَِّ   ُيَّ

113.  ইহুদীরা বমল, 
খ্রীস্টানরা সকান সভসত্তর 
উপমরই নয় এবং খ্রীস্টানরা 
বমল, ইহুদীরা সকান সভসত্তর 
উপমরই নয়। অথ  ওরা 
িবাই সকতাব পা  কমর! 
এমসনভামব যারা মূখশ, 
তারাও ওমদর মতই উসি 
কমর। অতএব, আল্লাহ 
সকয়ামমতর সদন তামদর 
মমযয ফয়িালা সদমবন, সয 
সবষময় তারা মতসবমরায 
করসিল। 

113. And the Jews say: 

“The Christians are 

not upon any thing 

(true faith).” And the 

Christians say: “The 

Jews are not upon any 

thing (true faith).” And 

they (both) read the 

Scripture.   Thus speak 

those (pagans) who do 

not know, same as 

their words. So Allah 

will judge between 

them on the Day of 

Resurrection about 

that in which they used 

to differ.  

ِت الن َّٰصٰرى  َّـيۡسَّ َُّهۡوُد ل َِّت الۡي وَّقَّال
ءٍِ ۡ َِّت الن َّٰصٰرى  عَّٰٰل َشَّ قَّال و َّ

ُهۡم  ٍءَۙ و َّ ۡ َُّهۡوُد عَّٰٰل َشَّ ِت الۡي َّـيۡسَّ ل
َؕ كَّذٰلِكَّ قَّالَّ  َّتۡلُۡونَّ الِۡكتٰبَّ ي
َُّمۡونَّ ِمثۡلَّ قَّۡوِلِۡمِ َّعۡل  ال َِّذيۡنَّ َلَّ ي
ةِِ َّۡومَّ الۡقِيٰمَّ َُّهۡم ي ُۡكُم بَّيۡن ُ ُيَّ  فَّاّٰلله

َّلُِفۡونَِّ ۡت َّانُۡوا فِيِۡه ُيَّ ا ك  ِِِ فِيۡمَّ

114.  সয বযাসি আল্লাহর 
মিসজদিমূমহ তাোঁর নাম 
উচ্চারণ করমত বাযা সদয় 

114.   And who is more 

unjust than the one 

who forbids, in the 

 ِ َُّم ِم َّۡن م َّنَّعَّ مَّٰسِجدَّ اّٰلله وَّمَّۡن اَّۡظل
ٰٰع ِِفۡ  اَّۡن ي ُۡذكَّرَّ فِيۡهَّا اَۡسُه  وَّسَّ



এবং সিগুমলামক উজাড 
করমত স িা কমর, তার 
 াইমত বড যামলম আর 
সক? এমদর পমক্ষ 
মিসজদিমূমহ প্রমবর্ করা 
সবমযয় নয়, অবর্য ভীত-
িন্ত্রি অবস্থায়। ওমদর জনয 
ইহকামল লাঞ্ছনা এবং 
পরকামল কঠিন র্াসি 
রময়মি। 

places of worship of 

Allah, that His name 

should be mentioned 

therein, and strives for 

their ruin.  Those, it 

was not for them that 

they should enter them 

(places of worship) 

except in fear. For 

them in this world is 

disgrace, and for them 

in the Hereafter is a 

great punishment.   

ابِهَّا رَّ ُۡم اَّۡن  اُوخَّ ٓٮ ِكَّ مَّا كَّانَّ لَّ ٰ ل
ٓاٮ ِِفۡيَِّ ٓا اَِل َّ خَّ ُۡم ِِف  ي َّۡدُخلُۡوهَّ لَّ

ِة  ُۡم ِِف اَۡلِٰخرَّ لَّ َّا ِخۡزٌى و َّ نۡي ُ الد 
 ِِِ عَّذَّاٌب عَِّظيٌۡمِ

115.  পবূশ ও পসিম 
আল্লারই। অতএব, সতামরা 
সযসদমকই মুখ সফরাও, 
সিসদমকই আল্লাহ 
সবরাজমান। সনিয় আল্লাহ 
িবশবযাপী, িবশজ্ঞ। 

115.    And to Allah 

belong the east and the 

west. So wherever you 

turn, there is the Face 

of Allah. Indeed, Allah 

is All Encompassing, 

All Knowing.  

َّغِۡرُبِ َّۡشِرُق وَّاۡل ِ اۡل ا  وَّّٰلِله َّمَّ َّيۡن فَّا
ِِ َّم َّ وَّۡجُه اّٰلله َّ وَّاِسٌع  ُتوَّل ُۡوا فَّث اِن َّ اّٰلله

 ِِِ عَّلِيٌۡمِ
116.  তারা বমল, আল্লাহ 
িন্তান গ্রহণ কমরমিন। সতসন 
সতা এিব সকিু সথমক পসবত্র, 
বরং নমভামিল ও ভূমিমল 
যা সকিু রময়মি িবই তার 
আজ্ঞাযীন। 

116.  And they say: 

“Allah has taken unto 

Himself a son.”  Be He 

glorified. But to Him 

belongs whatever is in 

the heavens and the 

earth. All surrender 

with obedience to Him.   

ًَّداَۙ ل ُ وَّ َّذَّ اّٰلله  بَّۡل ُسبٰۡحنَّهِ  وَّقَّالُوا اّت َّ
ِۡ وَّاَۡلَّۡرِضِ ٰ مٰو ٌ ل َّه  مَّا ِِف الس َّ  كُل 

 ِِِ ل َّه  قِٰنتُۡونَِّ

117.  সতসন নমভামিল ও 
ভূমিমলর উদ্ভাবক। যখন 
সতসন সকান কাযশ 
িম্পাদমনর সিন্ধান্ত সনন, 
তখন সিটিমক একথাই 
বমলন, ‘হময় যাও’ তৎক্ষণাৎ 
তা হময় যায়। 

117.    The Originator 

of the  heavens  and  

the  earth. And when  

He  decrees  a  matter,  

He   only   says   to it:  

“Be.” And  it  is.  

ِۡ وَّاَۡلَّۡرِضِبَِّديُۡع  ٰ مٰو  وَّ اِذَّا الس َّ
َّه  ُكۡن  َُّقۡوُل ل َّا ي قَّٰٰضٓ اَّۡمًرا فَّاِّن َّ

َُّكۡوُنِ  ِِِ فَّي



118.  যারা সকিু জামন না, 
তারা বমল, আল্লাহ 
আমামদর িমঙ্গ সকন কথা 
বমলন না? অথবা আমামদর 
কামি সকান সনদর্শন সকন 
আমি না? এমসন ভামব 
তামদর পমূবশ যারা সিল 
তারাও তামদরই অনরুূপ 
কথা বমলমি। তামদর অন্তর 
একই রকম। সনিয় আসম 
উজ্জ্বল সনদর্শনিমূহ বণশনা 
কমরসি তামদর জমনয যারা 
প্রতযয়র্ীল। 

118.     And those who 

have   no   knowledge   

say: “Why   does  not  

Allah speak to us, or  

(why  not)   comes to us 

some sign.”  So  said 

those   before   them,   

similar   to their words. 

Their hearts are alike. 

We have indeed made   

clear   the  signs   for  

the people who believe  

with  certainty. 

َّۡوَلَّ  َُّمۡونَّ ل َّعۡل وَّقَّالَّ ال َِّذيۡنَّ َلَّ ي
َّةٌِ َّٓا اٰي ُ اَّۡو تَّاۡتِيۡن َۚؕ كَّذٰلِكَّ ِيُكَّل ُِمنَّا اّٰلله

قَّالَّ ال َِّذيۡنَّ ِمۡن قَّبۡلِِهۡم م ِثۡلَّ 
ابَّهَّۡت ُقلُۡوُبُهۡمِ قَّۡوِلِۡمَؕ  قَّۡد بَّي َّن َّا تَّشَّ

 ِِِ اَۡلٰيِٰت لِقَّۡوٍم ي ُۡوقِنُۡونَِّ

119.  সনিয় আসম 
আপনামক িতযযমশিহ 
িিুংবাদদাতা ও ভীসত 
প্রদর্শনকারীরূমপ 
পাঠিময়সি। আপসন 
সদাযখবািীমদর িম্পমকশ  
সজজ্ঞাসিত হমবন না। 

119. Certainly, We 

have sent you (O 

Muhammad) with the 

truth, as a bringer of 

good tidings, and a 

warner. And you will 

not be asked about the 

companions of Hell fire.  

ِ بَِّشۡۡيًا  َّـق  لۡنٰكَّ بِاۡۡل ۤ اَّۡرسَّ اِن َّا
َِّذيًۡراَۙ ن ِ و َّ َلَّ ُتۡســَُّل عَّۡن اَّۡصٰحِب  و َّ
َِّحيِۡمِ  ِِِ اۡۡل

120.  ইহুদী ও খ্রীিানরা 
কখনই আপনার প্রসত িন্তুি 
হমব না, সয পযশন্ত না আপসন 
তামদর যমমশর অনুিরণ 
কমরন। বমল সদন, সয পথ 
আল্লাহ প্রদর্শন কমরন, তাই 
হল িরল পথ। যসদ আপসন 
তামদর আকাঙ্খািমূমহর 
অনুিরণ কমরন, ঐ জ্ঞান 
লামভর পর, যা আপনার 
কামি সপৌোঁমিমি, তমব সকউ 
আল্লাহর কবল সথমক 

120.   And  the  Jews 

will never be pleased 

with you, nor the 

Christians, until you 

follow their religion.  

Say:  “Indeed, the 

guidance of Allah, it is 

the (only) guidance.” 

And if you  were  to  

follow  their  desires 

after  what   has   come   

to  you  of  the 

knowledge, (then) you  

َُّهۡوُد وََّلَّ  َّۡن تَّۡرٰٰض عَّنۡكَّ الۡي ل وَّ
 ُقۡل ِمل َّتَُّهۡمِ الن َّٰصٰرى حَِّته تَّت َّبِعَِّ

ِ ُهوَّ اۡلُدٰى َّٮ ِِن اِن َّ ُهدَّى اّٰلله ل  وَّ
َّعۡتَّ اَّۡهوَّٓاءَُّهۡم بَّعۡدَّ ال َِّذۡى  ات َّب

ِ جَّٓاءَّكَّ ِمنَّ الۡعِلِۡمِ َّـكَّ ِمنَّ اّٰلله  مَّا ل
َِّصۡۡيٍِ َلَّ ن ِٰل ٍ و َّ  ِِِ ِمۡن و َّ



আপনার উদ্ধারকারী ও 
িাহাযযকারী সনই। 

would  not  have   

against  Allah  any 

protector, nor a helper.  

121.  আসম যামদরমক গ্রে 
দান কমরসি, তারা তা 
যথাযথভামব পা  কমর। 
তারাই তৎপ্রসত সবশ্বাি 
কমর। আর যারা তা 
অসবশ্বাি কমর, তারাই হমব 
ক্ষসতগ্রি। 

121.    Those  to  whom  

We have  given  the  

Book, they recite it with 

its true recital. Those 

(are the ones who) 

believe in  it. And 

whoever disbelieves in 

it, then such are those 

who are the losers.  

َّه   َّتۡلُۡون َّل َِّذيۡنَّ اٰتَّيۡنُٰهُم الِۡكتٰبَّ ي ا
ٓٮ ِكَّ يُۡؤمِنُۡونَّ بِهِٖ ٰ وَّتِٖهَؕ اُول ََّ ق َّ تِ  حَّ
ٓٮ ِكَّ ُهُم  ٰ وَّمَّۡن ي َّۡكُفۡر بِٖه فَّاُول

 ِِِ اۡۡلِٰسُرۡونَِّ
122.  সহ বনী-ইিরাঈল! 
আমার অনুগ্রমহর কথা 
স্মরণ কর, যা আসম 
সতামামদর সদময়সি। আসম 
সতামামদরমক সবশ্বাবািীর 
উপর সশ্রষ্ঠত্ব দান কমরসি। 

122.      O Children of 

Israel,  remember   My    

favor which I    

bestowed  upon  you,  

and  that   I   preferred   

you  over  the worlds  

(people). 

ِِتَِّ ٓاِءيۡلَّ اۡذُكُرۡوا نِعۡمَّ ٓ اِۡسرَّ َِّّنۡ  يٰب
 ۡ َّيُۡكۡم وَّاَّّن ِ ٓ اَّنۡعَّۡمُت عَّل ال َِِّتۡ

َِّمۡيَِّ لۡتُُكۡم عَّٰلَّ الۡعٰل  ِِِ فَّض َّ
123.  সতামরা ভয় কর 
সিসদনমক, সয সদন এক 
বযসি সথমক অনয বযসি 
সবেমুাত্র উপকৃত হমব না, 
কারও কাি সথমক সবসনময় 
গহৃীত হমব না, কার ও 
িপুাসরর্ ফলপ্রদ হমব না 
এবং তারা িাহাযয প্রাপ্ত ও 
হমব না। 

123.  And fear a Day 

(of Judgment) when no 

soul will avail (another)   

soul    at     all,   nor 

will compensation be 

accepted   from    it, 

nor will intercession   

benefit it, nor will they 

be helped.    

ِۡ َّۡومًا َل َّ ّتَّ َّۡفٌس عَّۡن وَّات َُّقۡوا ي ِزۡى ن
َُّل مِنۡهَّا عَّۡدٌل  َلَّ يُۡقب ــًا و َّ ۡ ي ن َّۡفٍس شَّ
َلَّ ُهۡم  َلَّ تَّنۡفَُّعهَّا شَّفَّاعٌَّة و َّ و َّ

ُرۡونَِّ  ِِِ يُنۡصَّ

124.  যখন ইব্রাহীমমক 
তাোঁর পালনকতশ া কময়কটি 
সবষময় পরীক্ষা করমলন, 
অতঃপর সতসন তা পণূশ কমর 
সদমলন, তখন পালনকতশ া 
বলমলন, আসম সতামামক 

124. And when 

Abraham was tried by 

his Lord with certain 

words (commands), so 

he fulfilled them. He 

(Allah) said: “Surely, I 

ب ُه  بِكَّلِٰمٍت  َّٰٰلٓ اِبٰۡرٖهمَّ رَّ اِِذ ابۡت وَّ
ِ ََّتَّ َُّهن َّ اعِلُكَّ لِلن َّاِس فَّا ۡ جَّ  قَّالَّ اِّن ِ
ي َِِّتِۡاِمَّامًا  قَّالَّ َلَّ  قَّالَّ وَِّمۡن ُذر ِ



মানবজাসতর সনতা করব। 
সতসন বলমলন, আমার 
বংর্যর সথমকও! সতসন 
বলমলন আমার অঙ্গীকার 
অতযা ারীমদর পযশন্ত 
সপৌোঁিামব না। 

have appointed you a 

leader for mankind.” 

He said: “And of my 

descendants.” He 

(Allah) said: “My 

covenant does not 

reach the wrongdoers.”  

لِِمۡيَِّ َّنَّاُل عَّهِۡدى الظه  ِِِ ي

125.  যখন আসম কা’বা 
গহৃমক মানমুষর জমনয 
িসম্মলন স্থল ও র্াসন্তর 
আলয় করলাম, আর 
সতামরা ইব্রাহীমমর 
দাোঁডামনার জায়গামক 
নামামযর জায়গা বানাও 
এবং আসম ইব্রাহীম ও 
ইিমাঈলমক আমদর্ 
করলাম, সতামরা আমার 
গহৃমক তওয়াফকারী, 
অবস্থানকারী ও রুকু-
সিজদাকারীমদর জনয পসবত্র 
রাখ। 

125. And when We 

made the House 

(Kaaba) a place of 

return for mankind, 

and a safety. (Saying): 

“And take, from the 

place where Abraham 

stood, as a place of 

prayer.” And We 

commanded to 

Abraham and Ishmael 

that: “Purify My house 

for those who go 

around, and those who 

stay therein and those 

who bow down (and) 

prostrate.”    

َّابَّةً ل ِلن َّاِس  َّيۡتَّ مَّث َّا الۡب عَّلۡن وَّاِۡذ جَّ
ُِذۡوا ِمۡن م َّقَّاِم اِبٰۡرٖهمَّ  اَّۡمنًاَؕ وَّاّت َّ وَّ

ِ ٰل ً َّٓا اِٰٰلٓ اِبٰۡرٖهُِِمصَّ مَّ َۚؕ وَّعَِّهۡدن
ا بَّيِِۡتَّ  ه ِرَّ وَّاَِۡسٰعِيۡلَّ اَّۡن طَّ
ک َِّع  ٓاٮ ِِفۡيَّ وَّالۡعِٰكِفۡيَّ وَّالر ُ لِلط َّ

ُجۡودِِ  ِِِ الس ُ

126.  যখন ইব্রাহীম 
বলমলন, পরওয়ারমদগার! 
এ স্থানমক তুসম র্াসন্তযান 
কর এবং এর অসযবািীমদর 
মমযয যারা অল্লাহ ও 
সকয়ামমত সবশ্বাি কমর, 
তামদরমক ফমলর দ্বারা 
সরসযক দান কর। বলমলনঃ 
যারা অসবশ্বাি কমর, আসম 
তামদরও সকিুসদন ফায়দা 
সভাগ করার িমুযাগ সদব, 

126.         And when 

Abraham said: “My 

Lord, make this a 

secure city, and 

provide its people with 

fruits, those among 

them who believe in 

Allah and the Last 

Day.” He (Allah) said: 

“And whoever 

disbelieves, so I shall 

give him enjoyment for 

اِِ ا وَّ ب ِ اۡجعَّۡل هٰذَّ ۡذ قَّالَّ اِبٰۡرٖهُم رَّ
َّه  ِمنَّ  اۡرُزۡق اَّۡهل ًَّدا اٰمِنًا و َّ بَّل
 ِ ِۡ مَّۡن اٰمَّنَّ مِنُۡهۡم بِاّٰلله ٰر الث َّمَّ

َّۡوِم اَۡلِٰخرِِ  قَّالَّ وَّمَّۡن كَّفَّرَّ وَّالۡي
ه ۤ اِٰٰل  ُ ر  ُُم َّ اَّۡضطَّ  ًَ ۡ فَّاُمَّت ُِعه  قَّلِي

َِّصۡۡيُِعَّذَّاِب الن َّارِِ   وَّبِئۡسَّ اۡل



অতঃপর তামদরমক 
বলপ্রময়ামগ সদাযমখর 
আযামব স মল সদমবা; সিটা 
সনকৃি বািস্থান। 

a little while, then I 

shall force him to the 

punishment of the Fire.  

And (it is) an evil 

destination.”  

ِِِ 

127.  স্মরণ কর, যখন 
ইব্রাহীম ও ইিমাঈল 
কা’বাগমৃহর সভসত্ত স্থাপন 
করসিল। তারা সদায়া 
কমরসিলঃ পরওয়ারমদগার! 
আমামদর সথমক কবুল কর। 
সনিয়ই তুসম শ্রবণকারী, 
িবশজ্ঞ। 

127.        And when 

Abraham was raising   

the  foundations  of the 

House, and Ishmael. 

(Saying):  “Our  Lord, 

accept (this)  from  us.  

Indeed,  You  are  the  

All  Hearer, the All  

Knower.” 

َّۡرفَُّع اِبٰۡرٖهُم الۡقَّوَّاِعدَّ ِمنَّ  اِۡذ ي وَّ
ب َّنَّا تَّقَّب َّۡل مِن َّا َّيِۡت وَّاَِۡسٰعِيُۡلَؕ رَّ  ِالۡب

ِميُۡع الۡعَّلِيُۡمِ   اِن َّكَّ اَّنۡتَّ الس َّ

128.  পরওয়ারমদগার! 
আমামদর উভয়মক সতামার 
আজ্ঞাবহ কর এবং 
আমামদর বংর্যর সথমকও 
একটি অনগুত দল িসৃি কর, 
আমামদর হমজ্বর রীসতনীসত 
বমল দাও এবং আমামদর 
ক্ষমা কর। সনিয় তুসম 
তওবা কবুলকারী। দয়ালু। 

128.  “Our Lord, and 

make us submissive to 

You, and from our 

offspring,  a  nation 

submissive to You. 

And show us our 

rituals (of pilgrimage),  

and accept our  

repentance. Indeed, 

You are the one who 

accepts repentance, the 

Most Merciful.”   

َّـكَّ وَّ ِمۡن  ۡيِ ل َّا ُمۡسلِمَّ ب َّنَّا وَّاۡجعَّلۡن رَّ
ةً  َّٓا اُم َّةً م ُۡسلِمَّ ي َّتِن ُِذر ِ َّا  ل َّكَّ اَِّرن وَّ

َّا  اِن َّكَّ اَّنۡتَّ  َّيۡن مَّنَّاِسكَّنَّا وَُّتۡب عَّل
ِحيُۡمِ  ِِِ الت َّو َّاُب الر َّ

129.  সহ পরওয়ারমদগার! 
তামদর মমযয সথমকই তামদর 
সনকট একজন পয়গম্বর 
সপ্ররণ করুণ সযসন তামদর 
কামি সতামার আয়াতিমূহ 
সতলাওয়াত করমবন, 
তামদরমক সকতাব ও 
সহকমত সর্ক্ষা সদমবন। এবং 

129. “Our Lord, and 

raise in them a 

messenger from among  

them,  who  shall  

recite  to  them  Your 

verses, and shall teach 

them the Book and 

wisdom and purify  

them.  Indeed,  You  

ُسۡوَلً م ِنُۡهۡم  ب َّنَّا وَّابۡعَّۡث فِيِۡهۡم رَّ رَّ
َّيِۡهۡم اٰيٰتِكَّ وَّيُعَّل ُِمُهُم  َّتۡلُۡوا عَّل ي
يِۡهۡمِ ةَّ وَّ يُزَّك ِ  الِۡكتٰبَّ وَّاۡۡلِۡكمَّ

َِّكيُۡمِ  ِِِ اِن َّكَّ اَّنۡتَّ الۡعَِّزيُۡز اۡۡل



তামদর পসবত্র করমবন। 
সনিয় তুসমই পরাক্রমর্ালী 
সহকমতওয়ালা। 

are the All Mighty, the 

All  Wise.” 

130.  ইব্রাহীমমর যমশ সথমক 
সক মুখ সফরায়? সকন্তু সি 
বযসি, সয সনমজমক সবাকা 
প্রসতপন্ন কমর। সনিয়ই 
আসম তামক পসৃথবীমত 
মমনানীত কমরসি এবং সি 
পরকামল িৎকমশর্ীলমদর 
অন্তভুশ ি। 

130.     And who would 

be averse to the 

religion of Abraham, 

except him who befools  

himself. And We had 

indeed chosen him in 

the world. And indeed,  

in  the  Hereafter,  he  

will  be  among  the  

righteous.  

وَّمَّۡن ي َّۡرغَُّب عَّۡن م ِل َِّة اِبٰۡرٖهمَّ اَِل َّ 
هِ  َّۡفسَّ ِفهَّ ن فَّيۡنُٰه مَّۡن سَّ َّقَِّد اۡصطَّ ل  وَّ

َّا نۡي ُ ِنَّ ِِف الد  ِة لَّ اِن َّه  ِِف اَۡلِٰخرَّ  وَّ
لِِحۡيَِّ  ِِِ الصه

131.  স্মরণ কর, যখন 
তামক তার পালনকতশ া 
বলমলনঃ অনগুত হও। সি 
বললঃ আসম সবশ্বপালমকর 
অনুগত হলাম। 

131. When his Lord 

said to him: “Submit.” 

He said: “I have 

submitted  myself  to  

the Lord of the 

Worlds.”  

ب ُه ۤ اَّۡسلِۡمِ َّه  رَّ  قَّالَّ اِۡذ قَّالَّ ل
َّۡمُت لِرَِّ َِّمۡيَِّاَّۡسل  ِِِ ب ِ الۡعٰل

132.  এরই ওসিয়ত কমরমি 
ইব্রাহীম তার িন্তানমদর 
এবং ইয়াকুবও সয, সহ 
আমার িন্তানগণ, সনিয় 
আল্লাহ সতামামদর জনয এ 
যমশমক মমনানীত কমরমিন। 
কামজই সতামরা মুিলমান 
না হময় কখনও মৃতুযবরণ 
কমরা না। 

132. And Abraham 

enjoined the same 

(submission to Allah) 

upon his sons, and 

Jacob, (saying): “O my 

sons, indeed, Allah has 

chosen for you this 

religion, so do not die 

except while you have 

submitted.”   

وَّوَّّٰصه بِهَّٓا اِبٰۡرٖهُم بَِّنيِۡه وَّ 
ٰٰف  َّ اۡصطَّ َِّّن َّ اِن َّ اّٰلله َّعُۡقۡوُبَؕ يٰب ي

َّـُكُم الد ِِ ُۡوُتن َّ اَِل َّ ل ََّ َتَّ يۡنَّ فَّ
َؕ اَّنۡتُۡم م ُۡسلُِمۡونَّ  ِِِ وَّ

133.  সতামরা সক উপসস্থত 
সিমল, যখন ইয়াকুমবর মৃতুয 
সনকটবতী হয়? যখন সি 
িন্তানমদর বললঃ আমার 
পর সতামরা কার এবাদত 

133.     Or were you 

present when   death  

approached  Jacob,  

when  he  said  to his 

sons:  “What will you 

worship after  me.”  

رَّ  اَّۡم ُكنۡتُۡم ُشهَّدَّٓاءَّ اِۡذ حَّضَّ
َِّنيِۡه مَّا  َۙ اِۡذ قَّالَّ لِب ُۡ َّۡو َّعُۡقۡوبَّ اۡل ي
َّعۡبُُد  تَّعۡبُُدۡونَّ ِمۡن  بَّعِۡدۡىَؕ قَّالُۡوا ن



করমব? তারা বলমলা, 
আমরা সতামার সপতৃ-পরুুষ 
ইব্রাহীম, ইিমাঈল ও 
ইিহামকর উপামিযর 
এবাদত করব। সতসন একক 
উপািয। 

They   said: “We  shall  

worship  your God, 

and the God of your 

fathers, Abraham, and 

Ishmael, and Isaac,  

One  God, and to Him 

we have submitted.”  

َّٓاٮ ِكَّ اِبٰۡرٖهمَّ  اِلٰهَّ اٰب َّكَّ وَّ اِٰل
اِحًدا وَّاَِۡسٰعِيۡلَّ وَّاِۡسٰحقَّ اِٰلًا ۚ ۚ  ِِو َّ

َّه  ُمۡسلُِمۡونَِّ ُۡن ل َنَّ  ِِِ و َّ
134.  আমরা িবাই তাোঁর 
আজ্ঞাবহ। তারা সিল এক 
িম্প্রদায়-যারা গত হময় 
সগমি। তারা যা কমরমি, 
তা তামদরই জমনয। তারা 
সক করত, সি িম্পমকশ  
সতামরা সজজ্ঞাসিত হমব 
না। 

134. That was a nation 

which has passed 

away. For them is that 

which they earned, and 

for you is what you 

earn. And you will not 

be asked of what they 

used to do.  

َّۡتِ ل ٌة قَّۡد خَّ َّۡت تِلۡكَّ اُم َّ ب َّا مَّا كَّسَّ  لَّ
بۡتُۡمِ َّـُكۡم م َّا كَّسَّ ل  وََّلَّ ُتۡســَّلُۡونَّ وَّ
لُۡونَِّ َّعۡمَّ َّانُۡوا ي ا ك  ِِِ عَّم َّ

135.  তারা বমল, সতামরা 
ইহুদী অথবা খ্রীিান হময় 
যাও, তমবই িপুথ পামব। 
আপসন বলুন, কখনই নয়; 
বরং আমরা ইব্রাহীমমর 
যমমশ আসি যামত বক্রতা 
সনই। সি মুর্সরকমদর 
অন্তভুশ ি সিল না। 

135.   And  they  say: 

“Be Jews or Christians,  

you will  be guided.” 

Say: “Nay, (we follow) 

the religion of 

Abraham, the firm in 

faith, and he was not of 

those who associate 

partners (with Allah).”   

َّٰصٰرى  وَّقَّالُۡوا ُکۡونُۡوا ُهۡودًا اَّۡو ن
َُّدۡوا ۡت  ُقۡل بَّۡل ِمل َّةَّ اِبٰۡرٖهمَّ َتَّ
ِنيۡفًا  وَّمَّا كَّانَّ ِمنَّ حَّ

 ِِِ اۡلُۡشِرِكۡيَِّ
136.  সতামরা বল, আমরা 
ঈমান এমনসি আল্লাহর 
উপর এবং যা অবতীণশ 
হময়মি আমামদর প্রসত এবং 
যা অবতীণশ হময়মি ইব্রাহীম, 
ইিমাঈল, ইিহাক, ইয়াকুব 
এবং তদীয় বংর্যমরর প্রসত 
এবং মিূা, ঈিা, অনযানয 
নবীমক পালনকতশ ার পক্ষ 
সথমক যা দান করা হময়মি, 

136.   Say (O Muslims): 

“We believe in Allah 

and that which has 

been sent down to us, 

and that which was 

sent down to Abraham, 

and Ishmael, and 

Isaac, and Jacob, and 

the tribes, and that 

which was given to 

Moses and Jesus, and 

َّا  َّيۡن ِ وَّمَّٓا اُنِۡزلَّ اِل ُقۡولُۡوٓا اٰمَّن َّا بِاّٰلله
وَّمَّٓا اُنِۡزلَّ اِٰٰلٓ اِبٰۡرٖهمَّ وَّاَِۡسٰعِيۡلَّ 

اِِ َّاِط وَّمَّٓا وَّ َّۡسب َّعُۡقۡوبَّ وَّ اَۡل ۡسٰحقَّ وَّي
 َّ ٰ وَّعِيَٰۡس وَّمَّٓا اُۡوِت َّ ُمۡوٰسَّ اُۡوِت

ب ِِهۡمِ ُق بَّۡيَّ الن َِّبي ُۡونَّ ِمۡن ر َّ ِ  َلَّ نُفَّر 



তৎিমুদময়র উপর। আমরা 
তামদর মমযয পাথশকয কসর 
না। আমরা তাোঁরই 
আনুগতযকারী। 

that which was given to 

the prophets from their 

Lord. We make no 

distinction between any 

one of them, and to Him 

we have submitted.”  

ٍد م ِنُۡهۡمِ َّه   اَّحَّ ُۡن ل وََّنَّ
 ِِِ ُمۡسلُِمۡونَِّ

137.  অতএব তারা যসদ 
ঈমান আমন, সতামামদর 
ঈমান আনার মত, তমব 
তারা িপুথ পামব। আর 
যসদ মুখ সফসরময় সনয়, তমব 
তারাই হ কাসরতায় 
রময়মি। িতুরাং এখন 
তামদর জমনয আপনার পক্ষ 
সথমক আল্লাহই যমথি। 
সতসনই শ্রবণকারী, 
মহাজ্ঞানী। 

137.  So if they believe 

in the same that which 

you believe in, then 

indeed they are 

(rightly) guided. And if 

they turn away, then 

they are only in schism. 

So Allah will be 

sufficient for you 

against them. And He 

is the All Hearer, the 

All Knower.  

نۡتُۡم بِٖه فَّقَِّد  فَّاِۡن اٰمَّنُۡوا ِِبِثِۡل مَّٓا اٰمَّ
َّا ُهۡم ِِفۡ اۡهتَّدَّْوا  وَّاِۡن تَّوَّل َّۡوا فَّاِّن َّ
ُِِشقَّاٍقِ ُهُم اّٰلله َّۡكِفيۡکَّ ي  وَُّهوَّ  فَّسَّ

ِميُۡع الۡعَّلِيُۡمَؕ  ِِِ الس َّ

138.  আমরা আল্লাহর রং 
গ্রহণ কমরসি। আল্লাহর রং 
এর  াইমত উত্তম রং আর 
কার হমত পামর?আমরা 
তাোঁরই এবাদত কসর। 

138.  (Take) color 

(religion) of Allah, and 

whose color (religion) 

can be better than 

Allah’s. And we are 

His worshippers.  

ِِ َّةَّ اّٰلله ِ ِصبۡغ ُن ِمنَّ اّٰلله  وَّمَّۡن اَّۡحسَّ
َّةًِ َّه  عٰبُِدۡونَِّ ِصبۡغ ُۡن ل َنَّ  ِِِ و َّ

139.  আপসন বমল সদন, 
সতামরা সক আমামদর িামথ 
আল্লাহ িম্পমকশ  তকশ  করি? 
অথ  সতসনই আমামদর 
পালনকতশ া এবং সতামামদর 
ও পালনকতশ া। আমামদর 
জমনয আমামদর কমশ 
সতামামদর জমনয সতামামদর 
কমশ। এবং আমরা তাোঁরই 
প্রসত একসনষ্ঠ। 

139.       Say (O 

Muhammad): “Do you 

argue  with  us about  

Allah,  and He  is  our 

Lord   and your Lord. 

And for us are our 

deeds,   and   for  you  

are  your  deeds. And  

we  are  sincere  to  

Him.”   

َّا  ب ُن ِ وَُّهوَّ رَّ َّـنَّا ِِف اّٰلله ۡون ُ ُقۡل اََُّتَّٓاج 
َّـُكۡم  ل ُـنَّا وَّ ال َّنَّٓا اَّۡعمَّ ل ب ُُکۡم  وَّ وَّرَّ

َۙ َّه  ُمۡلُِصۡونَّ ُۡن ل الُُكۡم  وََّنَّ  اَّۡعمَّ
ِِِ 



140.  অথবা সতামরা সক 
বলি সয, সনিয়ই ইব্রাহীম, 
ইিমাঈল, ইিহাক, ইয়াকুব 
(আঃ) ও তামদর িন্তানগন 
ইহুদী অথবা খ্রীিান 
সিমলন? আপসন বমল সদন, 
সতামরা সবর্ী জান, না 
আল্লাহ সবর্ী জামনন? তার 
 াইমত অতযা ারী সক, সয 
আল্লাহর পক্ষ সথমক তার 
কামি প্রমাসণত িাক্ষযমক 
সগাপন কমর? আল্লাহ 
সতামামদর কমশ িম্পমকশ  
সবখবর নন। 

140. Or do you say that   

Abraham, and Ishmael, 

and  Isaac, and  Jacob,   

and  the    tribes   were 

Jews or Christians. 

Say: “Do   you  know  

more, or (does) Allah.    

And who is more   

unjust  than  one  who  

conceals a testimony   

which   he    has    from  

Allah. And Allah is not    

unaware of what you   

do.”  

اَّۡم تَُّقۡولُۡونَّ اِن َّ اِبٰۡرٖهمَّ وَّاَِۡسٰعِيۡلَّ 
َّاطَّ  َّۡسب َّعُۡقۡوبَّ وَّاَۡل وَّاِۡسٰحقَّ وَّي

َّٰصٰرى َّانُۡوا ُهۡودًا اَّۡو ن  ُقۡل ءَّاَّنۡتُۡم ك
ُِ َُّم اَِّم اّٰلله َُّم ِم َّۡن ِاَّعۡل َۚؕ وَّمَّۡن اَّۡظل

ِِ  وَّمَّا كَّتَّمَّ شَّهَّادَّةً ِعنۡدَّه  ِمنَّ اّٰلله
َّافٍِل عَّم َِّ ُ بِغ لُۡونَِّاّٰلله  ِِِ ا تَّعۡمَّ

141.    সি িম্প্রদায় অতীত 
হময় সগমি। তারা যা 
কমরমি, তা তামদর জমনয 
এবং সতামরা যা করি, তা 
সতামামদর জমনয। তামদর 
কমশ িম্পমকশ  সতামামদর 
সজমজ্ঞি করা হমব না। 

141.  That was a nation 

which has passed 

away. For them is that 

which they earned, and 

for you is that which 

you earn. And you will 

not be asked of what 

they used to do. 

َّۡتِ ل ٌة قَّۡد خَّ َّا  مَّا  تِلۡكَّ اُم َّ  لَّ
بۡتُۡم   َّـُكۡم   م َّا   كَّسَّ َّۡت   وَّ ل ب  وَّ  َلَّ   كَّسَّ
َّانُۡوا ا   ك  ُتۡســَّلُۡونَّ   عَّم َّ

لُۡونَِّ َّعۡمَّ ِي
142.  এখন সনমবশামযরা 
বলমব, সকমি মুিলমানমদর 
সফসরময় সদল তামদর ঐ 
সকবলা সথমক, যার উপর 
তারা সিল? আপসন বলুনঃ 
পবূশ ও পসিম আল্লাহরই। 
সতসন যামক ইচ্ছা িরল পমথ 
 ালান। 

142.  The foolish among 

the people will say: 

“What has turned  

them away  from  their   

qiblah which they used    

to   face.”   Say:   “To 

Allah belong the east 

and the west. He guides 

whom   He   wills   to a 

straight path.”  

فَّهَّٓاُء ِمنَّ الن َّاِس مَّا ِ َُّقۡوُل الس ُ ي سَّ
َّانُۡوا  َّتِِهُم ال َِِّتۡ ك هٮُهۡم عَّۡن قِبۡل ل وَّ

َّيۡهَّا َِّعَّل َّۡشِرُق وَّاۡل ِ اۡل ه غِۡرُبَؕ  ُقۡل ّٰلِل 
ٓاُء اِٰٰل ِصراٍط  َّهِۡدۡى مَّۡن ي َّشَّ ي

 ِِِ م ُۡستَّقِيٍۡمِ
143.  এমসনভামব আসম 
সতামামদরমক মযযপেী 

143.   And thus We 

have made you a 
ًطا وَّكَِّ سَّ ذٰلِكَّ جَّعَّلۡنُٰكۡم اُم َّةً و َّ



িম্প্রদায় কমরসি যামত কমর 
সতামরা িাক্ষযদাতা হও 
মানবমিলীর জমনয এবং 
যামত রিলূ িাক্ষযদাতা হন 
সতামামদর জনয। আপসন সয 
সকবলার উপর সিমলন, 
তামক আসম এজনযই সকবলা 
কমরসিলাম, যামত একথা 
প্রতীয়মান হয় সয, সক 
রিমূলর অনিুারী থামক 
আর সক সপ টান সদয়। 
সনসিতই এটা কম ারতর 
সবষয়, সকন্তু তামদর জমনয 
নয়, যামদরমক আল্লাহ 
পথপ্রদর্শন কমরমিন। 
আল্লাহ এমন নন সয, 
সতামামদর ঈমান নি কমর 
সদমবন। সনিয়ই আল্লাহ, 
মানমুষর প্রসত অতযন্ত 
সেহর্ীল, করুনাময়। 

middle nation, that you 

may be witnesses 

against mankind, and 

the messenger may be 

a witness against you.  

And We did not make 

the qiblah which you 

used to face, except 

that We might know 

him who follows the 

messenger, from him 

who would turn back 

on his heels. And 

indeed, it is difficult  

except for those whom  

Allah  has  guided. And  

Allah would never 

cause  your  faith to be 

wasted. Indeed, Allah, 

towards  people,   is 

Kind, Most Merciful.  

َُّکۡونُۡوا ُشهَّدَّٓاءَّ عَّٰلَّ الن َّاِس  ل ِت
ِهيًۡداَؕ  َّيُۡكۡم شَّ ُسۡوُل عَّل َُّكۡونَّ الر َّ وَّي
َّةَّ ال َِِّتۡ ُكنۡتَّ  َّا الۡقِبۡل عَّلۡن وَّمَّا جَّ
ُسۡولَّ  َّمَّ مَّۡن ي َّت َّبُِع الر َّ َّعۡل َّيۡهَّٓا اَِل َّ لِن عَّل

َِّ  وَّاِۡن يۡهِِِم َّۡن ي َّنۡقَّلُِب عَّٰٰل عَّقِب
َّكَّبِۡۡيَّةً اَِل َّ عَّٰلَّ ال َِّذيۡنَّ  َّۡت ل َّان ك
ُ لِيُِضيْعَّ  َُؕ وَّمَّا كَّانَّ اّٰلله هَّدَّى اّٰلله

َُّكۡمِ ُءۡوٌف اَِۡيَّان َّرَّ َّ بِالن َّاِس ل  اِن َّ اّٰلله
ِحيٌۡمِ  ِِِ ر َّ

144.  সনিয়ই আসম 
আপনামক বার বার 
আকামর্র সদমক তাকামত 
সদসখ। অতএব, অবর্যই 
আসম আপনামক সি 
সকবলার সদমকই ঘুসরময় 
সদব যামক আপসন পিে 
কমরন। এখন আপসন 
মিসজদলু-হারামমর সদমক 
মুখ করুন এবং সতামরা 
সযখামনই থাক, সিসদমক মুখ 
কর। যারা আহমল-সকতাব, 
তারা অবর্যই জামন সয, 

144.           We have 

certainly seen the 

turning of your face (O 

Muhammad) toward 

heaven.   So  We  shall  

surely  turn  you to a 

qiblah that  you  will  

be pleased with. So 

turn your face toward 

Al Masjid al Haram, 

and wherever you (O 

Muslims) may be, so 

turn your faces toward 

it. And indeed, those 

َّٰرى تَّقَّل ُبَّ وَّۡجِهكَّ ِِف  قَّۡد ن
ٓاءِِ مَّ َّةً الس َّ َّن َّكَّ قِبۡل َّنُوَّل ِي  فَّل
فَّوَّل ِ وَّۡجهَّكَّ شَّۡطرَّ  تَّۡرٰضٮهَّا

يُۡث مَّا  اِمَؕ وَّحَّ َّـرَّ َّۡسِجِد اۡۡل اۡل
هِ   ُكنۡتُۡم فَّوَّل ُۡوا ُوُجۡوهَُّكۡم شَّۡطرَّ
وَّاِن َّ ال َِّذيۡنَّ اُۡوُتوا الِۡكتٰبَّ 

َُّمۡونَّ اَّن َّهُِ َّعۡل َّي ب ِِهۡمِ ل ُ ِمۡن ر َّ َّـق   اۡۡل



এটাই ঠিক পালনকতশ ার 
পক্ষ সথমক। আল্লাহ সবখবর 
নন, সি িমি কমশ িম্পমকশ  
যা তারা কমর। 

who have been given 

the Scripture know 

that it is the truth from 

their Lord. And Allah 

is not unaware of what 

they do.  

لُۡونَِّ َّعۡمَّ ا ي َّافٍِل عَّم َّ ُ بِغ  وَّمَّا اّٰلله

ِِِ 

145.  যসদ আপসন আহমল 
সকতাবমদর কামি িমুদয় 
সনদর্শন উপস্থাপন কমরন, 
তবুও তারা আপনার 
সকবলা সমমন সনমব না এবং 
আপসনও তামদর সকবলা 
মামনন না। তারাও এমক 
অমনযর সকবলা মামন না। 
যসদ আপসন তামদর 
বািনার অনিুরণ কমরন, 
সি জ্ঞানলামভর পর, যা 
আপনার কামি সপৌোঁমিমি, 
তমব সনিয় আপসন 
অসব ারকারীমদর অন্তভুশ ি 
হমবন। 

145.    And even if you 

were to bring to those 

who have been given 

the Scripture every 

sign, they would not 

follow your qiblah. Nor 

would you be a 

follower of their qiblah. 

Nor are some of them 

followers of the qiblah 

of others. And if you 

were to follow their 

desires after that which 

has come to you of the 

knowledge, indeed, you 

would then be among 

the wrongdoers. 

َّٮ ِۡن اَّتَّيۡتَّ ال َِّذيۡنَِّ ل اُۡوُتوا الِۡكتٰبَّ  وَّ
ِ َّتَّكَّ ٍَّة م َّا تَّبُِعۡوا قِبۡل ِ اٰي  وَّمَّٓا بُِكل 

َّتَُّهۡمِ َّابٍِع قِبۡل  وَّمَّا بَّعُۡضُهۡم اَّنۡتَّ بِت
َّعۡتَّ  َّٮ ِِن ات َّب ل َّةَّ بَّعٍۡضَؕ وَّ َّابٍِع قِبۡل بِت
اَّۡهوَّٓاءَُّهۡم م ِۡن  بَّعِۡد مَّا جَّٓاءَّكَّ ِمنَّ 

لِِالۡعِلِۡمِ ِنَّ الظه  ِمۡيَِّ اِن َّكَّ اِذًا ل َّ
ِِِ 

146.  আসম যামদরমক 
সকতাব দান কমরসি, তারা 
তামক স মন, সযমন কমর 
স মন সনমজমদর পতু্রমদরমক। 
আর সনিয়ই তামদর একটি 
িম্প্রদায় সজমন শুমন 
িতযমক সগাপন কমর। 

146.    Those  to  whom  

We have given the 

Scripture recognize 

this as they recognize 

their sons. And indeed, 

a party of them conceal  

the truth and they 

know (it).  

َّه   َّعِۡرُفۡون َّل َِّذيۡنَّ اٰتَّيۡنُٰهُم الِۡكتٰبَّ ي ا
َّٓاءَُّهۡمَؕ وَّاِن َّ  َّعِۡرُفۡونَّ اَّبۡن ا ي كَّمَّ
َّـق َّ  َّۡكتُُمۡونَّ اۡۡل َّي فَِّريۡقًا م ِنُۡهۡم ل

َُّمۡونَِّ َّعۡل   وَُّهۡم ي
147.  বািব িতয সিটাই 
যা সতামার পালনকতশ া 
বমলন। কামজই তুসম 
িসেহান হময়া না। 

147. (This is) the truth 

from   your  Lord,   so  

do  not  be     of  those  

who  doubt.  

َّن َّ ِمنَّ  ََّ تَُّكۡون ب ِكَّ فَّ ُ ِمۡن ر َّ َّـق  اَّۡۡل
يۡنَِّ ِ  ِِِ اۡلُۡمَتَّ



148.  আর িবার জনযই 
রময়মি সকবলা এমকক 
সদমক, সয সদমক সি মুখ কমর 
(এবাদত করমব)। কামজই 
িৎকামজ 
প্রসতমযাসগতামূলকভামব 
এসগময় যাও। সযখামনই 
সতামরা থাকমব, আল্লাহ 
অবর্যই সতামামদরমক 
িমমবত করমবন। সনিয়ই 
আল্লাহ িবশ সবষময় 
ক্ষমতার্ীল। 

148.       And   to  each  

there  is  a direction,  

he  turns  to  it,  so  

hasten  towards  what  

is good. Wherever you 

may be, Allah will  

bring  you  all together. 

Indeed, Allah has 

power over all things.  

ۡجهٌَّة ُهوَّ ُموَّل ِيۡهَّا ٍ و ِ  فَّاۡستَّبُِقوا وَّلُِكل 
 ِۡ ۡ َّا َؕ اَّيۡنَّ مَّا تَُّكۡونُۡوا ي ِۡ ٰ َّۡۡي اۡۡل

ُِ ِ  بُِكُم اّٰلله َّ عَّٰٰل كُل  ِيۡعًاَؕ اِن َّ اّٰلله َجَّ
ٍء قَِّديٌۡرِ ۡ  ِِِ َشَّ

149.  আর সয স্থান সথমক 
তুসম সবর হও, সনমজর মুখ 
মিসজমদ হারামমর সদমক 
সফরাও-সনঃিমেমহ এটাই 
হমলা সতামার পালনকতশ ার 
পক্ষ সথমক সনযশাসরত বািব 
িতয। বস্তুতঃ সতামার 
পালনকতশ া সতামামদর 
কাযশকলাপ িম্পমকশ  
অনবসহত নন। 

149.       And from 

wherever you   go   out  

(for  prayer, O 

Muhammad) turn your 

face toward Al Masjid 

al Haram. And indeed, 

it is the truth from 

your Lord. And Allah 

is not unaware of what 

you do.  

ۡجتَّ فَّوَّل ِ  رَّ يُۡث خَّ وَِّمۡن حَّ
اِمَؕ وَّۡجهَّكَّ شَّۡطِ َّـرَّ َّۡسِجِد اۡۡل رَّ اۡل

 ُ َؕ وَّمَّا اّٰلله ب ِكَّ ُ ِمۡن ر َّ ق  َّـلۡحَّ اِن َّه  ل وَّ
لُۡونَِّ ا تَّعۡمَّ َّافٍِل عَّم َّ  ِِِ بِغ

150.  আর সতামরা সযখান 
সথমকই সবসরময় আি এবং 
সযখামনই অবস্থান কর, 
সিসদমকই মুখ সফরাও, 
যামত কমর মানুমষর জনয 
সতামামদর িামথ েগডা 
করার অবকার্ না থামক। 
অবর্য যারা অসবমব ক, 
তামদর কথা আলাদা। 
কামজই তামদর আপসত্তমত 
ভীত হময়া না। আমামকই 

150.        And from 

wherever   you    go   

out   (for  prayer, O 

Muhammad) turn your 

face toward AlMasjid 

al Haram. And 

wherever you may be 

(O Muslims), turn your  

faces   toward   it,  so  

that   people  may  not  

have an argument 

against you, except for 

those who do wrong  

ۡجتَّ فَّوَّل ِ  رَّ يُۡث خَّ وَِّمۡن حَّ
اِمَؕ  َّـرَّ َّۡسِجِد اۡۡل وَّۡجهَّكَّ شَّۡطرَّ اۡل
يُۡث مَّا ُكنۡتُۡم فَّوَّل ُۡوا  وَّحَّ
َُّكۡونَّ  َ َّ ي َّ َۙ لِئ ه  ُوُجۡوهَُّڪۡم شَّۡطرَّ

ةٌِ َّيُۡكۡم ُحج َّ اَِل َّ ال َِّذيۡنَّ  لِلن َّاِس عَّل
َُّمۡوا مِنُۡهۡمِ ل ۡوُهۡم  ظَّ ۡشَّ ََّ ّتَّ فَّ



ভয় কর। যামত আসম 
সতামামদর জমনয আমার 
অনগু্রহ িমূহ পণূশ কমর সদই 
এবং তামত সযন সতামরা 
িরলপথ প্রাপ্ত হও। 

among    them.   So  do  

not  fear   them,  and   

fear Me. And that I 

may complete My favor 

upon you,   and   that  

you   may   be  guided.  

ِۡ ۡوِّن ِِتۡ وََِّلُتِِ وَّاۡخشَّ م َّ نِعۡمَّ
َُّدۡونَِّ ۡت َّعَّل َُّكۡم َتَّ ل َّيُۡكۡم وَّ  ِِِ َِۚۙعَّل

151.  সযমন, আসম 
পাঠিময়সি সতামামদরই মযয 
সথমক সতামামদর জমনয 
একজন রিলূ, সযসন 
সতামামদর সনকট আমার 
বাণীিমুহ পা  করমবন 
এবং সতামামদর পসবত্র 
করমবন; আর সতামামদর 
সর্ক্ষা সদমবন সকতাব ও 
তাোঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং সর্ক্ষা 
সদমবন এমন সবষয় যা 
কখমনা সতামরা জানমত না। 

151.   Just  as We have 

sent  among  you  a 

messenger from 

yourselves,   reciting    

to you Our verses, and   

purifying   you,  and  

teaching   you   the   

Book  and  wisdom, 

and  teaching  you   

that  which  you  did  

not  know.  

ُسۡوَلً م ِنُۡکۡم  َّا فِيُۡکۡم رَّ لۡن ٓا اَّۡرسَّ كَّمَّ
يُۡکۡم  َّا وَّيُزَّك ِ َّيُۡكۡم اٰيٰتِن َّتۡلُۡوا عَّل ي
ةَّ  وَّيُعَّل ُِمُکُم الِۡكتٰبَّ وَّاۡۡلِۡکمَّ
َّۡم تَُّكۡونُۡوا  وَّيُعَّل ُِمُكۡم م َّا ل

َُّمۡونَِّ  ِِِ َِۚؕتَّعۡل

152.  িতুরাং সতামরা 
আমামক স্মরণ কর, আসমও 
সতামামদর স্মরণ রাখমবা 
এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকার্ 
কর; অকৃতজ্ঞ হময়া না। 

152.  So remember Me, 

I will remember you. 

And give thanks to Me, 

and do not be   

ungrateful.   

ٓ اَّۡذُكۡرُكۡم وَّاۡشُکُرۡوا ِٰلۡ  ۡ فَّاۡذُكُرۡوِّن
  وََّلَّ تَّۡكُفُرۡوِنِ

153.  সহ মুসমন গন! 
সতামরা তযযশয ও নামামযর 
মাযযমম িাহাযয প্রাথশনা 
কর। সনসিতই আল্লাহ 
তযযশযর্ীলমদর িামথ 
রময়মিন। 

153.  O those who 

believe, seek help 

through patience and 

prayer.   Indeed, Allah 

is  with  those  who  are 

patient.  

َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُِ وا اۡستَّعِيۡنُۡوا يٰٓا
َّ مَّعَّ  لٰوِةَؕ اِن َّ اّٰلله َۡبِ وَّالص َّ بِالص َّ

َِبِيۡنَِّ  ِِِ الصه
154.  আর যারা আল্লাহর 
রািায় সনহত হয়, তামদর 
মৃত বমলা না। বরং তারা 
জীসবত, সকন্তু সতামরা তা 

154.   And do not say of 

those   who  are  killed   

in   the  way  of  Allah: 

“They are dead.” Nay, 

ِبيِۡل  َّۡن ي ُۡقتَُّل ِِفۡ سَّ وََّلَّ تَُّقۡولُۡوا ِل
ٰـِكۡن َل َّ  ل َّٓاٌء و َّ َؕ بَّۡل اَّۡحي ٌۡ ِ اَّۡموٰ اّٰلله



বুে না। they  are  living,  but 

you do not perceive.  َِّتَّۡشُعُرۡون ِِِ 
155.  এবং অবর্যই আসম 
সতামাসদগমক পরীক্ষা করব 
সকিুটা ভয়, কু্ষযা, মাল ও 
জামনর ক্ষসত ও ফল-ফিল 
সবনমির মাযযমম। তমব 
িিুংবাদ দাও 
িবরকারীমদর। 

155.  And certainly We 

shall  test  you  with 

something of fear, and   

hunger, and loss of 

wealth, and lives, and 

fruits. And give glad 

tidings to those who 

are  patient. 

َِّ ل َّـۡوِف وَّ ٍء م ِنَّ اۡۡل ۡ ـنَّبۡلُوَّن َُّكۡم بَِشَّ
َّۡموَّاِل  َّۡقٍص م ِنَّ اَۡل ُـۡوِع وَّن وَّاۡۡل
ِر  َؕ وَّبَّش ِ ِۡ ٰر وَّاَۡلَّنُۡفِس وَّالث َّمَّ

َۙ َِبِيۡنَّ   الصه
156.  যখন তারা সবপমদ 
পসতত হয়, তখন বমল, 
সনিয় আমরা িবাই 
আল্লাহর জনয এবং আমরা 
িবাই তাোঁরই িাসন্নমযয সফমর 
যামবা। 

156. Those who, when 

a calamity befalls 

them, say: “Indeed, we 

belong to Allah, and 

indeed to Him we will 

return.”  

َّةٌِ ابَّتُۡهۡم م ُِصيۡب َۚۙ ِال َِّذيۡنَّ اِذَّٓا اَّصَّ
َّيِۡه  اِن َـّٓا اِل ِ وَّ قَّالُۡوٓا اِن َّا ّٰلِله

َؕ   ٰرِجُعۡونَّ
157.  তারা সি িমি সলাক, 
যামদর প্রসত আল্লাহর 
অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত 
রময়মি এবং এিব সলাকই 
সহদাময়ত প্রাপ্ত। 

157.   Those  are,  upon 

whom are blessings 

from their Lord, and  

mercy.  And  it  is those  

who are rightly guided.  

ٌۡ م ِۡن  َّوٰ ل َّيِۡهۡم صَّ ٓٮ ِكَّ عَّل ٰ اُول
ۡۡحَّةٌِ ب ِِهۡم وَّرَّ ٓٮ ِكَّ ُهُم  ر َّ ٰ وَّاُول

 ِِِ اۡلُهۡتَُّدۡونَِّ
158.  সনঃিমেমহ িাফা ও 
মারওয়া আল্লাহ তা’আলার 
সনদর্শন গুমলার অনযতম। 
িতুরাং যারা কা’বা ঘমর 
হজ্ব বা ওমরাহ পালন কমর, 
তামদর পমক্ষ এ দটুিমত 
প্রদসক্ষণ করামত সকান সদাষ 
সনই। বরং সকউ যসদ সস্বচ্ছায় 
সকিু সনকীর কাজ কমর, 
তমব আল্লাহ তা’আলার 
অবর্যই তা অবগত হমবন 
এবং তার সি আমমলর 

158.  Indeed, As Safa 

and Al Marwah are 

among the symbols of 

Allah. So whoever is on 

pilgrimage to the 

House (of Allah) or 

umrah, it is then  no 

sin for him  that  he   

goes between them, 

And  whoever does 

good voluntarily, then 

indeed, Allah is 

Appreciative,  All  

  ِ َّۡروَّةَّ ِمۡن شَّعَّٓاٮ ِِر اّٰلله فَّا وَّاۡل اِن َّ الص َّ
 ََّ رَّ فَّ َّيۡتَّ اَِّو اۡعتَّمَّ ج َّ الۡب ۡن حَّ فَّمَّ
اَؕ وَّمَّۡن  و َّفَّ بِِهمَّ َّيِۡه اَّۡن ي َّط َّ ُجنَّاحَّ عَّل

و َّعَّ خَِّ َّ شَّاِكٌر تَّطَّ ۡۡيًاَۙ فَّاِن َّ اّٰلله
 ِِِ عَّلِيٌۡمِ



িঠিক মুলয সদমবন। Knower.  

159.  সনিয় যারা সগাপন 
কমর, আসম সযিব সবিাসরত 
তথয এবং সহদাময়মতর কথা 
নাসযল কমরসি মানমুষর 
জনয সকতামবর মমযয 
সবিাসরত বণশনা করার 
পরও; সি িমি সলামকর 
প্রসতই আল্লাহর অসভিম্পাত 
এবং অনযানয 
অসভিম্পাতকারীগমণর ও। 

159.      Indeed, those 

who conceal   what  We  

have  sent  down   of   

clear   proofs  and  the 

guidance,  after what 

We had  made  it  clear  

for  the  people  in  the  

Scripture. They are 

those cursed by Allah   

and cursed by those 

who curse. 

َّا ِمنَّ  اِن َِّ لۡن َّۡكتُُمۡونَّ مَّٓا اَّنۡزَّ ال َِّذيۡنَّ ي
َّي ِنِٰت وَّاۡلُدٰى ِمۡن  بَّعِۡد مَّا بَّي َّنهُه  الۡب
َّلۡعَّنُُهُم  ٓٮ ِكَّ ي ٰ لِلن َّاِس ِِف الِۡكتِٰبَۙ اُول

َِۙ هعِنُۡونَّ َّلۡعَّنُُهُم الل ُ وَّ ي  ِِِ اّٰلله

160.  তমব যারা তওবা 
কমর এবং বসণশত তথযাসদর 
িংমর্াযন কমর মানমুষর 
কামি তা বণশনা কমর সদয়, 
সি িমি সলামকর তওবা 
আসম কবুল কসর এবং আসম 
তওবা কবুলকারী পরম 
দয়ালু। 

160. Except those who 

repent and correct 

themselves, and make 

manifest (the truth). 

Then those, I will 

accept their repentance. 

And I am the One who 

accepts repentance, the 

Merciful. 

بَّي َّنُۡوا  َُّحۡوا وَّ اَِل َّ ال َِّذيۡنَّ تَّابُۡوا وَّاَّۡصل
َّا  اَّن َّيِۡهۡم  وَّ ٓٮ ِكَّ اَُّتۡوُب عَّل ٰ فَّاُول

ِحيُۡمِ  ِِِ الت َّو َّاُب الر َّ

161.  সনিয় যারা কুফরী 
কমর এবং কামফর অবস্থায়ই 
মৃতুযবরণ কমর, সি িমি 
সলামকর প্রসত আল্লাহর 
সফমরর্তাগমনর এবং িমগ্র 
মানমুষর লা’নত। 

161.     Certainly,  those 

who  disbelieve,  and 

die while  they are  

disbelievers, it  is  they    

on whom  is  the   curse  

of Allah, and of angels,  

and  of  mankind, all  

together. 

وَُّهۡم اِن َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا وَّمَّاُتۡوا 
 ِ َُّة اّٰلله َّعۡن َّيِۡهۡم ل ٓٮ ِكَّ عَّل ٰ ُكف َّاٌر اُول

َۙ َّلٰٓٮ ِكَِّة وَّالن َّاِس اََّۡجَّعِۡيَّ   وَّاۡل

162.  এরা স রকাল এ 
লা’নমতর মামেই থাকমব। 
তামদর উপর সথমক আযাব 
কখনও হালকা করা হমব 
না বরং এরা সবরাম ও 
পামব না। 

162.           Abiding 

forever   therein.   The 

punishment will not be 

lightened from them, 

nor will they be 

reprieved.  

ٰخلِِديۡنَّ فِيۡهَّا  َلَّ ُُيَّف َُّ  عَّنُۡهُم 
ُرۡونَِّ   الۡعَّذَّاُب وََّلَّ ُهۡم يُنۡظَّ



163.  আর সতামামদর 
উপািয একইমাত্র উপািয। 
সতসন িাডা মহা করুণাময় 
দয়ালু সকউ সনই। 

163.  And your God is 

one God. There is no 

deity except Him, the 

Most Beneficent, the 

Most Merciful.  

اِحدٌِ ۚ  اَلَّ اِلٰهَّ اَِل َّ ُهوَّ ِوَّاِٰلُُكۡم اِلٌٰه و َّ
ِحيُۡمِ ۡۡحُٰن الر َّ  ِِِ الر َّ

164.  সনিয়ই আিমান ও 
যমীমনর িসৃিমত, রাত ও 
সদমনর সববতশ মন এবং 
নদীমত সনৌকািমূমহর 
 লা মল মানমুষর জনয 
কলযাণ রময়মি। আর 
আল্লাহ তা’ আলা আকার্ 
সথমক সয পাসন নাসযল 
কমরমিন, তদ্দ্বারা মৃত 
যমীনমক িজীব কমর 
তুমলমিন এবং তামত 
িসডময় সদময়মিন িবরকম 
জীব-জন্তু। আর 
আবহাওয়া পসরবতশ মন এবং 
সমঘমালার যা তাোঁরই 
হুকুমমর অযীমন আিমান ও 
যমীমনর মামে সব রণ 
কমর, সনিয়ই সি িমি 
সবষময়র মামে সনদর্শন 
রময়মি বুসদ্ধমান 
িম্প্রদাময়র জমনয। 

164.  Indeed, in the 

creation  of  the 

heavens and the  earth,  

and  the alternation of 

the night  and  the day, 

and the ships which 

sail through the sea  

with that which 

benefits mankind, and 

that which Allah sends 

down of rain from the 

sky, giving life thereby 

to the earth after its 

death, and dispersing 

therein every (kind of) 

of moving creatures, 

and (in) the changing 

of the winds, and the  

clouds  held   between 

the  sky and  the   earth  

are sure signs (of 

Allah’s Sovereignty) 

for people of 

understanding. 

ِۡ وَّاَۡلَّۡرِض  ٰ مٰو لِۡق الس َّ اِن َّ ِِفۡ خَّ
ِف ال َّيِۡل وَّالن َّهَّاِر وَّالُۡفلِۡك  ََّ وَّاۡختِ
َّنۡفَُّع  َّۡحِر ِِبَّا ي ِۡرۡى ِِف الۡب ال َِِّتۡ ّتَّ
ُ ِمنَّ  الن َّاسَّ وَّمَّٓا اَّنۡزَّلَّ اّٰلله
َّا بِِه  َّۡحي ٓاِء ِمۡن م َّٓاٍء فَّا مَّ الس َّ
َّا وَّبَّث َّ فِيۡهَّا ِمۡن  اَۡلَّۡرضَّ بَّعۡدَّ مَّۡوَِت

ِ دَّٓاب َّةٍِ يِٰح  كُل  ِ تَّۡصِريِۡ  الر  و َّ
ِر بَّۡيَّ  خ َّ اِب اۡلُسَّ حَّ وَّالس َّ
ٰيٍٰت ل ِقَّۡوٍم  ٓاِء وَّاَۡلَّۡرِض َلَّ مَّ الس َّ

 ِِِ ي َّعۡقِلُۡونَِّ

165.  আর সকান সলাক 
এমনও রময়মি যারা 
অনযানযমক আল্লাহর 
িমকক্ষ িাবযি কমর এবং 
তামদর প্রসত সতমসন 
ভালবািা সপাষণ কমর, 

165. And among 

mankind are those who 

take other than Allah   

as   equals   (to Him).  

They love them  as they  

(should)    love    Allah. 

وَِّمنَّ الن َّاِس مَّۡن ي َّت َِّخُذ ِمۡن ُدۡوِن 
 َؕ ِ ُۡم كَُّحب ِ اّٰلله ِب ُۡوّنَّ ُ ِ اَّنۡدَّادًا ُي  اّٰلله

ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوٓا اَّشَّد ُِ َّۡو  وَّ ل َؕ وَّ ِ ُحب ًا ّٰلِل  َّ



সযমন আল্লাহর প্রসত 
ভালবািা হময় থামক। সকন্তু 
যারা আল্লাহর প্রসত 
ঈমানদার তামদর 
ভালবািা ওমদর তুলনায় 
বহুগুণ সবর্ী। আর কতইনা 
উত্তম হ’ত যসদ এ জামলমরা 
পাসথশব সকান সকান আযাব 
প্রতযক্ষ কমরই উপলসি কমর 
সনত সয, যাবতীয় ক্ষমতা 
শুযুমাত্র আল্লাহরই জনয 
এবং আল্লাহর আযাবই 
িবম ময় কঠিনতর। 

And those who believe 

are stronger in love for 

Allah. And if only they, 

who have wronged  

could   see,  when  they 

will see the 

punishment, that  all  

power belongs to Allah,  

and  that  Allah  is  

severe  in  punishment.  

ۡونَّ  َّرَّ َُّمۡوٓا اِۡذ ي ل ى ال َِّذيۡنَّ ظَّ َّرَّ ي
اَّن َّ  ًَۙا و َّ ِيۡع ِ َجَّ ةَّ ّٰلِله الۡعَّذَّابََّۙ اَّن َّ الُۡقو َّ

َّ شَِّديُۡد الۡعَّذَّاِبِ  ِِِ اّٰلله

166.  অনিুতৃরা যখন 
অনুিরণকারীমদর প্রসত 
অিন্তুি হময় যামব এবং 
যখন আযাব প্রতযক্ষ করমব 
আর সবসচ্ছন্ন হময় যামব 
তামদর পারস্পসরক িমি 
িম্পকশ । 

166. When those who 

have been followed 

would disassociate 

themselves from those 

who followed (them). 

And they would see the 

punishment. And all 

the ties (of relationship) 

would be cut off from 

them.  

َّ ال َِّذيۡنَّ ات ُبُِعۡوا ِمنَّ ال َِّذيۡنَّ اِۡذ تََّبَّ َِّ ا
عَّۡت  اَُّوا الۡعَّذَّابَّ وَّ تَّقَّط َّ َُّعۡوا وَّرَّ ات َّب

َّاُبِ َّۡسب  ِِِ بِِهُم اَۡل

167.  এবং অনিুারীরা 
বলমব, কতইনা ভাল হত, 
যসদ আমাসদগমক পসৃথবীমত 
সফমর যাবার িমুযাগ সদয়া 
হত। তাহমল আমরাও 
তামদর প্রসত সতমসন 
অিন্তুি হময় সযতাম, সযমন 
তারা অিন্তুি হময়মি 
আমামদর প্রসত। এভামবই 
আল্লাহ তা’আলা তামদরমক 

167. And those who 

followed will say: “If 

indeed another return 

(to worldly life) was 

(possible) for us, we 

would disassociate from 

them as they have 

disassociated from us.” 

Thus will Allah show 

them their deeds as 

regrets for them. And 

ةًِ َّنَّا كَّر َّ َّۡو اَّن َّ ل َُّعۡوا ل  وَّقَّالَّ ال َِّذيۡنَّ ات َّب
ُءۡوا مِن َّاَؕ  ا تََّبَّ َّ اَّ مِنُۡهۡم كَّمَّ فَّنَّتََّبَّ َّ
ُۡم  الَّ ُ اَّۡعمَّ كَّذٰلِكَّ يُِريِۡهُم اّٰلله
َّيِۡهۡمَؕ وَّمَّا ُهۡم  ٍۡ عَّل ٰر سَّ حَّ

 ِِِ ِِبَّاِرِجۡيَّ ِمنَّ الن َّارِِ



সদখামবন তামদর কৃতকমশ 
তামদরমক অনুতপ্ত করার 
জমনয। অথ , তারা 
কসস্মনকামলও আগুন সথমক 
সবর হমত পারমব না। 

they will never get out 

from the Fire.  

168.  সহ মানব মিলী, 
পসৃথবীর হালাল ও পসবত্র 
বস্তু-িামগ্রী ভক্ষন কর। 
আর র্য়তামনর পদাঙ্ক 
অনিুরণ কমরা না। সি 
সনঃিমেমহ সতামামদর 
প্রকার্য র্ত্রু। 

168.     O   mankind,  

eat  of that   which    is     

lawful  (and)  good   on   

the  earth, and do not 

follow the footsteps  of  

the  devil.  Indeed,   he 

is an open enemy to 

you.  

ُِ َّي ُهَّا الن َّاُس كُل ۡوا ِم َّا ِِف اَۡلَّۡرِض يٰٓا
ي ِبًا ً طَّ لَٰ ِۡ  ۚ ِِحَّ َلَّ تَّت َّبُِعۡوا ُخُطوٰ و َّ

 ٌ َّـُكۡم عَُّدو  يٰۡطِنَؕ اِن َّه  ل الش َّ
 ِِِ م ُبِۡيٌِ

169.  সি সতা এ সনমদশ র্ই 
সতামাসদগমক সদমব সয, 
সতামরা অনযায় ও অেীল 
কাজ করমত থাক এবং 
আল্লাহর প্রসত এমন িব 
সবষময় সমথযামরাপ কর যা 
সতামরা জান না। 

169.             He only 

commands you to  evil  

and  indecency,  and  

that  you  should  say  

against Allah  that  

which you do not know.  

ٓاِء  ۡوِٓء وَّالۡفَّۡحشَّ ُ َّاُۡمُرُكۡم بِالس  َّا ي اِّن َّ
ِ مَّا َلَّ  اَّۡن تَُّقۡولُۡوا عَّٰلَّ اّٰلله وَّ

َّمُِ   ۡونَِّتَّعۡل

170.  আর যখন তামদরমক 
সকউ বমল সয, সি হুকুমমরই 
আনুগতয কর যা আল্লাহ 
তা’আলা নাসযল কমরমিন, 
তখন তারা বমল কখমনা 
না, আমরা সতা সি 
সবষময়রই অনুিরণ করব। 
যামত আমরা আমামদর 
বাপ-দাদামদরমক সদমখসি। 
যসদ ও তামদর বাপ দাদারা 
সকিুই জানমতা না, 
জানমতা না িরল পথও। 

170.    And when it is 

said to them: “Follow 

that which Allah has 

sent down,” they say: 

“Nay,  we  will   follow  

that  upon which  we  

found our fathers.”   

Even   though  their  

fathers were (such as 

who) did not 

understand  anything,  

nor were they guided.  

 ُ ُُم ات َّبُِعۡوا مَّٓا اَّنۡزَّلَّ اّٰلله اِذَّا قِيۡلَّ لَّ وَّ
َّيِۡه  َّا عَّل َّت َّبُِع مَّٓا اَّلۡفَّيۡن قَّالُۡوا بَّۡل ن

َّا َّانَّ اٰبَّٓاُؤُهۡم َلَّ ِاٰبَّٓاءَّن َّۡو ك ل َۚؕ اَّوَّ
َّهۡتَُّدۡونَِّ َلَّ ي يۡــًا و َّ َّعۡقِلُۡونَّ شَّ  ِِِ ي



171.  বস্তুতঃ এমহন 
কামফরমদর উদাহরণ এমন, 
সযন সকউ এমন সকান 
জীবমক আহবান করমি যা 
সকান সকিুই সর্ামন না, 
হাোঁক-ডাক আর স ৎকার 
িাডা বসযর মুক, এবং 
অন্ধ। িতুরাং তারা সকিুই 
সবামে না। 

171.  And the example 

of those who disbelieve, 

is  as   the example of  

him  who shouts to that 

(flock of sheep) which 

hears nothing  except a 

call and a cry.  (They 

are) deaf, dumb, blind, 

so they do not 

understand.  

َِّل  ث َُّل ال َِّذيۡنَّ کَّفَُّرۡوا كَّمَّ وَّمَّث
ُع اَِل َّ ُدعَّٓاءً  َّۡسمَّ َّنۡعُِق ِِبَّا َلَّ ي ال َِّذۡى ي
ٌ  ُبۡكٌم ُعۡۡمٌ فَُّهۡم َلَّ  نِدَّٓاءًَؕ ُصم  و َّ

َّعۡقِلُۡونَِّ  ِِِ ي

172.  সহ ঈমানদারগণ, 
সতামরা পসবত্র বস্তু িামগ্রী 
আহার কর, সযগুমলা আসম 
সতামামদরমক রুযী সহিামব 
দান কমরসি এবং শুকসরয়া 
আদায় কর আল্লাহর, যসদ 
সতামরা তাোঁরই বমেগী কর। 

172.    O  those  who 

believe, eat   of   the  

good  things  which  

We  have  provided  

you,  and  be  grateful 

to Allah  if  it  is 

(indeed)  Him  you  

worship.  

َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا كُلُۡوا ِمۡن  يٰٓا
 ِ زَّقۡنُٰكۡم وَّاۡشُكُرۡوا ّٰلِله ي ِبِٰت مَّا رَّ طَّ

 ِِِ اِۡن ُکنۡتُۡم اِي َّاُه تَّعۡبُُدۡونَِّ

173.  সতসন সতামামদর 
উপর হারাম কমরমিন, মৃত 
জীব, রি, শুকর মাংি এবং 
সিিব জীব-জন্তু যা আল্লাহ 
বযাতীত অপর কামরা নামম 
উৎিগশ করা হয়। অবর্য সয 
সলাক অনমনযাপায় হময় 
পমড এবং নাফরমানী ও 
িীমালঙ্ঘনকারী না হয়, 
তার জনয সকান পাপ সনই। 
সনঃিমেমহ আল্লাহ মহান 
ক্ষমার্ীল, অতযন্ত দয়ালু। 

173. He has forbidden 

to you only carrion, 

and blood, and   flesh 

of swine, and that 

which has been 

immolated to other 

than Allah. So whoever 

is forced by necessity, 

without willful 

disobedience, nor 

transgressing, then it is 

no sin for him.   Truly,   

Allah is Oft Forgiving, 

Most Merciful.  

ِ ر َّ َّا حَّ مَّ اِّن َّ َّةَّ وَّالد َّ َّيۡت َّيُۡکُم اۡل مَّ عَّل
َّۡۡيِ  يِۡر وَّمَّٓا اُِهل َّ بِٖه لِغ وَّۡلَّۡمَّ اۡۡلَِۡنِ

ِِ َلَّ عَّاٍد اّٰلله ٍٍ و َّ ِن اۡضُطر َّ غَّۡۡيَّ بَّا  فَّمَّ
َّيۡهِِ ُۡمَّ عَّل ۤ اِ ََّ َّ غَُّفۡوٌر فَّ  اِن َّ اّٰلله

ِحيٌۡمِ  ِِِ ر َّ

174.  সনিয় যারা সিিব 
সবষয় সগাপন কমর, যা 
আল্লাহ সকতামব নাসযল 

174.     Certainly, those 

who   conceal   what 

Allah has   sent    down    

of the Book, and   

 ُ َّۡكتُُمۡونَّ مَّٓا اَّنۡزَّلَّ اّٰلله اِن َّ ال َِّذيۡنَّ ي
َّنًا  ُۡونَّ بِٖه َثَّ َّۡشَتَّ ِمنَّ الِۡکتِٰب وَّ ي



কমরমিন এবং সিজনয অল্প 
মূলয গ্রহণ কমর, তারা 
আগুন িাডা সনমজর সপমট 
আর সকিুই েুকায় না। আর 
আল্লাহ সকয়ামমতর সদন 
তামদর িামথ না কথা 
বলমবন, না তামদর পসবত্র 
করা হমব, বস্তুতঃ তামদর 
জমনয রময়মি সবদনাদায়ক 
আযাব। 

purchase therewith a   

small gain, those, they 

eat into their bellies 

nothing   but   fire.   

And   Allah   will  not 

speak to them on the 

Day of Resurrection, 

nor will He purify  

them.  And   for   them 

will be a painful 

punishment.  

ِ ًَ ۡ َّاۡكُلُۡونَّ ِِفۡ ِقَّلِي ٓٮ ِكَّ مَّا ي ٰ َۚۙ اُول
بُُطۡوِّنِۡم اَِل َّ الن َّارَّ وََّلَّ يُكَّل ُِمُهُم 
يِۡهۡمِ ِة وََّلَّ يُزَّک ِ َّۡومَّ الۡقِيٰمَّ ُ ي ۚ ۚ  ِاّٰلله

اٌبِ ُۡم عَّذَّ َّلِيٌۡمِ وَّلَّ  ِِِ ا

175.  এরাই হল সি িমি 
সলাক, যারা সহদাময়মতর 
সবসনমময় সগামরাহী খসরদ 
কমরমি এবং (খসরদ কমরমি) 
ক্ষমা ও অনুগ্রমহর সবসনমময় 
আযাব। অতএব, তারা 
সদাযমখর উপর সকমন 
তযযশয যারণকারী। 

175. Those are the ones 

who purchased error 

for    the     guidance, 

and punishment for the 

forgiveness. So how 

patient are they (in the 

pursuit) to the Fire.  

َّةَّ  لٰل َُّوا الض َّ ٓٮ ِكَّ ال َِّذيۡنَّ اۡشَتَّ ٰ اُول
ةِِ َّغِۡفرَّ ٓا بِاۡلُدٰى وَّالۡعَّذَّابَّ بِاۡل  فَّمَّ

َُّهۡم عَّٰلَّ الن َّارِِ   اَّۡصَبَّ

176.  আর এটা এজমনয সয, 
আল্লাহ নাসযল কমরমিন 
িতযপণূশ সকতাব। আর 
যারা সকতামবর মামে 
মতসবমরায িসৃি কমরমি 
সনিয়ই তারা সজমদর 
বর্বতী হময় অমনক দমূর 
 মল সগমি। 

176.     That is because 

Allah has sent down 

the Book (the Quran) 

with the truth. And 

indeed, those who 

disputed  over  the  

Book  are  far  away  in 

dissension. 

 َؕ ِ َّـق  لَّ الِۡکتٰبَّ بِاۡۡل َّز َّ َّ ن َّن َّ اّٰلله ذٰلِكَّ بِا
َُّفۡوا ِِف الِۡكتِٰب  وَّاِن َّ ال َِّذيۡنَّ اۡختَّل

َِّٰفۡ ِشقَّاق ِ بَّعِيۡدٍِ  ِِِ ل

177.  িৎকমশ শুযু এই নয় 
সয, পবূশ সকংবা পসিমসদমক 
মুখ করমব, বরং বড 
িৎকাজ হল এই সয, ঈমান 
আনমব আল্লাহর উপর 
সকয়ামত সদবমির উপর, 

177.    Righteousness is 

not that you turn your 

faces toward the east 

and the west. But 

righteousness (is in 

him) who believes in 

Allah, and the Last 

ُكۡم  َّيۡسَّ الَِۡب َّ اَّۡن ُتوَّل ُۡوا ُوُجۡوهَّ ل
ٰـِكن َّ  ل َّغِۡرِب وَّ َّۡشِرِق وَّ اۡل َّلَّ اۡل قِب
َّۡوِم اَۡلِٰخِر  ِ وَّالۡي الَِۡب َّ مَّۡن اٰمَّنَّ بِاّٰلله



সফমরর্তামদর উপর এবং 
িমি নবী-রিলূগমণর 
উপর, আর িম্পদ বযয় 
করমব তাোঁরই মহব্বমত 
আত্নীয়-স্বজন, এতীম-
সমিকীন, মুিাসফর-সভকু্ষক 
ও মুসিকামী ক্রীতদািমদর 
জমনয। আর যারা নামায 
প্রসতষ্ঠা কমর, যাকাত দান 
কমর এবং যারা কৃত 
প্রসতজ্ঞা িম্পাদনকারী এবং 
অভামব, সরামগ-সর্ামক ও 
যমুদ্ধর িময় তযযশয 
যারণকারী তারাই হল 
িতযাশ্রয়ী, আর তারাই 
পরমহযগার। 

Day, and the angels, 

and the Book, and the 

prophets. And  gives   

wealth out of  love  for  

Him,  to  the relatives, 

and the orphans, and 

the needy, and the 

wayfarer,  and   to  

those  who   ask,  and  

to   set   slaves free. 

And establishes prayer, 

and gives the poor due. 

And those who fulfill 

their promise when 

they make a promise.  

And (those who) are 

patient in tribulation 

and adversity, and at   

the   time   of   battle. 

Those are the ones who 

are the truthful. And it 

is those who are the 

righteous.  

َِّ ِة وَّالِۡكتِٰب وَّالن َّبِي ٖ َّلٰٓٮ ِکَّ  وَّاٰتَّ وَّاۡل
َّالَّ عَّٰٰل ُحب ِٖه ذَِّوى الُۡقۡرٰٰب  اۡل

َِّ َّتٰٰۡم وَّاۡل ٰسِكۡيَّ وَّابۡنَّ وَّالۡي
قَّاِبِ ِ ٓاٮ ِلِۡيَّ وَِِّف الر  ِبيِۡلَۙ وَّالس َّ  الس َّ
کٰوةَِّ لٰوةَّ وَّاٰتَّ الز َّ اَّقَّامَّ الص َّ ۚ  ِوَّ
وَّاۡلُۡوُفۡونَّ بِعَّهِۡدِهۡم اِذَّا عٰهَُّدۡوا  
ٓاِء  ر َّ ٓاِء وَّالض َّ َّاۡسَّ َِبِيۡنَّ ِِف الۡب وَّالصه
ٓٮ ِكَّ ال َِّذيۡنَّ  ٰ َّاِۡسَؕ اُول وَِّحۡيَّ الۡب

دَِّ ٓٮ ِكَّ ُهُم صَّ ٰ ُقۡواَؕ وَّاُول
  اۡلُت َُّقۡونَِّ

178.  সহ ঈমানদারগন! 
সতামামদর প্রসত সনহতমদর 
বযাপামর সকিাি গ্রহণ করা 
সবসযবদ্ধ করা হময়মি। 
স্বাযীন বযসি স্বাযীন বযসির 
বদলায়, দাি দামির 
বদলায় এবং নারী নারীর 
বদলায়। অতঃপর তার 
ভাইময়র তরফ সথমক যসদ 
কাউমক সকিুটা মাফ কমর 
সদয়া হয়, তমব প্র সলত 
সনয়মমর অনুিরণ করমব 

178.  O those who 

believe, prescribed for 

you is legal   

retribution in (the 

matter of) those 

murdered. The free for 

the free, and the slave 

for the slave, and the 

female for the female. 

So he who is forgiven 

by his brother 

something, then there 

is a following up with 

َّيُۡكُم  َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا ُكتِبَّ عَّل يٰٓا
 ِ ُـر  ُ بِاۡۡل َؕ اَّۡۡلُر  اُص ِِف الۡقَّتٰۡلَّ الۡقِصَّ

ِۡ َّٰى بِاَۡلُنۡثٰىَؕ وَّالۡعَّب ُد بِالۡعَّبِۡد وَّاَۡلُنۡث
ٌء  ۡ َّه  ِمۡن اَِّخيِۡه َشَّ ۡن ُعِٰفَّ ل فَّمَّ
َّيِۡه  اَّدَّٓاٌء اِل َّعُۡرۡوِف وَّ َّاٌع  بِاۡل فَّات ِب
ِۡفيٌۡ  م ِۡن  اٍنَؕ ذٰلِكَّ ّتَّ بِاِۡحسَّ



এবং ভালভামব তামক তা 
প্রদান করমত হমব। এটা 
সতামামদর পালনকতশ ার 
তরফ সথমক িহজ এবং 
সবমর্ষ অনুগ্রহ। এরপরও 
সয বযাসি বাডাবাসড কমর, 
তার জনয রময়মি 
সবদনাদায়ক আযাব। 

fairness, and payment     

toward him in kindness. 

This is an alleviation 

from your Lord and 

mercy. So whoever 

transgresses after that, 

then for him is a 

painful punishment.  

ۡۡحَّةٌِ ب ُِكۡم وَّرَّ ِن اۡعتَّدٰى ِر َّ َۚؕ فَّمَّ
َّلِيٌۡم  َّه  عَّذَّاٌب ا  ِِِ بَّعۡدَّ ذٰلِكَّ فَّل

179.  সহ বুসদ্ধমানগণ! 
সকিামির মমযয সতামামদর 
জমনয জীবন রময়মি, যামত 
সতামরা িাবযান হমত 
পার। 

179. And for you there 

is life in legal 

retribution, O (men) of 

understanding, that you 

may become righteous.  

يٰوٌة يهٓاُوِٰلۡ  اِص حَّ َّـُكۡم ِِف الۡقِصَّ وَّ ل
ِۡ َّل َّعَّل َُّکۡم تَّت َُّقۡونَِّاَۡل َّاِب ل  ِِِ ب

180.  সতামামদর কামরা 
যখন মৃতুযর িময় উপসস্থত 
হয়, সি যসদ সকিু যন-
িম্পদ তযাগ কমর যায়, 
তমব তার জনয ওিীয়ত 
করা সবসযবদ্ধ করা হমলা, 
সপতা-মাতা ও 
সনকটাত্নীয়মদর জনয 
ইনিামফর িামথ 
পরমহযগারমদর জনয এ 
সনমদশ র্ জরুরী। সনিয় 
আল্লাহ তা’আলা িবসকিু 
সর্ামনন ও জামনন। 

180.    It is prescribed 

for you, when death 

approaches any of you, 

if he leaves wealth, that 

he make a bequest to 

parents and near 

relatives according to 

what is reasonable. 

(This is) a duty upon 

the righteous.  

 

 

دَُّكُم ُكتِِ رَّ اَّحَّ َّيُۡكۡم اِذَّا حَّضَّ بَّ عَّل
ۡۡيَّا كَّ خَّ ُۡ اِۡن تَّرَّ َّۡو ۚ ۚ  ۨالۡوَِّصي َُّة ِِاۡل

َّعُۡرۡوِف   بِۡيَّ بِاۡل لِلۡوَّالِدَّيِۡن وَّاَۡلَّقۡرَّ
ق ًا عَّٰلَّ اۡلُت َّقِۡيَِّ  ِِِحَّ

181.  যসদ সকউ ওিীয়ত 
সর্ানার পর তামত সকান 
রকম পসরবতশ ন িাযন 
কমর, তমব যারা পসরবতশ ন 
কমর তামদর উপর এর পাপ 
পসতত হমব। 

181.  Then whoever 

changes it (the bequest) 

after what he has 

heard it,  then its sin is 

only upon those who 

changed it. Indeed, 

Allah is All Hearer, All 

Knower.  

َّٓا  عَّه  فَّاِّن َّ ِ َّه  بَّعۡدَّمَّا َسَّ ل ۡن  بَّد َّ فَّمَّ
ِ َّ  اَِۡثُه  عَّٰلَّ َؕ اِن َّ اّٰلله َّه  لُۡون َّد ِ ال َِّذيۡنَّ يُب

يٌۡع عَّلِيٌۡمَؕ ِ  ِِِ َسَّ



182.  যসদ সকউ 
ওিীয়তকারীর পক্ষ সথমক 
আর্ংকা কমর পক্ষপাসতমত্বর 
অথবা সকান অপরাযমূলক 
সিদ্ধামন্তর এবং তামদর মমযয 
মীমাংিা কমর সদয়, তমব 
তার সকান সগানাহ হমব 
না। সনিয় আল্লাহ 
তা’আলা ক্ষমার্ীল, অসত 
দয়ালু। 

182.  But he who fears 

from  a  testator some 

unjust or sinful clause, 

then makes peace 

between them (the 

parties), then  there is  

no  sin upon him. 

Certainly, Allah is Oft 

Forgiving,  Most 

Merciful. 

َّۡو  افَّ ِمۡن م ُۡوٍص جَّنَّفًا ا ۡن خَّ فَّمَّ
ًِ َّيِۡهَؕ اَِۡث ُۡمَّ عَّل ۤ اِ ََّ َُّهۡم فَّ َّحَّ بَّيۡن َّۡصل ا فَّا

ِحيٌۡمِ َّ غَُّفۡوٌر ر َّ  ِِِ اِن َّ اّٰلله

183.  সহ ঈমানদারগণ! 
সতামামদর উপর সরাজা 
ফরয করা হময়মি, সযরূপ 
ফরজ করা হময়সিল 
সতামামদর পবূশবতী 
সলাকমদর উপর, সযন 
সতামরা পরমহযগারী অজশ ন 
করমত পার। 

183.    O  those  who  

believe,    fasting     is   

prescribed for you, as     

it      was      prescribed  

for  those before you, 

that you may become 

righteous. 

َّيُۡکُم  َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا ُكتِبَّ عَّل يٰٓا
ا ُكتِبَّ عَّٰلَّ ال َِّذيۡنَّ  َّاُم کَّمَّ ي ِ الص 

َّعَّل َِّ َِۙمۡن قَّبۡلُِکۡم ل  ِِِ ُكۡم تَّت َُّقۡونَّ

184.  গণনার কময়কটি 
সদমনর জনয অতঃপর 
সতামামদর মমযয সয, অিখু 
থাকমব অথবা িফমর 
থাকমব, তার পমক্ষ অনয 
িমময় সি সরাজা পরূণ কমর 
সনমত হমব। আর এটি 
যামদর জনয অতযন্ত কি 
দায়ক হয়, তারা এর 
পসরবমতশ  একজন 

সমিকীনমক খাদযদান 

করমব। সয বযসি খুর্ীর 
িামথ িৎকমশ কমর, তা তার 
জনয কলযাণ কর হয়। আর 
যসদ সরাজা রাখ, তমব 

184.  (Fasting) a 

certain number of 

days. So whoever 

among you is sick, or 

on a journey, then an 

equal number of other 

days (should be made 

up). And for those who 

can afford it there is a 

ransom, the feeding of 

a needy person. Then 

whoever does good of 

his own accord, so it is 

better for him. And 

that you fast, it is 

better for you if only 

َؕ فَّمَِّ ٍۡ ٰ ۡن كَّانَّ مِنُۡكۡم اَّي َّامًا م َّعُۡدۡود
ٌة م ِۡن  فٍَّر فَّعِد َّ م َِّريًۡضا اَّۡو عَّٰٰل سَّ

رَِّ َّه  اَّي َّاٍم اُخَّ  وَّعَّٰلَّ ال َِّذيۡنَّ يُِطيُۡقۡون
ۡن  َؕ فَّمَّ عَّاُم ِمۡسِكۡيٍ ٌَّة طَّ فِۡدي
َؕ وَّاَّۡن  ۡۡيٌ ل َّه  ۡۡيًا فَُّهوَّ خَّ و َّعَّ خَّ تَّطَّ
ۡۡيٌ ل َّـُکۡم اِۡن ُكنۡتُۡم  تَُّصۡوُمۡوا خَّ

َُّمۡونَِّ  ِِِ تَّعۡل



সতামামদর জমনয সবমর্ষ 
কলযাণকর, যসদ সতামরা 
তা বুেমত পার। 

you knew.  

185.  রমযান মািই হল সি 
মাি, যামত নাসযল করা 
হময়মি সকারআন, যা 
মানমুষর জনয সহদাময়ত 
এবং িতযপথ যাত্রীমদর জনয 
িষু্পি পথ সনমদশ র্ আর 
নযায় ও অনযাময়র মামে 
পাথশকয সবযানকারী। 
কামজই সতামামদর মমযয সয 
সলাক এ মািটি পামব, সি এ 
মামির সরাযা রাখমব। আর 
সয সলাক অিসু্থ সকংবা 
মুিাসফর অবস্থায় থাকমব 
সি অনয সদমন গণনা পরূণ 
করমব। আল্লাহ সতামামদর 
জনয িহজ করমত  ান; 
সতামামদর জনয জটিলতা 
কামনা কমরন না যামত 
সতামরা গণনা পরূণ কর 
এবং সতামামদর সহদাময়ত 
দান করার দরুন আল্লাহ 
তা’আলার মহত্ত্ব বণশনা কর, 
যামত সতামরা কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার কর। 

185.  The month of 

Ramadan  is  that  in   

which  the  Quran  was 

revealed, a  guidance  

for  mankind, and  

clear  proofs  of 

guidance, and  the  

criterion.  So  whoever  

of  you  witnesses   

(this)  month,   then   

he  must  fast  (in)  it. 

And   whoever  is  sick  

or on a journey, then 

an equal number  of  

other  days  (should be 

made up). Allah 

intends  for  you  ease, 

and He does not intend 

hardship  for you, and 

(He wants) that you 

should complete the  

count, and  that you 

should glorify Allah for 

having  guided you, 

and  that  you  may  be  

grateful  (to Him).  

انَّ ال َِّذۡىٓ اُنِۡزلَّ فِيِۡه  مَّضَّ شَّهُۡر رَّ
الُۡقۡراُٰن ُهًدى ل ِلن َّاِس وَّ بَّي ِنٍٰت م ِنَّ 
ۡن شَِّهدَّ  اۡلُدٰى وَّالُۡفۡرقَّاِن  فَّمَّ
َُّصۡمُهَؕ وَّمَّۡن  هۡرَّ فَّلۡي مِنُۡكُم الش َّ

ٌة م ِۡن كَّانَّ مَِّريًۡضا اَّۡو عَِّ فٍَّر فَّعِد َّ ٰٰل سَّ
ُ بُِکُم الۡيُۡسرَّ  َؕ يُِريُۡد اّٰلله رَّ اَّي َّاٍم اُخَّ
 وََّلَّ يُِريُۡد بُِکُم الُۡعۡسر
 َّ ُوا اّٰلله ةَّ وَّلِتُکََّب ِ لِتُۡکِملُوا الۡعِد َّ وَّ
َّعَّل َُّکۡم  ل عَّٰٰل مَّا هَّدٰٮُكۡم وَّ

 ِِِ تَّۡشُكُرۡونَِّ

186.  আর আমার বাোরা 
যখন সতামার কামি 
সজমজ্ঞি কমর আমার 
বযাপামর বস্তুতঃ আসম 
রময়সি িসন্নকমট। যারা 
প্রাথশনা কমর, তামদর 

186. And when My 

servants ask you about 

Me, then indeed I am 

near.  I respond to the 

invocations of the 

suppliant when he calls 

ِۡ ۡ فَّاِّن ِ ِ َّاِدۡى عَّّن  َّـكَّ ِعب َّل ا  وَّاِذَّا سَّ
اِع اِذَّا  قَِّريٌۡبَؕ اُِجيُۡب دَّۡعوَّةَّ الد َّ
لۡيُۡؤمِنُۡوا  َّۡستَِّجيۡبُۡوا ِٰلۡ وَّ دَّعَّاِن فَّلۡي



প্রাথশনা কবুল কমর সনই, 
যখন আমার কামি প্রাথশনা 
কমর। কামজই আমার হুকুম 
মানয করা এবং আমার 
প্রসত সনঃিংর্ময় সবশ্বাি 
করা তামদর একান্ত কতশ বয। 
যামত তারা িৎপমথ আিমত 
পামর। 

upon Me. So let them 

respond to Me, and let 

them believe in Me, 

that they may be 

guided.  

َّۡرُشُدۡونَِّ َّعَّل َُّهۡم ي   ِٰبۡ ل

187.  সরাযার রামত 
সতামামদর স্ত্রীমদর িামথ 
িহবাি করা সতামামদর 
জনয হালাল করা হময়মি। 
তারা সতামামদর পসরচ্ছদ 
এবং সতামরা তামদর 
পসরচ্ছদ। আল্লাহ অবগত 
রময়মিন সয, সতামরা 
আত্নপ্রতারণা করসিমল, 
িতুরাং সতসন সতামামদরমক 
ক্ষমা কমরমিন এবং 
সতামামদর অবযাহসত 
সদময়মিন। অতঃপর 
সতামরা সনমজমদর স্ত্রীমদর 
িামথ িহবাি কর এবং যা 
সকিু সতামামদর জনয 
আল্লাহ দান কমরমিন, তা 
আহরন কর। আর পানাহার 
কর যতক্ষণ না কাল সরখা 
সথমক সভামরর শুভ্র সরখা 
পসরষ্কার সদখা যায়। 
অতঃপর সরাযা পণূশ কর 
রাত পযশন্ত। আর যতক্ষণ 
সতামরা এমতকাফ অবস্থায় 
মিসজমদ অবস্থান কর, 

187.     It has been 

made lawful for you in 

the night of the fasting 

to go in unto your 

wives. They are as a 

garment  for  you,  and    

you   are   as   a  

garment  for  them. 

Allah knows that you 

were  deceiving  

yourselves, so  He  has 

turned  to you and 

forgave you. So now 

have intimate  relations  

with  them, and seek 

that which Allah has 

decreed  for  you.  And  

eat  and  drink until,  it  

becomes  distinct  to  

you  the   white   

thread  from the black 

thread of the dawn. 

Then  complete   the  

fast  till the nightfall. 

And do not have 

intimate relations with 

them (your wives) 

فَُّث  َّاِم الر َّ ي ِ َّةَّ الص  َّيۡل َّـُکۡم ل اُِحل َّ ل
ٓاٮ ُِكۡمِ َّاٌس ل َّـُكۡم اِٰٰل نِسَّ  ُهن َّ لِب

ُ اَّن َُّکۡم  َؕ عَّلِمَّ اّٰلله ُن َّ َّاٌس ل َّ اَّنۡتُۡم لِب وَّ
ُکۡم فَّتَّا َّانُۡونَّ اَّنُۡفسَّ ۡت بَّ ُكنۡتُۡم ّتَّ

َّيُۡكۡم وَّعَّفَّا عَّنُۡكۡم  فَّالۡــٰنَّ  عَّل
 ُ َّغُۡوا مَّا کَّتَّبَّ اّٰلله بَّاِشُرۡوُهن َّ وَّابۡت
 َّ َّي َّ َّتَّب بُۡوا حَِّته ي َّـُكۡمَؕ وَّكُلُۡوا وَّاۡشرَّ ل
َّـيِۡط  َُّض ِمنَّ اۡۡل َّبۡي َّـيُۡط اَۡل َّـُكُم اۡۡل ل

ُُم َّ اََِّت ُوا اَۡلَّۡسوَِّد ِمنَّ الۡفَّۡجرِِ  
َّامَّ اِٰلَّ ال َّيِۡ ي ِ  وََّلَّ تُبِٰشُرۡوُهن َّ ِلِالص 

َّٰسِجِدَؕ تِلۡكَّ  اَّنۡتُۡم عِٰكُفۡونَّ ِِف اۡل وَّ
اَؕ كَّذٰلِكَّ  ُبۡوهَّ ََّ تَّۡقرَّ ِ فَّ ُحُدۡوُد اّٰلله
َّعَّل َُّهۡم  ُ اٰيٰتِٖه لِلن َّاِس ل ُ اّٰلله ِ َّي  يُب



ততক্ষণ পযশন্ত স্ত্রীমদর িামথ 
সমমর্া না। এই হমলা আল্লাহ 
কতৃশ ক সবোঁময সদয়া িীমানা। 
অতএব, এর কামিও সযও 
না। এমসনভামব বণশনা 
কমরন আল্লাহ সনমজর 
আয়াত িমূহ মানমুষর জনয, 
যামত তারা বাোঁ মত পামর। 

while you are in Itikaf 

(confining yourselves) 

in the mosques. These 

are the limits by Allah, 

so approach them not. 

Thus does Allah make 

clear His verses to 

mankind that they may 

become righteous.  

َّت َُّقۡونَِّ  ِِِ ي

188.  সতামরা অনযায়ভামব 
এমক অপমরর িম্পদ সভাগ 
কমরা না। এবং জনগমণর 
িম্পমদর সকয়দংর্ সজমন-
শুমন পাপ পোয় আত্নিাৎ 
করার উমদ্দমর্ র্ািন 
কতৃপমক্ষর হামতও তুমল সদও 
না। 

188.        And do not 

devour  your  property 

among each other 

unjustly, and (do  not)     

offer   it    (as bribery) 

to the rulers, that you 

may devour a portion  

of  the property of the  

people   in   sin,   and  

you   know  (it). 

َُّكۡم  َّـُكۡم بَّيۡن وََّلَّ تَّاۡكُلُۡوٓا اَّۡموَّال
ُتۡدلُۡوا بِهَّٓا اِٰلَّ اۡۡلُك َّاِم  َّاِطِل وَّ بِالۡب
َّاۡكُلُۡوا فَِّريۡقًا م ِۡن اَّۡموَّاِل الن َّاِس  لِت

َُّمۡونَِّ اَّنۡتُۡم تَّعۡل ُِۡم وَّ  ِِِ بِاَۡلِ

189.  সতামার সনকট তারা 
সজমজ্ঞি কমর নতুন  াোঁমদর 
সবষময়। বমল দাও সয এটি 
মানমুষর জনয িময় 
সনযশারণ এবং হমজ্বর িময় 
ঠিক করার মাযযম। আর 
সপিমনর সদক সদময় ঘমর 
প্রমবর্ করার মমযয সকান 
সনকী বা কলযাণ সনই। 
অবর্য সনকী হল আল্লাহমক 
ভয় করার মমযয। আর 
সতামরা ঘমর প্রমবর্ কর 
দরজা সদময় এবং আল্লাহমক 
ভয় করমত থাক যামত 
সতামরা সনমজমদর বািনায় 
কৃতকাযশ হমত পার। 

189.    They  ask   you, 

(O Muhammad)  about 

the new moons.  Say: 

“These   are   signs    

for  marking  times for  

mankind,  and  the 

pilgrimage.” And it is 

not righteousness that 

you go to the houses 

from their backs, but 

the righteousness is (in) 

him who fears (Allah). 

And go to houses from 

their doors, and fear 

Allah, that you may be 

successful.  

َِّهل َّةِِ َّكَّ عَِّن اَۡل َّۡســَّلُۡون  ُقۡل ِهَّ ي
َّيۡسَّ مَّوَّاقِيُۡت لِلن َّاِس وَِّ ل ِ َؕ وَّ َّج  اۡۡل

َّۡ ِمۡن  َّۡن تَّاُۡتوا الۡبُيُۡو ُ بِا الَِۡب 
ٰـِكن َّ الَِۡب َّ مَِّن ات َّّٰٰقِ ل ا وَّ  ُظُهۡوِرهَّ
َّۡ ِمۡن اَّبۡوٰبِهَّا  وَّاُۡتوا الۡبُيُۡو
َّعَّل َُّکۡم تُۡفلُِحۡونَِّ َّ ل  وَّات َُّقوا اّٰلله

ِِِ 



190.  আর লডাই কর 
আল্লাহর ওয়ামি তামদর 
িামথ, যারা লডাই কমর 
সতামামদর িামথ। অবর্য 
কামরা প্রসত বাডাবাসড 
কমরা না। সনিয়ই আল্লাহ 
িীমালঙ্ঘনকারীমদরমক 
পিে কমরন না। 

190.   And fight in the 

way  of  Allah  those 

who  fight   you,  and  

do not transgress  the 

limits. Indeed, Allah 

does not love the 

transgressors.  

ِ ال َِّذيۡنَّ  ِبيِۡل اّٰلله وَّقَّاتِلُۡوا ِِفۡ سَّ
َّ َلَّ  َُّكۡم وََّلَّ تَّعۡتَُّدۡواَؕ اِن َّ اّٰلله يُقَّاتِلُۡون

ُ اۡلُعۡتَِّديۡنَِّ  ِِِ ُُيِب 

191.  আর তামদরমক 
হতযাকর সযখামন পাও 
সিখামনই এবং তামদরমক 
সবর কমর দাও সিখান 
সথমক সযখান সথমক তারা 
সবর কমরমি সতামামদরমক। 
বস্তুতঃ সফতনা ফযািাদ বা 
দাঙ্গা-হাঙ্গামা িসৃি করা 
হতযার স ময়ও কঠিন 
অপরায। আর তামদর িামথ 
লডাই কমরা না মিসজদলু 
হারামমর সনকমট যতক্ষণ 
না তারা সতামামদর িামথ 
সিখামন লডাই কমর। 
অবর্য যসদ তারা সনমজরাই 
সতামামদর িামথ লডাই 
কমর। তাহমল তামদরমক 
হতযা কর। এই হল 
কামফরমদর র্াসি। 

191.       And kill them 

wherever you overtake 

them, and expel them 

from wherever they 

have expelled you, and  

persecution  is worse  

than   killing.  And   do   

not   fight   them   at  

Al Masjid  al  Haram, 

until they   fight  you  

there.  Then  if  they  

fight  you,  then  kill 

them.  Such  is   the 

recompense of the 

disbelievers.  

يُۡث َُّقِۡفتُُمۡوُهۡم  وَّاقۡتُلُۡوُهۡم حَّ
يُۡث  وَّاَّۡخِرُجۡوُهۡم م ِۡن حَّ

ُجۡوُكۡمِ ُ ِمنَّ  اَّۡخرَّ َُّة اَّشَّد  وَّالِۡفتۡن
الۡقَّتِۡل  وََّلَّ ُتقٰتِلُۡوُهۡم ِعنۡدَّ 

َّۡسِجِد  اِم حَِّته يُقٰتِلُۡوُكۡم اۡل َّـرَّ اۡۡل
َّلُۡوُكۡم فَّاقۡتُلُۡوُهۡمَؕ فِيۡهِِ  فَّاِۡن قٰت

ٓاُء الۡكِٰفِريۡنَِّ  ِِِ كَّذٰلِكَّ جَّزَّ

192.  আর তারা যসদ 
সবরত থামক, তাহমল আল্লাহ 
অতযন্ত দয়ালু। 

192.    But  if   they  

desist, then indeed, 

Allah is Oft Forgiving,  

Most  Merciful.  

َّ غَُّفۡوٌر  فَّاِِن انتَّهَّۡوا فَّاِن َّ اّٰلله
ِحيٌۡمِ  ِِِ ر َّ

193.  আর সতামরা তামদর 
িামথ লডাই কর, সয পযশন্ত 

193. And fight them 

until there is no 
ٌَّة  وَّقٰتِلُۡوُهۡم حَِّته َلَّ تَُّكۡونَّ فِتۡن



না সফতনার অবিান হয় 
এবং আল্লাহর দ্বীন প্রসতসষ্ঠত 
হয়। অতঃপর যসদ তারা 
সনবৃত হময় যায় তাহমল 
কামরা প্রসত সকান জবরদসি 
সনই, সকন্তু যারা যামলম 
(তামদর বযাপামর আলাদা)। 

persecution, and the 

religion is for Allah. 

Then if they desist, 

then (let there be) no 

hostility except against 

the wrongdoers.  

َُّكۡونَّ الد ِِ ي ِِو َّ  فَّاِِن انتَّهَّۡوا يُۡن ّٰلِله
لِِمۡيَِّ ََّ عُۡدوَّانَّ اَِل َّ عَّٰلَّ الظه  فَّ

ِِِ 

194.  িম্মাসনত মািই 
িম্মাসনত মামির বদলা। 
আর িম্মান রক্ষা করারও 
বদলা রময়মি। বস্তুতঃ যারা 
সতামামদর উপর জবর দসি 
কমরমি, সতামরা তামদর 
উপর জবরদসি কর, সযমন 
জবরদসি তারা কমরমি 
সতামামদর উপর। আর 
সতামরা আল্লাহমক ভয় কর 
এবং সজমন রাখ, যারা 
পরমহযগার, আল্লাহ তামদর 
িামথ রময়মিন। 

194. (Fighting in) the 

sacred month is for (the 

aggression committed  

in) the sacred month. 

And for (all) violations   

there is legal   

retribution. So whoever 

has transgressed 

against you, then you 

transgress against him 

in the same way that he 

has transgressed 

against you. And fear 

Allah, and know that 

Allah is with those who 

are righteous.  

اِم  َّـرَّ هِۡر اۡۡل اُم بِالش َّ َّـرَّ هُۡر اۡۡل اَّلش َّ
اٌصِ ِن اۡعتَّدٰى وَّاۡۡلُُرمُٰت قِصَّ  فَّمَّ

َّيِۡه ِِبِثِۡل مَّا  َّيُۡكۡم فَّاۡعتَُّدۡوا عَّل عَّل
َّيُۡكۡمِ َّ  اۡعتَّدٰى عَّل وَّات َُّقۡوا اّٰلله

َّ مَّعَّ اۡلُت َّقِۡيَِّ َُّمۡوٓا اَّن َّ اّٰلله  وَّاعۡل

ِِِ 

195.  আর বযয় কর 
আল্লাহর পমথ, তমব সনমজর 
জীবনমক র্ধ্ংমির িম্মখুীন 
কমরা না। আর মানমুষর 
প্রসত অনগু্রহ কর। আল্লাহ 
অনুগ্রহকারীমদরমক 
ভালবামিন। 

195.    And spend in the 

cause of Allah,  and do 

not throw (your selves) 

by your own  hands 

into destruction. And 

do good. Indeed, Allah 

loves those who do 

good.  

ِ وََّلَّ ُتلُۡقوِۡ ِبيِۡل اّٰلله اَّنِۡفُقۡوا ِِفۡ سَّ ا وَّ
َّيِۡديُۡكۡم اِٰلَّ الت َّهۡلُكَّةِِ ۚ ۚ  ِِبِا

ُ ِوَّاَّۡحِسنُۡوا َّ ُُيِب  ۚ ۚ  اِن َّ اّٰلله
 ِِِ اۡلُۡحِسِنۡيَِّ

196.  আর সতামরা 
আল্লাহর উমদ্দমর্য হজ্জ্ব 
ওমরাহ পসরপণূশ ভামব 
পালন কর। যসদ সতামরা 

196. And complete the 

pilgrimage  and   the  

umrah  for Allah. Then 

if you are prevented, 

َؕ فَّاِِ ِ ةَّ ّٰلِله َّج َّ وَّالُۡعۡمرَّ اََِّت ُوا اۡۡل ۡن وَّ
رَّ ِمنَّ  ا اۡستَّيۡسَّ اُۡحِصۡرُتۡم فَّمَّ



বাযা প্রাপ্ত হও, তাহমল 
সকারবানীর জনয যাসকিু 
িহজলভয, তাই সতামামদর 
উপর যাযশ। আর সতামরা 
ততক্ষণ পযশন্ত মাথা মুিন 
করমব না, যতক্ষণ না 
সকারবাণী যথাস্থামন সপৌমি 
যামব। যারা সতামামদর 
মমযয অিসু্থ হময় পডমব 
সকংবা মাথায় যসদ সকান 
কি থামক, তাহমল তার 
পসরবমতশ  সরাজা করমব 
সকংবা খয়রাত সদমব অথবা 
কুরবানী করমব। আর 
সতামামদর মমযয যারা হজ্জ্ব 
ওমরাহ একমত্র একই িামথ 
পালন করমত  াও, তমব 
যাসকিু িহজলভয, তা সদময় 
কুরবানী করাই তার উপর 
কতশ বয। বস্তুতঃ যারা 
সকারবানীর পশু পামব না, 
তারা হমজ্জ্বর সদনগুমলার 
মমযয সরাজা রাখমব সতনটি 
আর িাতটি সরাযা রাখমব 
সফমর যাবার পর। এভামব 
দর্টি সরাযা পণূশ হময় যামব। 
এ সনমদশ র্টি তামদর জনয, 
যামদর পসরবার পসরজন 
মিসজদলু হারামমর আমর্-
পামর্ বিবাি কমর না। 
আর আল্লাহমক ভয় করমত 
থাক। িমেহাতীতভামব 
সজমনা সয, আল্লাহর আযাব 
বডই কঠিন। 

then (offer)  what  can  

be  obtained with ease, 

of sacrificial animals. 

And   do   not   shave   

your heads until the 

sacrificial animal has 

reached its place of   

slaughter. So whoever 

among you is sick or 

has an  ailment  of  the  

head,  then  (he must  

pay) a ransom of 

fasting, or charity,  or  

sacrifice. Then when 

you are in safety, then 

whoever performs 

umrah  with   the  

pilgrimage,   (must  

offer) what can be 

obtained with ease, of 

the sacrificial  animals. 

So whoever cannot find 

(it), then fasting of 

three days while on the 

pilgrimage, and of 

seven when you  have  

returned. That is, ten 

in total. That is for him 

whose family is not 

present at Al Masjid al 

Haram. And fear 

Allah, and know that 

Allah is severe in 

punishment. 

َّۡدِىِ ُكۡم اۡل ۡلُِقۡوا ُرُءۡوسَّ  وََّلَّ َتَّ
َّانَّ  ۡن ك َؕ فَّمَّ ِل َّه  َّۡدُى ُمَّ َّبۡلُغَّ اۡل حَِّته ي
مِنُۡكۡم م َِّريًۡضا اَّۡو بِٖهۤ اَّذًى م ِۡن 
َّاٍم اَّۡو  ٌَّة م ِۡن ِصي اِۡسٖه فَِّفۡدي ر َّ
قٍَّة اَّۡو نُُسٍك  فَّاِذَّٓا اَِّمنۡتُۡمِ دَّ  صَّ

ا  ِ فَّمَّ َّج  ِة اِٰلَّ اۡۡل َّت َّعَّ بِالُۡعۡمرَّ ۡن َتَّ فَّمَّ
َّۡدِىِ رَّ ِمنَّ اۡل ِۡد اۡستَّيۡسَّ ۡن ل َّۡم َيَّ  فَّمَّ

بۡعٍَّة  ِ وَّسَّ َّج  َِّة اَّي َّاٍم ِِف اۡۡل َّاُم َُّلٰث فَِّصي
َّةٌِ َّاِمل ٌة ك رَّ جَّعۡتُۡمَؕ تِلۡكَّ عَّشَّ َۚؕ ِاِذَّا رَّ
َُّكۡن اَّۡهلُه   َّۡن ل َّۡم ي ذٰلِكَّ ِل

َّۡسجِِ اِضِرى اۡل امِِحَّ َّـرَّ  ِد اۡۡل
 َّ َُّمۡوٓا اَّن َّ اّٰلله َّ وَّاعۡل وَّات َُّقوا اّٰلله

 ِِِ شَِّديُۡد الۡعِقَّاِبِ



197.  হমজ্জ্ব কময়কটি মাি 
আমি িসুবসদত। এিব মামি 
সয সলাক হমজ্জ্বর পসরপণূশ 
সনয়ত করমব, তার পমক্ষ 
স্ত্রীও িামথ সনরাভরণ হওয়া 
জাময়জ নয়। না অমর্াভন 
সকান কাজ করা, না 
োগডা-সববাদ করা হমজ্জ্বর 
সিই িময় জাময়জ নয়। 
আর সতামরা যাসকিু 
িৎকাজ কর, আল্লাহ সতা 
জামনন। আর সতামরা 
পামথয় িামথ সনময় নাও। 
সনঃিমেমহ িমবশাত্তম পামথয় 
হমচ্ছ আল্লাহর ভয়। আর 
আমামক ভয় করমত থাক, 
সহ বুসদ্ধমানগন! সতামামদর 
উপর সতামামদর 

পালনকতশ ার অনুগ্রহ অমেষণ 
করায় সকান পাপ সনই। 

197. The pilgrimage is 

(in) the well known 

months, so whoever 

has made obligatory   

(on himself) the 

pilgrimage in these 

(months), then there is 

no sexual relations, nor 

disobedience, nor 

disputing during the 

pilgrimage. And 

whatever you do of 

good, Allah knows it. 

And take provision  

with  you,  but indeed, 

best provision is 

righteousness. And 

fear Me, O people of 

understanding.  

ُ اَّۡشُهٌر م َّعۡلُۡومٌٰتِ َّج  ضَّ اَّۡۡل ۡن فَّرَّ  فَّمَّ
 َۙ فَّثَّ وََّلَّ ُفُسۡوقَّ ََّ رَّ َّج َّ فَّ فِيِۡهن َّ اۡۡل

َؕ وَّمَّا تَّۡفعَّلُۡوا ِمۡن وََّلَّ ِجدَّالَّ  ِ َّج  ِِف اۡۡل
ُِ َّۡمُه اّٰلله ۡۡيٍ ي َّعۡل ُدۡوا فَّاِن َّ خَّ و َّ  وَّتَّزَّ
اِد الت َّۡقوٰى ۡۡيَّ الز َّ وَّات َُّقۡوِن يٰٓاُوِٰل  خَّ

َّاِبِ َّلۡب  ِِِ اَۡل

198.  সতামামদর উপর 
সতামামদর পালনকতশ ার 
অনুগ্রহ অমেষন করায় 
সকান পাপ সনই। অতঃপর 
যখন তওয়ামফর জনয 
সফমর আিমব আরাফাত 
সথমক, তখন মার্‘ আমর-
হারামমর সনকমট আল্লাহমক 
স্মরণ কর। আর তাোঁমক 
স্মরণ কর সতমসন কমর, 
সযমন সতামাসদগমক 

সহদাময়ত করা হময়মি। আর 
সনিয়ই ইসতপমূবশ সতামরা 
সিমল অজ্ঞ। 

198.     It is no sin upon 

you  that  you  seek the 

bounty of your Lord 

(by trading during 

pilgrimage). Then,  

when you  depart  from 

Arafat, so remember 

Allah   at  Al Mashar  

al Haram. And  

remember Him as He  

has   guided  you. And  

though you were, 

before  that, among 

those who were astray.  

َِّ َّيُۡکۡم ُجنَّاٌح اَّۡن تَّبۡت َّيۡسَّ عَّل غُۡوا ل
ب ُِکۡمَؕ فَّاِذَّٓا اَّفَّۡضتُۡم  فَّۡضًَ م ِۡن ر َّ
َّ ِعنۡدَّ  فٍٰت فَّاۡذُکُروا اّٰلله م ِۡن عَّرَّ

امِِ َّـرَّ َّۡشعَِّر اۡۡل ا  اۡل وَّاۡذُکُرۡوُه کَّمَّ
ِنَّ هَّدٰٮُکۡمِ  وَّاِۡن ُکنۡتُۡم م ِۡن قَّبۡلِٖه لَّ
ٓال ِۡيَِّ  ِِِ الض َّ



199.  অতঃপর তওয়ামফর 
জমনয দ্রুতগসতমত সিখান 
সথমক সফমর আি, সযখান 
সথমক িবাই সফমর। আর 
আল্লাহর কামিই মাগমফরাত 
কামনা কর। সনিয়ই আল্লাহ 
ক্ষমাকারী, করুনাময়। 

199.     Then depart 

from   where all the 

people depart, and ask 

forgiveness of Allah. 

Indeed, Allah is Oft 

Forgiving, Most 

Merciful.  

يُۡث اَّفَّاضَّ ُُم َّ اَّفِِ يُۡضۡوا ِمۡن حَّ
َِّ َّ الن َّاُس وَّاۡستَّغِۡفُروا اّٰلله  اِن َّ اّٰلله

ِحيٌۡمِ   غَُّفۡوٌر ر َّ

200.  আর অতঃপর যখন 
হমজ্জ্বর যাবতীয় 
অনুষ্ঠানসক্রয়াসদ িমাপ্ত 
কমর িারমব, তখন স্মরণ 
করমব আল্লাহমক, সযমন 
কমর সতামরা স্মরণ করমত 
সনমজমদর বাপ-দাদামদরমক; 
বরং তার স ময়ও সবর্ী 
স্মরণ করমব। তারপর 
অমনমক সতা বমল সয 
পরওয়ামদগার! আমাসদগমক 
দসুনয়ামত দান কর। অথ  
তার জমনয পরকামল সকান 
অংর্ সনই। 

200.  Then when you 

have completed your 

(pilgrimage) rites, then 

remember Allah as you 

remember your 

forefathers, or with 

greater remembrance. 

Then of mankind is he 

who says:  “Our Lord,  

give us  in this world,”  

and  he  will  not have 

any portion in the 

Hereafter. 

يۡتُۡم م َّنَّاِسكَُّکۡم  فَّاِذَّا قَّضَّ
َّ كَِّذۡكِرُكۡم اٰبَّٓاءَُّکۡم  فَّاۡذُکُروا اّٰلله
 اَّۡو اَّشَّد َّ ِذکًۡراَؕ فَِّمنَّ الن َّاِس مَّۡنِ
َّه   َّا وَّمَّا ل نۡي ُ َّا ِِف الد  ب َّنَّٓا اٰتِن ي َُّقۡوُل رَّ

ٍقِ ََّ ِة ِمۡن خَّ  ِ ِِف اَۡلِٰخرَّ

201.  আর তামদর মমযয 
সকউ সকউ বমল-সহ 
পরওয়ারমদগার! 
আমাসদগমক দনুয়ামতও 
কলযাণ দান কর এবং 
আমখরামতও কলযাণ দান 
কর এবং আমাসদগমক 
সদাযমখর আযাব সথমক 
রক্ষা কর। 

201. And of them is he 

who says: “Our Lord, 

give us in this world 

(what is) good, and in 

the Hereafter (what is) 

good, and save us from 

the punishment of the 

Fire.”  

َّا ِِف  ب َّنَّٓا اٰتِن وَّمِنُۡهۡم م َّۡن ي َُّقۡوُل رَّ
نَّةً  سَّ ِة حَّ ِِف اَۡلِٰخرَّ نَّةً و َّ سَّ َّا حَّ نۡي ُ الد 

 ِِِ نَّا عَّذَّابَّ الن َّارِِو َّ قِِ

202.  এমদরই জনয অংর্ 
রময়মি সনমজমদর উপাসজশ ত 

202.  Those, for them is 

a portion of what they 
بُِ ِ َّا كَّسَّ َِّصيٌۡب م  ُۡم ن ٓٮ ِكَّ لَّ ٰ  ۡوااُول



িম্পমদর। আর আল্লাহ দ্রুত 
সহিাব গ্রহণকারী। 

have earned. And Allah 

is swift at reckoning.  ِاِب ِريُۡع اۡۡلِسَّ ُ سَّ  ِوَّاّٰلله
203.  আর স্মরণ কর 
আল্লাহমক সনসদশ ি িংখযক 
কময়কটি সদমন। অতঃপর 
সয সলাক তাডাহুডা কমর 
 মল যামব শুযু দ,ু সদমনর 
মমযয, তার জমনয সকান 
পাপ সনই। আর সয সলাক 
সথমক যামব তাোঁর উপর 
সকান পাপ সনই, অবর্য 
যারা ভয় কমর। আর 
সতামরা আল্লাহমক ভয় 
করমত থাক এবং সনসিত 
সজমন রাখ, সতামরা িবাই 
তার িামমন িমমবত হমব। 

203.   And remember 

Allah  during  the  

appointed  days. Then 

whoever hastens in two 

days, then there is no 

sin  upon  him,  and  

whoever  delays,  then  

there  is  no sin upon  

him,  for him  who  

fears (Allah). And fear 

Allah, and know that 

to  Him  you  will  be  

gathered.  

ِ ٍۡ ٰ ٓ اَّي َّاٍم م َّعُۡدۡود َّ ِِفۡ  وَّاۡذُكُروا اّٰلله
ُۡمَّ  ۤ اِ ََّ َّۡومَّۡيِ فَّ لَّ ِِفۡ ي ۡن تَّعَّج َّ فَّمَّ
َّيۡه ُۡمَّ عَّل ۤ اِ ََّ رَّ فَّ َّخ َّ َّيِۡه  وَّمَّۡن تَّا  عَّل

َِّن ا َُّمۡوٓا ِل َّ وَّاعۡل ت َّّٰٰقَؕ وَّات َُّقوا اّٰلله
ُرۡونَِّ َّيِۡه َُتۡشَّ  ِِِ اَّن َُّکۡم اِل

204.  আর এমন সকিু 
সলাক রমযমি যামদর পাসথশব 
জীবমনর কথাবাতশ া 
সতামামক  মৎকৃত করমব। 
আর তারা িাক্ষয স্থাপন 
কমর আল্লাহমক সনমজর 
মমনর কথার বযাপামর। 
প্রকৃতপমক্ষ তারা কঠিন 
েগডামট সলাক। 

204.    And of the 

people  is he  whose  

speech  pleases you (O 

Muhammad)  in  

worldly life, and  he  

calls  Allah  to witness 

as  to  what  is  in  his  

heart.  And  he  is the 

fiercest of opponents.  

وَِّمنَّ الن َّاِس مَّۡن ي ُعِۡجبُكَّ قَّۡولُه  ِِف 
َِّ َّ عَّٰٰل مَّا اۡۡل َّا وَّيُۡشِهُد اّٰلله نۡي ُ يٰوِة الد 

امِِ ُ اۡۡلِصَّ َّد    ِِفۡ قَّلۡبِٖهَۙ وَُّهوَّ اَّل

205.  যখন সফমর যায় 
তখন স িা কমর যামত 
সিখামন অকলযাণ িসৃি 
করমত পামর এবং র্িযমক্ষত্র 
ও প্রাণনার্ করমত পামর। 
আল্লাহ ফািাদ ও দাঙ্গা-
হাঙ্গামা পিে কমরন না। 

205. And when he turns  

away   (from  you),  he  

strives  in  the  land  to  

cause corruption 

therein, and to destroy 

the crops and the 

cattle. And Allah does 

not love corruption.  

ٰٰع ِِف اَۡلَّۡرِض لِيُۡفِسدَّ  ٰ سَّ اِذَّا تَّوَّٰل َّ وَّ
َّـۡرثَّ  ِفِيۡهَّا وَّيُهۡلِكَّ اۡۡل  وَّالن َّۡسلَّ
ادَِّ ُ الۡفَّسَّ ُ َلَّ ُُيِب   ِِِ وَّاّٰلله



206.  আর যখন তামক 
বলা হয় সয, আল্লাহমক ভয় 
কর, তখন তার পাপ তামক 
অহঙ্কামর উদ্বদু্ধ কমর। 
িতুরাং তার জমনয সদাযখই 
যমথি। আর সনঃিমেমহ তা 
হমলা সনকৃিতর ঠিকানা। 

206.      And when it is 

said to him: “Fear 

Allah,” arrogance   

takes him to sin, so 

sufficient for him is 

Hell.  And indeed, it is 

an evil resting place.  

تُۡه  ذَّ َّ اَّخَّ َُّه ات َِّق اّٰلله اِذَّا قِيۡلَّ ل وَّ
ُِۡمِ ُة بِاَۡلِ هَّن َُّمِ الۡعِز َّ ۡسبُه  جَّ  فَّحَّ
َّبِئۡسَّ اۡلِهَّادُِ ل  ِِِ وَّ

207.  আর মানুমষর মামে 
এক সশ্রণীর সলাক রময়মি 
যারা আল্লাহর িন্তুসিকমল্প 
সনমজমদর জামনর বাসজ 
রামখ। আল্লাহ হমলন তাোঁর 
বাোমদর প্রসত অতযন্ত 
সমমহরবান। 

207.    And of mankind 

is he who would sell 

himself, seeking the 

pleasure of Allah. And 

Allah is Kind to (His) 

slaves.  

ُه وَّمِِ َّۡفسَّ نَّ الن َّاِس مَّۡن ي َّۡشِرۡى ن
ِِ ِۡ اّٰلله ا َّٓاءَّ مَّۡرضَّ ُ ابۡتِغ  وَّ اّٰلله

ُءۡوٌفِ َّادِِِرَّ  ِِِ ۚ  بِالۡعِب

208.  সহ ঈমানদার গন! 
সতামরা পসরপণূশভামব 
ইিলামমর অন্তভুশ ি হময় 
যাও এবং র্য়তামনর 
পদাংক অনুিরণ কর না। 
সনসিত রূমপ সি সতামামদর 
প্রকার্য র্ত্রু। 

208.       O those who 

believe, enter into 

Islam completely, and 

do not follow the 

footsteps of   Satan. 

Certainly, he is an 

open enemy to you.  

َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُوا اۡدُخلُۡوا ِِف  يٰٓا
َّٓاف َّةًِ لِۡم ك ِ َلَّ تَّت َّبُِعۡوا  الس  و َّ

يٰۡطِنِ ِۡ الش َّ ٌ  ُخُطوٰ َّـُکۡم عَُّدو  اِن َّه  ل
 ِِِ م ُبِۡيٌِ

209.  অতঃপর সতামামদর 
মামে পসরস্কার সনমদশ র্ এমি 
সগমি বমল জানার পমরও 
যসদ সতামরা পদস্খসলত হও, 
তাহমল সনসিত সজমন সরমখা, 
আল্লাহ, পরাক্রমর্ালী, সবজ্ঞ। 

209.     Then  if  you   

slide    back  after what  

has  come   to you as 

the clear proofs,  then  

know  that  Allah  is  

All  Mighty,  All  Wise.  

ٓاءَّتُۡکُم  َّـلۡتُۡم م ِۡن  بَّعِۡد مَّا جَّ فَّاِۡن زَّل
َّ عَِّزيٌۡز  َُّمۡوٓا اَّن َّ اّٰلله َّي ِنُٰت فَّاعۡل الۡب

ِکيٌۡمِ  ِِِ حَّ
210.  তারা সক সি সদমকই 
তাসকময় রময়মি সয, সমমঘর 
আডামল তামদর িামমন 
আিমবন আল্লাহ ও 
সফমরর্তাগণ? আর তামতই 

210.  Do they await  

but that  Allah  should 

come  to them in the 

shadows of the clouds,  

and  the  angels,  and  

 ُ َُّهُم اّٰلله ۤ اَّۡن ي َّاۡتِي َّنُۡظُرۡونَّ اَِل َّ هَّۡل ي
ُة  َّلٰٓٮ ِکَّ اِم وَّاۡل َّمَّ ٍَّل م ِنَّ الۡغ ِِفۡ ُظل

َّۡمُرِ ُع وَُّقِٰضَّ اَۡل ِ ُتۡرجَّ  وَّاِٰلَّ اّٰلله



িব মীমাংিা হময় যামব। 
বস্তুতঃ িবকাযশকলাপই 
আল্লাহর সনকট সগময় 
সপৌোঁিমব। 

the matter would be 

judged. And to Allah all 

matters are returned 

(for judgment).  

 ِِِ اَۡلُُمۡورُِ

211.  বনী ইিরাঈলসদগমক 
সজমজ্ঞি কর, তামদরমক 
আসম কত স্পি 
সনদশ র্নাবলী দান কমরসি। 
আর আল্লাহর সনয়ামত 
সপৌমি যাওয়ার পর যসদ 
সকউ সি সনয়ামতমক 
পসরবসতশ ত কমর সদয়, তমব 
আল্লাহর আযাব অসত 
কঠিন। 

211. Ask the Children 

of Israel how many of 

clear signs We have 

given them. And 

whoever changes the 

favor of Allah after 

what has come to him,    

then surely Allah is 

severe in punishment.  

ٓاِءيۡلَّ كَّۡم اٰتَّيۡنُٰهۡم  ٓ اِۡسرَّ ۡل بَِّّنۡ سَّ
َّةٍِ ٍَّة  بَّي ِن ةَّ م ِۡن اٰي ۡل نِعۡمَّ َّد ِ  وَّمَّۡن ي ُب

 َّ ٓاءَّتُۡه فَّاِن َّ اّٰلله ِ ِمۡن  بَّعِۡد مَّا جَّ اّٰلله
  شَِّديُۡد الۡعِقَّاِبِ

212.  পাসথশব জীবমনর 
উপর কামফরসদগমক উম্মত্ত 
কমর সদয়া হময়মি। আর 
তারা ঈমানদারমদর প্রসত 
লক্ষয কমর হািাহাসি কমর। 
পক্ষান্তমর যারা পরমহযগার 
তারা সিই কামফরমদর 
তুলনায় সকয়ামমতর সদন 
অতযন্ত উচ্চমযশাদায় 

থাকমব। আর আল্লাহ যামক 
ইচ্ছা িীমাহীন রুযী দান 
কমরন। 

212. Beautified for 

those  who  disbelieve  

is  the  life of this 

world, and they 

ridicule of those who 

believe. And those who 

fear (Allah) will be 

above them on the Day 

of Resurrection. And 

Allah gives provision to 

whom He wills without 

measure.  

َّا  ُزي ِنَِّ نۡي ُ َّيٰوُة الد  لِل َِّذيۡنَّ كَّفَُّروا اۡۡل
ُرۡونَّ ِمنَّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا َّۡسخَّ ۚ  ِوَّي
َّۡومَّ  ال َِّذيۡنَّ ات َّقَّۡوا فَّۡوقَُّهۡم ي وَّ
ٓاُء  َّۡرُزُق مَّۡن ي َّشَّ ُ ي ِةَؕ وَّاّٰلله الۡقِيٰمَّ

اٍبِ َّۡۡيِ ِحسَّ  ِ بِغ

213.  িকল মানষু একই 
জাসত িত্তার অন্তভুশ ি সিল। 
অতঃপর আল্লাহ তা’আলা 
পয়গম্বর পা ামলন 
িিুংবাদদাতা ও ভীসত 
প্রদর্শনকরী সহিামব। আর 

213.  Mankind were 

one community, then  

Allah sent  (to them) 

prophets as bearers of  

glad  tidings,  and  as 

warners, and sent 

down with them the 

اِحدَّةًِ َّانَّ الن َّاُس اُم َّةً و َّ َّعَّثَّ  ك فَّب
ِريۡنَّ وَُّمنِۡذِريۡنَِّ َّش ِ َّ ُمب ُ الن َّبِي ٖ  اّٰلله

 ِ َّـق  اَّنۡزَّلَّ مَّعَُّهُم الِۡكتٰبَّ بِاۡۡل وَّ



তাোঁমদর িামথ অবতীণ 
করমলন িতয সকতাব, 
যামত মানমুষর মামে 
সবতকশ মূলক সবষময় 
মীমাংিা করমত পামরন। 
বস্তুতঃ সকতামবর বযাপামর 
অনয সকউ মতমভদ কমরসন; 
সকন্তু পসরষ্কার সনমদশ র্ এমি 
যাবার পর সনমজমদর 
পারস্পসরক সজদবর্তঃ 
তারাই কমরমি, যারা 
সকতাব প্রাপ্ত হময়সিল। 
অতঃপর আল্লাহ 
ঈমানদারমদরমক সহদাময়ত 
কমরমিন সিই িতয সবষময়, 
সয বযাপামর তারা মতমভদ 
সলপ্ত হময়সিল। আল্লাহ যামক 
ইচ্ছা, িরল পথ বাতমল সদন। 

Scripture with the 

truth, that it might 

judge between mankind  

in  that wherein  they 

differed. And none 

differed over it (the 

Scripture), except those 

who were given it, after 

what had come to them 

as clear proofs, out of 

jealous animosity 

among themselves. 

Then Allah guided 

those who believed 

concerning that in 

which they had 

differed, to the truth, 

by His permission. And 

Allah guides whom He 

wills to a straight path.  

ا  َّۡحُكمَّ بَّۡيَّ الن َّاِس فِيۡمَّ لِي
َُّفۡوا فِيۡهِِ َّ َّ فِيِۡه اَِل َّ اۡختَّل  وَّمَّا اۡختَّل

ٓاءََّۡتُُم ال َِّذيۡنَّ اُۡوُتۡوُه ِمۡن  بَِّ عِۡد مَّا جَّ
َّي ِنُٰت بَّغۡيًا َُّهۡمِِالۡب ُ ۚ  بَّيۡن  فَّهَّدَّى اّٰلله

َُّفۡوا فِيِۡه ِمنَّ  َّا اۡختَّل ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا ِل
ِ بِاِۡذنِهِٖ َّـق  َّهِۡدۡى مَّۡن اۡۡل ُ ي  وَّاّٰلله

اٍط م ُۡستَّقِيٍۡمِ ٓاُء اِٰٰل ِصرَّ  ِِِ ي َّشَّ

214.  সতামামদর সক এই 
যারণা সয, সতামরা 
জান্নামত  মল যামব, অথ  
সি সলাকমদর অবস্থা 
অসতক্রম করসন যারা 
সতামামদর পমূবশ অতীত 
হময়মি। তামদর উপর 
এমিমি সবপদ ও কি। আর 
এমসন ভামব সর্হসরত হমত 
হময়মি যামত নবী ও তাোঁর 
প্রসত যারা ঈমান এমনসিল 
তামদরমক পযশন্ত একথা 
বলমত হময়মি সয, কখন 
আিমব আল্লাহর িাহামযয! 
সতামরা সর্ামন নাও, 

214. Or do you think 

that you will enter 

Paradise, while such 

(trial) has not come to 

you as the like of (that 

which came to) those 

who passed away 

before you. They were 

afflicted with poverty 

and adversity, and they 

were shaken until the 

messenger and those 

who believed with him 

said: “When will be the 

help of Allah.” Yes 

certainly,   Allah’s help 

َّـن َّةَّ وَّ  ِسبۡتُۡم اَّۡن تَّۡدُخلُوا اۡۡل اَّۡم حَّ
َّۡوا ِمۡن  ل َُّل ال َِّذيۡنَّ خَّ ث َّاۡتُِكۡم م َّ لَّ َّا ي

ٓاُء قَّبۡلِكُِ َّاۡسَّ تُۡهُم الۡب ۡمَؕ م َّس َّ
َُّقۡولَّ  ٓاُء وَُّزلِۡزلُۡوا حَِّته ي ر َّ وَّالض َّ
ُسۡوُل وَّال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا مَّعَّه  مَِّٰت  الر َّ
 ِ َّۡصرَّ اّٰلله ۤ اِن َّ ن َؕ اََّلَّ ِ َّۡصُر اّٰلله ن

  قَِّريٌۡبِ



আল্লাহর িাহামযয একান্তই 
সনকটবতী। 

is near.  

215. সতামার কামি 
সজমজ্ঞি কমর, সক তারা 
বযয় করমব? বমল দাও-সয 
বস্তুই সতামরা বযয় কর, তা 
হমব সপতা-মাতার জমনয, 
আত্নীয়-আপনজমনর জমনয, 
এতীম-অনাথমদর জমনয, 
অিহায়মদর জমনয এবং 
মুিাসফরমদর জমনয। আর 
সতামরা সয সকান িৎকাজ 
করমব, সনঃিমেমহ তা 
অতযন্ত ভালভামবই আল্লাহর 
জানা রময়মি। 

215.       They  ask  you  

(O Muhammad), what 

should they spend. 

Say: “Whatever you 

spend of good (must 

be) for parents, and 

near kindred, and 

orphans, and the 

needy, and the 

wayfarer. And 

whatever you do of 

good, then indeed, 

Allah is Aware of it.”  

َؕ ُقۡل مَّٓا  َّكَّ مَّاذَّا يُنِۡفُقۡونَّ َّۡســَّلُۡون ي
ۡۡيٍ فَّلِلۡوَّالِدَّيِۡن اَّنۡفَّۡقتُۡم م ِِ ۡن خَّ

َّٰسِكۡيِ  َّتٰٰۡم وَّاۡل بِۡيَّ وَّالۡي َّۡقرَّ وَّاَۡل
ِبيِۡلِ  وَّمَّا تَّۡفعَّلُۡوا ِمۡن وَّابِۡن الس َّ

َّ بِٖه عَّلِيٌۡمِ ۡۡيٍ فَّاِن َّ اّٰلله  ِِِ خَّ

216.  সতামামদর উপর যদু্ধ 
ফরয করা হময়মি, অথ  
তা সতামামদর কামি 
অপিেনীয়। পক্ষান্তমর 
সতামামদর কামি হয়মতা 
সকান একটা সবষয় 
পিেিই নয়, অথ  তা 
সতামামদর জনয কলযাণকর। 
আর হয়মতাবা সকান একটি 
সবষয় সতামামদর কামি 
পিেনীয় অথ  সতামামদর 
জমনয অকলযাণকর। বস্তুতঃ 
আল্লাহই জামনন, সতামরা 
জান না। 

216.     Fighting has 

been ordained upon 

you,  though  it is  

hateful to  you. But  

may  be  that   you  

hate  a  thing  and   it  

is  good  for  you.  And  

it  may  be  that  you  

love a thing  and  it  is  

bad  for  you. And   

Allah   knows,   but  

you  do  not  know. 

َّاُل وَُّهوَّ ُكۡرٌه  َّيُۡکُم الۡقِت ُكتِبَّ عَّل
يۡــًا ل َّـُكۡمِ ُهۡوا شَّ  وَّعََّٰسۤ اَّۡن تَّۡكرَّ

ۡۡيٌ ل َّـُکۡمِ ُهوَّ خَّ  وَّعََّٰسۤ اَّۡن َُتِب ُۡوا و َّ
َُّم  َّعۡل ُ ي ٌ ل َّـُكۡمَؕ وَّاّٰلله ُهوَّ شَّر  ــًا و َّ ۡ ي شَّ

َُّمۡونَِّ اَّنۡتُۡم َلَّ تَّعۡل  ِِِ وَّ

217.  িম্মাসনত মাি 
িম্পমকশ  সতামার কামি 
সজমজ্ঞি কমর সয, তামত যদু্ধ 
করা সকমন? বমল দাও এমত 

217.  They ask you 

about the sacred 

month (and) fighting 

therein. Say: “Fighting 

َِّ َّۡســَّلُۡون اِم ي َّـرَّ هِۡر اۡۡل كَّ عَِّن الش َّ
َّاٍل فِيۡهِِ َّاٌل فِيِۡه كَّبِۡۡيٌِقِت   ُقۡل قِت



যদু্ধ করা ভীষণ বড পাপ। 
আর আল্লাহর পমথ 
প্রসতবন্দ্বকতা িসৃি করা 
এবং কুফরী করা, 
মিসজমদ-হারামমর পমথ 
বাযা সদয়া এবং সিখানকার 
অসযবািীমদরমক বসহস্কার 
করা, আল্লাহর সনকট তার 
স ময়ও বড পাপ। আর 
যমমশর বযাপামর সফতনা 
িসৃি করা নরহতযা 
অমপক্ষাও মহা পাপ। বস্তুতঃ 
তারা সতা িবশদাই 
সতামামদর িামথ যদু্ধ করমত 
থাকমব, যামত কমর 
সতামাসদগমক দ্বীন সথমক 
সফসরময় সদমত পামর যসদ 
িম্ভব হয়। সতামামদর মমযয 
যারা সনমজর দ্বীন সথমক 
সফমর দাোঁডামব এবং কামফর 
অবস্থায় মতুৃযবরণ করমব, 
দসুনয়া ও আমখরামত তামদর 
যাবতীয় আমল সবনি হময় 
যামব। আর তারাই হমলা 
সদাযখবািী। তামত তারা 
স রকাল বাি করমব। 

therein is a great (sin). 

But   averting (people) 

from the way of Allah, 

and disbelief in Him, 

and (preventing access 

to) AlMasjid alHaram, 

and expulsion of its 

people there from, is 

greater (evil) in the 

sight of Allah. And 

persecution is greater 

than killing.” And they 

will not cease  from 

fighting  against  you  

until  they turn  you  

back  from  your  

religion, if they can. 

And whoever of you 

reverts from his 

religion, and dies while 

he is a disbeliever, then 

those, their deeds have 

become  worthless  in 

this world and the 

Hereafter. And those 

are the companions of 

the Fire. They will 

abide therein forever.  

ِ وَّ کُۡفٌر  بِٖه  ِبيِۡل اّٰلله ٌ عَّۡن سَّ د  وَّصَّ
امِِ َّـرَّ َّۡسِجِد اۡۡل اُج  وَّاۡل وَّاِۡخرَّ

ِِ ُ ِعنۡدَّ اّٰلله َُّة اَّۡهلِٖه مِنُۡه اَّۡكَبَّ  وَّالِۡفتۡن
ُ ِمنَّ الۡقَّتِۡلِ َّزَِّاَّکَۡبَّ الُۡونَّ  وََّلَّ ي

َُّرد ُۡوُكۡم عَّۡن  َُّكۡم حَِّته ي يُقَّاتِلُۡون
اُعۡوا  وَّمَّۡن ِديِۡنُکۡم اِِن اۡستَّطَّ

َُّمۡت  ي َّۡرتَِّدۡد مِنُۡكۡم عَّۡن ِديِۡنٖه فَّي
ۡت  بِطَّ ٓٮ ِكَّ حَّ ٰ َّافٌِر فَّاُول وَُّهوَّ ك
ةِِ َّا وَّاَۡلِٰخرَّ نۡي ُ اُلُۡم ِِف الد   اَّۡعمَّ

ٓٮ ِكَّ اَّۡصٰحُب الن َّارِِ ٰ ۡم فِيۡهَّا  هُِوَّاُول
 ِ ٰخلُِدۡونَِّ

218.  আর এমত সকান 
িমেমহর অবকার্ সনই সয, 
যারা ঈমান এমনমি এবং 
যারা সহজরত কমরমি আর 
আল্লাহর পমথ লডাই 
(মজহাদ) কমরমি, তারা 
আল্লাহর রহমমতর প্রতযার্ী। 

218. Certainly, those 

who have believed, and 

those who have 

emigrated and have 

fought in the way of 

Allah, those have hope 

of Allah’s mercy. And 

ُرۡوا  ال َِّذيۡنَّ هَّاجَّ اِن َّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّ
ٓٮ ِكَّ  ٰ َۙ اُول ِ ِبيِۡل اّٰلله ُدۡوا ِِفۡ سَّ اهَّ وَّجَّ

ۡۡحَِّ َّۡرُجۡونَّ رَّ ُ غَُّفۡوٌر ي َؕ وَّاّٰلله ِ تَّ اّٰلله
ِحيٌۡمِ  ِِِ ر َّ



আর আল্লাহ হমচ্ছন 
ক্ষমাকারী করুনাময়। 

Allah is Oft Forgiving, 

Most Merciful.  

219.  তারা সতামামক মদ 
ও জযু়া িম্পমকশ  সজমজ্ঞি 
কমর। বমল দাও, 
এতদভুময়র মমযয রময়মি 
মহাপাপ। আর মানমুষর 
জমনয উপকাসরতাও 
রময়মি, তমব এগুমলার পাপ 
উপকাসরতা অমপক্ষা অমনক 
বড। আর সতামার কামি 
সজমজ্ঞি কমর, সক তারা 
বযয় করমব? বমল দাও, 
সনমজমদর প্রময়াজনীয় 
বযময়র পর যা বাোঁম  তাই 
খর  করমব। এভামবই 
আল্লাহ সতামামদর জমনয 
সনমদশ র্ িসু্পিরূমপ বণশনা 
কমরন, যামত সতামরা স ন্তা 
করমত পার। 

219.    They ask you (O 

Muhammad) about 

wine and gambling. 

Say: “In them is   great 

sin, and (some) benefit 

for people. And the sin 

of them is greater than 

their benefit.” And 

they ask you what they 

should spend. Say: 

“That which is beyond 

your needs.” Thus 

Allah makes clear to 

you (His) verses that 

you might give 

thought.  

َّكَّ عَِّنِ َّۡســَّلُۡون َّيِۡسرِِ ي َّۡمِر وَّاۡل  اۡۡل
مَّنَّافُِع  ٌُۡم کَّبِۡۡيٌ و َّ ٓا اِ ُقۡل فِيِۡهمَّ

ُ ِمۡن  لِلن َّاِسِ ٓا اَّکَۡبَّ وَّاَِۡثُُهمَّ
َّكَّ مَّاذَّا  َّۡســَّلُۡون اَؕ وَّي ن َّۡفعِِهمَّ

ُ ُقِل الۡعَّۡفوَِّ يُنِۡفُقۡونَِّ ِ َّي   كَّذٰلِكَّ يُب
َّعَّل َُّکۡم  َّـُكُم اَۡلٰيِٰت ل ُ ل اّٰلله

َۙ ُرۡونَّ  ِِِ تَّتَّفَّك َّ

220.  দসুনয়া ও 
আমখরামতর সবষময়। আর 
সতামার কামি সজমজ্ঞি 
কমর, এতীম িংক্রান্ত হুকুম। 
বমল দাও, তামদর কাজ-
কমশ িঠিকভামব গুসিময় 
সদয়া উত্তম আর যসদ 
তামদর বযয়ভার সনমজর 
িামথ সমসর্ময় নাও, তাহমল 
মমন করমব তারা 
সতামামদর ভাই । বস্তুতঃ 
অমঙ্গলকামী ও 
মঙ্গলকামীমদরমক আল্লাহ 

220.  In the world and 

the Hereafter. And 

they  ask  you  about 

the orphans. Say: 

“Improvement for 

them is best. And if 

you mix your affairs 

with theirs, then (they 

are) your brothers. 

And Allah knows him 

who corrupts (orphan’s 

property) from him 

who improves (it). And 

if Allah had willed, He 

َِّ نۡي ُ َّكَّ ِِف الد  َّۡســَّلُۡون ِةَؕ وَّي ا وَّاَۡلِٰخرَّ
ۡۡيٌَؕ  ُۡم خَّ ٌح ل َّ ََّ َّتٰٰۡمَؕ ُقۡل اِۡص عَِّن الۡي
اِۡن ُّتَّالُِطۡوُهۡم فَّاِۡخوَّانُُكۡمِ  و َّ
َُّم اۡلُۡفِسدَّ ِمنَّ اۡلُۡصلِحِِ َّعۡل ُ ي  وَّاّٰلله
 َّ َّۡعنَّتَُّكۡمَؕ اِن َّ اّٰلله ُ َلَّ َّۡو شَّٓاءَّ اّٰلله ل وَّ

ِكيٌۡمِ  ِِِ عَِّزيٌۡز حَّ



জামনন। আল্লাহ যসদ ইচ্ছা 
করমতন, তাহমল সতামামদর 
উপর জটিলতা আমরাপ 
করমত পারমতন। সনিয়ই 
সতসন পরাক্রমর্ালী, 
মহাপ্রজ্ঞ। 

could have put you into 

difficulties. Indeed, 

Allah is All Mighty, All 

Wise.”  

221.  আর সতামরা 
মুর্মরক নারীমদরমক সবময় 
কমরানা, যতক্ষণ না তারা 
ঈমান গ্রহণ কমর। অবর্য 
মুিলমান ক্রীতদািী 
মুর্মরক নারী অমপক্ষা 
উত্তম, যসদও তামদরমক 
সতামামদর কামি ভামলা 
লামগ। এবং সতামরা 
(নারীরা) সকান মুর্মরমকর 
িমঙ্গ সববাহ বন্ধমন আবদ্ধ 
হময়া না, সয পযশন্ত সি 
ঈমান না আমন। একজন 
মুিলমান ক্রীতদািও 
একজন মুর্মরমকর তুলনায় 
অমনক ভাল, যসদও 
সতামরা তামদর সদমখ 
সমাসহত হও। তারা 
সদাযমখর সদমক আহ্বান 
কমর, আর আল্লাহ সনমজর 
হুকুমমর মাযযমম আহ্বান 
কমরন জান্নাত ও ক্ষমার 
সদমক। আর সতসন মানষুমক 
সনমজর সনমদশ র্ বাতমল সদন 
যামত তারা উপমদর্ গ্রহণ 
কমর। 

221. And do not marry 

polytheistic women 

until they believe. And 

a believing slave 

woman is better than a 

woman who associates 

(with Allah), even 

though she pleases you. 

And do not marry 

polytheistic men until 

they believe. And a 

believing slave man is 

better than a man who 

associates (with Allah), 

even though he pleases 

you. They invite to the 

Fire, and Allah invites 

to the Garden and 

forgiveness by His 

permission. And He 

makes clear His verses 

to the people that they 

may remember.  

كِٰت حَِّته وََّلَّ تَّنِۡكُحوا اۡلُۡشرِِ
ِ ۡۡيٌ م ِۡن يُۡؤِمن َّ ٌَّة خَّ ُۡؤمِن َّمٌَّة م   وََّلَّ

بَّتُۡكۡمِ َّۡو اَّۡعجَّ ل  وََّلَّ م ُۡشِركٍَّة و َّ
 تُنِۡكُحوا اۡلُۡشِرِكۡيَّ حَِّته يُۡؤمِنُۡوا
ۡۡيٌ م ِۡن م ُۡشِرٍك  ُۡؤِمٌن خَّ َّعَّبٌۡد م  ل وَّ

َُّكۡمِ ب َّۡو اَّۡعجَّ ل َّۡدُعۡونَّ اِٰلَّ و َّ ٓٮ ِكَّ ي ٰ  اُول
َّـن َِّة ِِالن َّارِِ َّۡدُعۡوٓا اِٰلَّ اۡۡل ُ ي ۚ ۚ  وَّاّٰلله

ِة بِاِۡذنِهِٖ َّغِۡفرَّ ُ اٰيٰتِٖه وَّاۡل ِ َّي   وَّيُب
َّتَّذَّك َُّرۡونَِّ َّعَّل َُّهۡم ي   ِلِلن َّاِس ل



222.  আর সতামার কামি 
সজমজ্ঞি কমর হাময়য (ঋতু) 
িম্পমকশ । বমল দাও, এটা 
অশুস । কামজই সতামরা 
হাময়য অবস্থায় স্ত্রীগমন 
সথমক সবরত থাক। তখন 
পযশন্ত তামদর সনকটবতী 
হমব না, যতক্ষণ না তারা 
পসবত্র হময় যায়। যখন 
উত্তম রূমপ পসরশুদ্ধ হময় 
যামব, তখন গমন কর 
তামদর কামি, সযভামব 
আল্লাহ সতামামদরমক হুকুম 
সদময়মিন। সনিয়ই আল্লাহ 
তওবাকারী এবং অপসবত্রতা 
সথমক যারা সবোঁম  থামক 
তামদরমক পিে কমরন। 

222. And they ask you 

about menstruation. 

Say: “It is a hurt, so 

keep away from 

women during 

menstruation, and do 

not approach them 

until they are cleansed. 

So when they have 

purified themselves, 

then go  to them from 

where Allah has 

ordained upon you. 

Indeed, Allah loves 

those who turn to Him 

in repentance and He 

loves those who purify 

themselves.”  

َِّحيِۡضِ َّكَّ عَِّن اۡل َّۡســَّلُۡون  ُقۡل وَّ ي
ٓاءَّ ِِف  ُهوَّ اَّذًى فَّاۡعتَِّزلُوا الن ِسَّ

َِّحيِۡضِ بُۡوُهن َّ حَِّته اۡل  وََّلَّ تَّۡقرَّ
َّۡطُهۡرنَِّ ِي ه َّۡرنَّ فَّاُۡتۡوُهن َّ  فَّاِذَّا تَّطَّ

ُِ ُكُم اّٰلله يُۡث اَّمَّرَّ َّ ِمۡن حَّ  اِن َّ اّٰلله
 ُ ابِۡيَّ وَُُّيِب  ُ الت َّو َّ ُُيِب 

ه ِِريۡنَِّ َّطَّ   اۡلُت

223.  সতামামদর স্ত্রীরা 
হমলা সতামামদর জনয র্িয 
সক্ষত্র। সতামরা সযভামব 
ইচ্ছা তামদরমক বযবহার 
কর। আর সনমজমদর জনয 
আগামী সদমনর বযবস্থা কর 
এবং আল্লাহমক ভয় করমত 
থাক। আর সনসিতভামব 
সজমন রাখ সয, আল্লাহর 
িামথ সতামামদরমক িাক্ষাত 
করমতই হমব। আর যারা 
ঈমান এমনমি তামদরমক 
িিুংবাদ জাসনময় দাও। 

223.  Your women are 

a cultivation (for 

sowing seed) for you, 

so go to your place of 

cultivation however 

you will, and send 

(good) before you for 

your selves, and fear 

Allah, and know that 

you will meet Him. 

And give glad tidings 

to the believers.    

ۡرٌث ل َّـُكۡمِ ٓاُؤُكۡم حَّ فَّاُۡتۡوا  نِسَّ
ۡرَُُّكۡم اَّّنه ِشئۡتُۡمِ ُمۡوا   حَّ وَّقَّد ِ

َُّمۡوٓا  وَّات َُّقوَِلَّنُۡفِسُكۡمِ َّ وَّاعۡل ا اّٰلله
ُلُٰقۡوهُِ ِر اَّن َُّکۡم م   وَّ بَّش ِ

  اۡلُۡؤمِِنۡيَِّ

224.  আর সনমজমদর 
র্পমথর জনয আল্লাহর 
নামমক লক্ষযবস্তু বাসনও না 

224.      And do not 

make Allah (His name) 

an excuse in your 

َِّ ةً َِل  َّ ُعۡرضَّ ۡعَّلُوا اّٰلله َۡيَّانُِکۡم وََّلَّ ّتَّ



মানমুষর িামথ সকান 
আ ার আ রণ সথমক 
পরমহযগারী সথমক এবং 
মানমুষর মামে মীমাংিা 
কমর সদয়া সথমক সবোঁম  
থাকার উমদ্দমর্য। আল্লাহ 
িবসকিুই শুমনন ও 
জামনন। 

oaths, against your 

being righteous, and 

acting piously, and 

making peace among 

mankind. And Allah is 

All Hearer, All 

Knower.  

تَّت َُّقۡوا وَُّتۡصلُِحۡوا بَّۡيَّ  ُۡوا وَّ اَّۡن تََّبَّ 
يٌۡع عَّلِيٌۡمِالن َّاِسِ ِ ُ َسَّ  ِِِ  وَّاّٰلله

225.  সতামামদর সনরথশক 
র্পমথর জনয আল্লাহ 
সতামামদরমক যরমবন না, 
সকন্তু সিিব কিমমর 
বযাপামর যরমবন, 
সতামামদর মন যার 
প্রসতজ্ঞা কমরমি। আর 
আল্লাহ হমচ্ছন ক্ষমাকারী 
তযযশযর্ীল। 

225. Allah will not call 

you to account for that 

which is unintentional 

in your oaths. But He 

will call you to account 

for that which your 

hearts have earned. 

And Allah is Oft 

Forgiving, Most 

Forbearing. 

ُ بِا ٓ َل َّ يُؤَّاِخُذُكُم اّٰلله لل َّغِۡو ِِفۡ
ٰـِكۡن ي ُؤَّاِخُذُكۡم ِِبَّا  ل اََّۡيَّانُِكۡم وَّ

َّۡت ُقلُۡوُبُكۡمِ ب ُ غَُّفۡوٌر كَّسَّ  وَّاّٰلله
لِيٌۡمِ   حَّ

226.  যারা সনমজমদর 
স্ত্রীমদর সনকট গমন 
করমবনা বমল কিম সখময় 
বমি তামদর জনয  ার 
মামির অবকার্ রময়মি 
অতঃপর যসদ পারস্পসরক 
সমল-সমর্ কমর সনয়, তমব 
আল্লাহ ক্ষামাকারী দয়ালু। 

226. For those who 

take an oath to keep 

away from their wives, 

the waiting is four 

months. Then, if they 

return, then indeed, 

Allah is Oft Forgiving, 

Most Merciful.  

ِهۡم  ٓاٮ ِ ل ِـل َِّذيۡنَّ يُۡؤلُۡونَّ ِمۡن ن ِسَّ
ب ُُص اَّۡربَِّ  فَّاِۡن فَّٓاُءۡو عَِّة اَّۡشُهرٍِتَّرَّ

ِحيٌۡمِ َّ غَُّفۡوٌر ر َّ  ِ فَّاِن َّ اّٰلله

227.  আর যসদ বজশ ন 
করার িংকল্প কমর সনয়, 
তাহমল সনিয়ই আল্লাহ 
শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। 

227.  And if they decide 

upon divorce, then 

indeed, Allah is All 

Hearer, All Knower.  

َّ وَّاِۡن عَّزَِّ قَّ فَّاِن َّ اّٰلله ََّ ُموا الط َّ
يٌۡع عَّلِيٌۡمِ ِ   َسَّ

228.  আর তালাকপ্রাপ্তা 
নারী সনমজমক অমপক্ষায় 
রাখমব সতন হাময়য পযশন্ত। 

228.    And divorced 

women  shall  wait,  for 

themselves (from 

َّنُۡفِسِهن َّ  َّب َّۡصنَّ بِا ل َّقُٰت يََّتَّ وَّاۡلُطَّ



আর যসদ সি আল্লাহর প্রসত 
এবং আমখরাত সদবমির 
উপর ঈমানদার হময় থামক, 
তাহমল আল্লাহ যা তার 
জরায়ুমত িসৃি কমরমিন তা 
লুসকময় রাখা জাময়জ নয়। 
আর যসদ িদ্ভাব সরমখ 
 লমত  ায়, তাহমল 
তামদরমক সফসরময় সনবার 
অসযকার তামদর স্বামীরা 
িংরক্ষণ কমর। আর 
পরুুষমদর সযমন স্ত্রীমদর 
উপর অসযকার রময়মি, 
সতমসন ভামব স্ত্রীমদরও 
অসযকার রময়মি পরুুষমদর 
উপর সনয়ম অনুযায়ী। 
আর নারীরমদর ওপর 
পরুুষমদর সশ্রষ্ঠত্ব রময়মি। 
আর আল্লাহ হমচ্ছ 
পরাক্রমর্ালী, সবজ্ঞ। 

getting remarried) for 

three menstrual 

periods. And it is not 

lawful for them that 

they should conceal 

that which Allah has 

created in their 

wombs, if they believe 

in Allah and the Last 

Day. And their 

husbands have more 

right to take them   

back in that (period), if 

they desire a 

reconciliation. And 

they (women) have 

(rights) similar to those 

over them according to 

what is equitable, and 

men have a degree 

above them. And Allah 

is All Mighty, All Wise.  

َّةَّ ُقُرۡوٓءٍِ ُن َّ اَّۡن َُّلٰث ُ لَّ ِل   وََّلَّ ُيَّ
 ٓ ُ ِِفۡ َّقَّ اّٰلله ل ي َّۡكتُۡمنَّ مَّا خَّ
 ِ اِمِهن َّ اِۡن ُكن َّ يُۡؤِمن َّ بِاّٰلله اَّۡرحَّ

َّۡوِم اَۡلِٰخرِِ ُ  وَّبُُعوِۡوَّالۡي ق  َّتُُهن َّ اَّحَّ ل
اُدۡوٓا  د ِِهن َّ ِِفۡ ذٰلِكَّ اِۡن اَّرَّ بِرَّ

َّيِۡهن َّ اِۡصلًٰحا ُن َّ ِمثُۡل ال َِّذۡى عَّل  وَّلَّ
َّعُۡرۡوِفِ َّيِۡهن َّ  بِاۡل اِل عَّل جَّ ِ وَّلِلر 

جَّةٌِ ِكيٌۡمِِدَّرَّ ُ عَِّزيٌۡز حَّ   َۚؕ وَّاّٰلله

229.  তালামক-‘রাজঈ’ 
হ’ল দবুার পযশন্ত তারপর 
হয় সনয়মানযুায়ী রাখমব, 
না হয় িহৃদয়তার িমঙ্গ 
বজশ ন করমব। আর সনমজর 
সদয়া িম্পদ সথমক সকিু 
সফসরময় সনয়া সতামামদর 
জনয জাময়য নয় তামদর 
কাি সথমক। সকন্তু সয সক্ষমত্র 
স্বামী ও স্ত্রী উভময়ই এ 
বযাপামর ভয় কমর সয, 
তারা আল্লাহর সনমদশ র্ 
বজায় রাখমত পারমব না, 

229.   Divorce is twice, 

then (a woman) must 

be kept on reasonable 

terms, or be separated 

in kindness. And it is 

not lawful for you that 

you take anything back 

from that which you 

have given them 

(women), except that 

both fear that they 

may not keep the limits 

(ordained by) Allah. 

Then if you fear that 

تِٰنِ ُق مَّر َّ ََّ اٌك   الط َّ فَّاِۡمسَّ
ِِبَّعُۡرۡوٍف اَّۡو تَّۡسِريٌۡح  

اٍنِ َّـُکۡم اَّۡن  َؕبِاِۡحسَّ ُ ل ِل  وََّلَّ ُيَّ
ِۤ ــًا اَِل َّ ۡ ي  تَّاُۡخُذۡوا ِم َّٓا اٰتَّيۡتُُمۡوُهن َّ شَّ
ِِ ا ُحُدۡودَّ اّٰلله َّافَّٓا اََّل َّ يُقِيۡمَّ  اَّۡن ُي َّ
 َِۙ ا ُحُدۡودَّ اّٰلله فَّاِۡن ِخۡفتُۡم اََّل َّ يُقِيۡمَّ
 ۡۡ ا افۡتَّدَّ ا فِيۡمَّ َّيِۡهمَّ ََّ ُجنَّاحَّ عَّل فَّ



অতঃপর যসদ সতামামদর 
ভয় হয় সয, তারা উভময়ই 
আল্লাহর সনমদশ র্ বজায় 
রাখমত পারমব না, তাহমল 
সিমক্ষমত্র স্ত্রী যসদ সবসনময় 
সদময় অবযাহসত সনময় সনয়, 
তমব উভময়র মমযয 
কামরারই সকান পাপ সনই। 
এই হমলা আল্লাহ কতৃশ ক 
সনযশাসরত িীমা। কামজই 
এমক অসতক্রম কমরা না। 
বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কতৃশ ক 
সনযশাসরত িীমা লঙ্ঘন 
করমব, তারাই জামলম। 

they may not keep the 

limits of Allah, then it 

is no sin for either of 

them in that by which 

she ransoms herself. 

These are the limits by 

Allah, so do not 

transgress them. And 

whoever transgresses 

the limits of Allah, then 

it is those who are the 

wrongdoers.  

ا بِٖهَؕ ََّ تَّعۡتَُّدۡوهَّ ِ فَّ  تِلۡكَّ ُحُدۡوُد اّٰلله
ٓٮ ِكَّ  ٰ ِ فَّاُول وَّمَّۡن ي َّتَّعَّد َّ ُحُدۡودَّ اّٰلله

لُِمۡونَُِّهُم   ِِِ الظه

230.  তারপর যসদ সি 
স্ত্রীমক (তৃতীয়বার) তালাক 
সদয়া হয়, তমব সি স্ত্রী সয 
পযশন্ত তামক িাডা অপর 
সকান স্বামীর িামথ সবময় 
কমর না সনমব, তার জনয 
হালাল নয়। অতঃপর যসদ 
সদ্বতীয় স্বামী তালাক সদময় 
সদয়, তাহমল তামদর 
উভময়র জনযই পরস্পরমক 
পনুরায় সবময় করামত সকান 
পাপ সনই। যসদ আল্লাহর 
হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা 
থামক। আর এই হমলা 
আল্লাহ কতৃêক সনযশাসরত 
িীমা; যারা উপলসি কমর 
তামদর জনয এিব বণশনা 
করা হয়। 

230. So if he has 

divorced her  (for the 

third time), then she   

is   not   lawful  to  him 

afterward, until  she  

marries  a  husband  

other  than  him. Then 

if he (the other 

husband) divorces her, 

then it is no sin upon 

them both (woman and 

the former husband) 

that they reunite 

together, if they think 

that they may keep the 

limits of Allah. And 

these are the limits 

(ordained by) Allah, 

which He makes clear 

for the people who 

have knowledge.  

َّه  ِمۡن  بَّعُۡد  ُ ل ِل  ََّ َتَّ ل َّقَّهَّا فَّ فَّاِۡن طَّ
 فَّاِۡن حَِّته تَّنِۡكحَّ زَّۡوًجا غَّۡۡيَّهِ 

ٓا اَّۡن  َّيِۡهمَّ ََّ ُجنَّاحَّ عَّل ل َّقَّهَّا فَّ طَّ
ن َِّ َّاجَّعَّٓا اِۡن ظَّ ا ُحُدۡودَّ ي ََّتَّ ٓا اَّۡن ي ُقِيۡمَّ

ِِ َّي ِنُهَّا اّٰلله ِ يُب  وَّتِلۡكَّ ُحُدۡوُد اّٰلله
َُّمۡونَِّ  ِِِ لِقَّۡوٍم ي َّعۡل



231.  আর যখন সতামরা 
স্ত্রীমদরমক তালাক সদময় 
দাও, অতঃপর তারা 
সনযশাসরত ইদ্দত িমাপ্ত কমর 
সনয়, তখন সতামরা সনয়ম 
অনুযায়ী তামদরমক সরমখ 
দাও অথবা িহানুভুসতর 
িামথ তামদরমক মুি কমর 
দাও। আর সতামরা 
তামদরমক জ্বালাতন ও 
বাডাবাসড করার উমদ্দমর্য 
আটমক সরমখা না। আর 
যারা এমন করমব, সনিয়ই 
তারা সনমজমদরই ক্ষসত 
করমব। আর আল্লাহর 
সনমদশ র্মক হািযকর সবষময় 
পসরণত কমরা না। আল্লাহর 
সি অনুগ্রমহর কথা স্মরণ 
কর, যা সতামামদর উপর 
রময়মি এবং তাও স্মরণ 
কর, সয সকতাব ও জ্ঞামনর 
কথা সতামামদর উপর 
নাসযল করা হময়মি যার 
দ্বারা সতামামদরমক উপমদর্ 
দান করা হয়। আল্লাহমক 
ভয় কর এবং সজমন রাখ 
সয, আল্লাহ িবশসবষময়ই 
জ্ঞানময়। 

231.    And when you 

have divorced women, 

and they have reached 

their term, then keep 

them on reasonable 

terms, or separate 

them on reasonable 

terms. And do not keep 

them (intending) to 

harm, that you 

transgress (the limits). 

And whoever does 

that, then he has indeed 

wronged himself. And 

do not take the verses 

of Allah   in   jest,   and   

remember the favor of 

Allah upon you, and 

that which He has sent 

down to you of the 

Book (the Quran) and 

wisdom, by which He 

instructs you. And fear 

Allah and know that 

Allah has knowledge of 

all things.  

َّغۡنَِّ َّل ٓاءَّ فَّب ل َّۡقتُُم الن ِسَّ  وَّاِذَّا طَّ
َّۡمِسُكۡوُهن َّ ِِبَّعُۡرۡوٍف  َُّهن َّ فَّا ل اَّجَّ

ُحۡوُهن َّ ِِبَّۡعُرۡوٍفِ ِ ر  َلَّ  اَّۡو سَّ و َّ
َّعۡتَُّدۡوا اًرا ل ِت ۚ  َُِتِۡسُكۡوُهن َّ ِضرَّ
َّمَّ  ل وَّمَّۡن ي َّۡفعَّۡل ذٰلِكَّ فَّقَّۡد ظَّ

هِ  َّۡفسَّ ِ ن  وََّلَّ تَّت َِّخُذۡوٓا اٰيِٰت اّٰلله
ِ  ُهُزًوا اۡذُكُرۡوا نِعۡمَّتَّ اّٰلله و َّ

َّيُۡكۡم م ِنَّ عَِّ َّيُۡكۡم وَّمَّٓا اَّنۡزَّلَّ عَّل ل
َّعُِظُكۡم بِهِٖ ِة ي  الِۡكتِٰب وَّاۡۡلِۡكمَّ
 ِ َّ بُِكل  َُّمۡوٓا اَّن َّ اّٰلله َّ وَّاعۡل وَّات َُّقوا اّٰلله

ٍء عَّلِيٌۡمِ ۡ  ِِِ َشَّ

232.  আর যখন সতামরা 
স্ত্রীমদরমক তালাক সদময় দাও 
এবং তারপর তারাও 
সনযশাসরত ইদ্দত পনূশ করমত 
থামক, তখন তামদরমক পবূশ 

232.  And when you 

have divorced   women, 

and they have reached 

their term, then do not 

prevent them that they 

َّغۡنَّ  َّل ٓاءَّ فَّب ل َّۡقتُُم الن ِسَّ وَّاِذَّا طَّ
ََّ تَّعُۡضلُۡوُهن َّ اَّۡن  َُّهن َّ فَّ ل اَّجَّ

ُهن َّ اِِ ۡوا ي َّنِۡكۡحنَّ اَّۡزوَّاجَّ اضَّ ذَّا تَّرَّ



স্বামীমদর িামথ পারস্পসরক 
িম্মসতর সভসত্তমত 
সনয়মানযুায়ী সবময় করমত 
বাযাদান কমরা না। এ 
উপমদর্ তামকই সদয়া হমচ্ছ, 
সয আল্লাহ ও সকয়ামত 
সদমনর উপর সবশ্বাি স্থাপন 
কমরমি। এর মমযয 
সতামামদর জনয রময়মি 
একান্ত পসরশুদ্ধতা ও অমনক 
পসবত্রতা। আর আল্লাহ 
জামনন, সতামরা জান না। 

marry their husbands 

(former or new),   

when they agree 

among themselves on 

reasonable terms. This 

is   instructed   to   him, 

who among you 

believes  in  Allah  and  

the  Last  Day.  That is 

more virtuous for you, 

and purer. And Allah 

knows, and you do not 

know.  

َّعُۡرۡوِفِ َُّهۡم بِاۡل ُُ بِٖه بَّيۡن  ذٰلِكَّ يُۡوعَّ
 ِ مَّۡن كَّانَّ مِنُۡكۡم يُۡؤِمُن بِاّٰلله
َّـُكۡم  َّۡوِم اَۡلِٰخرَِؕ ذٰلُِكۡم اَّۡزٰٰک ل وَّالۡي

ِ اَّنۡتُۡم َلَّ  وَّاَّۡطهَّرَُؕ َُّم وَّ َّعۡل ُ ي وَّاّٰلله
َُّمۡونَِّ  ِِِ تَّعۡل

233.  আর িন্তানবতী 
নারীরা তামদর 
িন্তানমদরমক পনূশ দ’ুবির 
দযু খাওয়ামব, যসদ দযু 
খাওয়াবার পণূশ সময়াদ 
িমাপ্ত করমত  ায়। আর 
িন্তামনর অসযকারী অথশাৎ, 
সপতার উপর হমলা সি িমি 
নারীর সখার-সপামষর 
দাসয়ত্ব প্র সলত সনয়ম 
অনুযায়ী। কাউমক তার 
িামথশাসতসরি  ামপর 
িম্মখুীন করা হয় না। আর 
মামক তার িন্তামনর জনয 
ক্ষসতগ্রি করা যামব না। 
এবং যার িন্তান তামকও 
তার িন্তামনর কারমণ 
ক্ষসতর িম্মখুীন করা যামব 
না। আর ওয়াসরিমদর 
উপরও দাসয়ত্ব এই। 
তারপর যসদ সপতা-মাতা 

233. And (divorced) 

mothers shall nurse 

(breastfeed) their 

children two complete 

years, for whoever 

intends to complete the 

nursing. And upon the 

father of the child is 

their (mothers’) 

provision and their 

clothing on a 

reasonable basis. No 

soul should be 

burdened beyond its 

capacity. A mother 

should not be harmed 

because of her child, 

nor should he (be 

harmed) whose child it 

is because of his child. 

And on   (father’s) heir 

is (the duty) like   that 

دَُّهن َّ  ُۡ يُۡرِضعۡنَّ اَّۡوَلَّ وَّالۡوَّالِدٰ
َّۡيِِ َّاِمل َّۡيِ ك ۡول ادَّ اَّۡن ي ُتِم َّ  حَّ َّۡن اَّرَّ ِل

اعَّةَِّ ضَّ َّه  ِالر َّ َّۡولُۡوِد ل َۚؕ وَّعَّٰلَّ اۡل
َّعُۡرۡوِفِ  َلَّ ِرۡزُقُهن َّ وَِّكۡسوََُّتُن َّ بِاۡل

ٓار َّ  َّۡفٌس اَِل َّ ُوۡسعَّهَّا  َلَّ تُضَّ ُتكَّل َُّ  ن
ٌة ِ ا وََّلَّ مَّۡولُۡوٌد ل َّه   وَّالِدَّ َِّدهَّ بِوَّل
َِّدهِٖ ِ بِوَّل ۚ  ِوَّعَّٰلَّ الۡوَّاِرِث ِمثُۡل ذٰلِكَّ

اٍض  اَلً عَّۡن تَّرَّ ادَّا فِصَّ فَّاِۡن اَّرَّ
ََّ ُجنَّاحَّ  اُوٍر فَّ ا وَّتَّشَّ م ِنُۡهمَّ

ا َّيِۡهمَّ دت ُۡم اَّۡن عَّل  وَّاِۡن اَّرَّ
ََّ ُجنَّاحَّ  دَُّكۡم فَّ ِۡضُعۡوٓا اَّۡوَلَّ تَّۡسَتَّ



ইচ্ছা কমর, তাহমল 
দ’ুবিমরর সভতমরই 
সনমজমদর পারস্পসরক 
পরামর্শক্রমম দযু িাসডময় 
সদমত পামর, তামত তামদর 
সকান পাপ সনই, আর যসদ 
সতামরা সকান যাত্রীর দ্বারা 
সনমজর িন্তানমদরমক দযু 
খাওয়ামত  াও, তাহমল যসদ 
সতামরা িাবযিকৃত প্র সলত 
সবসনময় সদময় দাও তামতও 
সকান পাপ সনই। আর 
আল্লাহমক ভয় কর এবং 
সজমন সরমখা সয, আল্লাহ 
সতামামদর যাবতীয় কাজ 
অতযন্ত ভাল কমরই সদমখন। 

(of the father). And if 

they desire weaning 

through mutual 

consent of them both, 

and consultation, then 

it is no sin for them. 

And if you intend to 

have your children 

nursed (by other 

women), then it is no 

sin for you, provided 

you pay what is due 

from you on 

reasonable basis. And 

fear Allah, and know 

that Allah is Seer of 

what you do.  

َّيُۡكۡم اِذَِّ ل َّۡمتُۡم م َّٓا اٰتَّيۡتُۡم عَّل ا سَّ
َّعُۡرۡوِفِ َُّمۡوٓا بِاۡل َّ وَّاعۡل  وَّات َُّقوا اّٰلله

لُۡونَّ بَِّصۡۡيٌِ َّ ِِبَّا تَّعۡمَّ   اَّن َّ اّٰلله

234.  আর সতামামদর মমযয 
যারা মৃতুযবরণ করমব এবং 
সনমজমদর স্ত্রীমদরমক সিমড 
যামব, তখন সি স্ত্রীমদর 
কতশ বয হমলা সনমজমক  ার 
মাি দর্ সদন পযশন্ত অমপক্ষা 
কসরময় রাখা। তারপর 
যখন ইদ্দত পণূশ কমর সনমব, 
তখন সনমজর বযাপামর 
নীসত িঙ্গত বযবস্থা সনমল 
সকান পাপ সনই। আর 
সতামামদর যাবতীয় কামজর 
বযাপামরই আল্লাহর অবগসত 
রময়মি। 

234. And those who die 

among you and leave 

behind wives, they (the 

wives) shall wait, 

keeping themselves 

(from remarrying), 

four months and ten 

(days). Then when they 

have reached their 

term, then there is no 

sin for you in that 

which they may do with 

themselves in honorable 

manner. And Allah is 

Well Acquainted of 

what you do.  

َّذَُّرۡونَّ وَِّ َّوَّف َّۡونَّ مِنُۡكۡم وَّي ال َِّذيۡنَّ يُت
َّنُۡفِسِهن َّ  َّب َّۡصنَّ بِا اَّۡزوَّاًجا ي ََّتَّ

عَّۡشًرا َّغۡنَّ اَّۡربَّعَّةَّ اَّۡشُهٍر و َّ  فَِّاذَّا بَّل
ا  َّيُۡكۡم فِيۡمَّ ََّ ُجنَّاحَّ عَّل َُّهن َّ فَّ ل اَّجَّ
َّعُۡرۡوِفَؕ  ٓ اَّنُۡفِسِهن َّ بِاۡل فَّعَّلۡنَّ ِِفۡ

ُِ ل ُ ِِبَّا تَّعۡمَّ بِۡۡيٌِوَّاّٰلله  ِِِ ۡونَّ خَّ

235.  আর যসদ সতামরা 
আকার ইসঙ্গমত সি নারীর 

235. And there is no sin 

for you in that to which 
ۡضتُۡم  ا عَّر َّ َّيُۡكۡم فِيۡمَّ وََّلَّ ُجنَّاحَّ عَّل



সবময়র পয়গাম দাও, সকংবা 
সনমজমদর মমন সগাপন রাখ, 
তমব তামতও সতামামদর 
সকান পাপ সনই, আল্লাহ 
জামনন সয, সতামরা 
অবর্যই সি নারীমদর কথা 
উমল্লখ করমব। সকন্তু তামদর 
িামথ সবময় করার সগাপন 
প্রসতশ্রুসত সদময় সরমখা না। 
অবর্য র্রীয়মতর সনযশাসরত 
প্রথা অনযুায়ী সকান কথা 
িাবযি কমর সনমব। আর 
সনযশাসরত ইদ্দত িমাসপ্ত 
পযশাময় না যাওয়া অবসয 
সবময় করার সকান ইচ্ছা 
কমরা না। আর একথা 
সজমন সরমখা সয, সতামামদর 
মমন সয কথা রময়মি, 
আল্লাহর তা জানা আমি। 
কামজই তাোঁমক ভয় করমত 
থাক। আর সজমন সরমখা সয, 
আল্লাহ ক্ষমাকারী ও 
তযযশযর্ীল। 

you make indirect 

proposal of marriage 

to the women (during 

their waiting term), or 

keep it concealed within 

yourselves. Allah 

knows that you will be 

thinking of them. But 

do not promise them 

secretly, except that 

you   speak   honorable 

words. And do not   

resolve  on   the  tie of  

marriage, until  the 

prescribed term is 

reached. And know 

that Allah knows what 

is within yourselves, so 

fear Him. And know 

that Allah is Oft 

Forgiving, Most 

Forbearing.  

َّنۡتُۡم  ٓاِء اَّۡو اَّکۡن َِّة الن ِسَّ بِٖه ِمۡن ِخۡطب
ٓ اَّنُۡفِسُكۡمِ ُ اَّن َُّكۡم ِِفۡ  عَّلِمَّ اّٰلله

ٰـِكۡن َل َّ  ل ُن َّ وَّ تَّۡذُكُرۡوّنَّ سَّ
ُِ ۤ اَّۡن تَُّقۡول ا اَِل َّ ۡوا ُتوَّاعُِدۡوُهن َّ ِسر ً

ةَّ  ِقَّۡوَلً م َّعُۡرۡوفًا وََّلَّ تَّعِۡزُمۡوا ُعۡقدَّ
َّهِ  ل َّبۡلُغَّ الِۡكتُٰب اَّجَّ كَّاِح حَِّته ي  الن ِ
 ٓ َُّم مَّا ِِفۡ َّعۡل َّ ي َُّمۡوٓا اَّن َّ اّٰلله وَّاعۡل

ُرۡوهُِ َُّمۡوٓا اَّن َّ اَّنُۡفِسُكۡم فَّاۡحذَّ  وَّاعۡل
لِيٌۡمِ َّ غَُّفۡوٌر حَّ  ِِِ اّٰلله

236.  স্ত্রীমদরমক স্পর্শ করার 
আমগ এবং সকান সমাহর 
িাবযি করার পমূবশও যসদ 
তালাক সদময় দাও, তমব 
তামতও সতামামদর সকান 
পাপ সনই। তমব তামদরমক 
সকিু খর  সদমব। আর 
িামথশযবানমদর জনয 
তামদর িামথশয অনুযায়ী 
এবং কম িামথশযবানমদর 

236.    (It is)  no  sin  

for you  if you divorce 

women while you  have   

not  touched them, or  

appointed for  them  an 

obligatory bridal gift. 

But provide them (a 

compensation). The 

wealthy according to 

his means, and the poor 

according to his means,  

ل َّۡقتُُم  َّيُۡكۡم اِۡن طَّ َلَّ ُجنَّاحَّ عَّل
ۡوُهن َّ اَّۡو  ُ َّس  َّۡم َتَّ ٓاءَّ مَّا ل الن ِسَّ

ةًِ ُن َّ فَِّريۡضَّ ِِِتَّۡفِرُضۡوا لَّ مَّت ُِعۡوُهن َّ  ۚ ۚ  و َّ
ِ اۡلُۡقَِتِ  عَّٰلَّ اۡلُۡوِسِع قَّدَُّره  وَّ عَّٰلَّ

َّعُۡرۡوِفِقَّدَُّرهِ  ق ًا عَّٰلَّ  مَّتَّاعًا  بِاۡل  حَّ



জনয তামদর িাযয 
অনুযায়ী। সয খর  প্র সলত 
রময়মি তা িৎকমশর্ীলমদর 
উপর দাসয়ত্ব। 

a  provision that is 

reasonable. A duty upon 

those who do good.  
 ِِِ اۡلُۡحِسِنۡيَِّ

237.  আর যসদ সমাহর 
িাবযি করার পর স্পর্শ 
করার পমূবশ তালাক সদময় 
দাও, তাহমল সয, সমাহর 
িাবযি করা হময়মি তার 
অমযশক সদময় সদমত হমব। 
অবর্য যসদ নারীরা ক্ষমা 
কমর সদয় সকংবা সবময়র 
বন্ধন যার অসযকামর সি 
(অথশাৎ, স্বামী) যসদ ক্ষমা 
কমর সদয় তমব তা স্বতন্ত্র 
কথা। আর সতামরা 
পরুুষরা যসদ ক্ষমা কর, 
তমব তা হমব পরমহযগারীর 
সনকটবতী। আর 
পারস্পসরক িহানভূুসতর 
কথা সবস্মতৃ হময়া না। 
সনিয় সতামরা যা সকিু 
কর আল্লাহ সিিবই অতযন্ত 
ভাল কমর সদমখন। 

237. And if you divorce 

them  before that you 

touched  them, while 

you have already 

appointed for them  an 

obligatory  bridal  gift,  

then (give) half  of  that   

which you appointed, 

unless that they 

(women) forego the 

right, or foregoes it he 

in whose hand  is  the  

marriage contract. And 

to forego is nearer to 

righteousness. And do 

not forget kindness 

among   yourselves. 

Indeed, Allah is All 

Seer of what you do.  

ل َّۡقتُُمۡوُهن َّ ِمۡن قَّبِۡل اَّۡن  وَّاِۡن طَّ
ُن َّ  ۡضتُۡم لَّ ۡوُهن َّ وَّقَّۡد فَّرَّ ُ َّس  َتَّ
 ۤ ۡضتُۡم اَِل َّ ةً فَِّنۡصُ  مَّا فَّرَّ فَِّريۡضَّ
َِّدٖه  َّعُۡفوَّا ال َِّذۡى بِي اَّۡن ي َّعُۡفۡونَّ اَّۡو ي

كَّاحِِ ُة الن ِ ُب ُعۡقدَّ  وَّاَّۡن تَّعُۡفۡوٓا اَّقۡرَّ
ُوا الۡفَّۡضلَّ لِلت َّۡقوٰى  وَّ َلَّ تَّنۡسَّ
َُّكۡمِ لُۡونَّ بَّيۡن َّ ِِبَّا تَّعۡمَّ  اِن َّ اّٰلله
 ِِِ بَِّصۡۡيٌِ

238.  িমি নামামযর প্রসত 
যত্নবান হও, সবমর্ষ কমর 
মযযবতী নামামযর 
বযাপামর। আর আল্লাহর 
িামমন একান্ত আদমবর 
িামথ দাোঁডাও। 

238. Guard upon 

(obligatory) prayers, 

and the middle prayer, 

and  stand   in    front 

of  Allah  devoutly 

obedient.   

َّوِٰ ل افُِظۡوا عَّٰلَّ الص َّ لٰوِة حَّ ِۡ وَّالص َّ
ِ قِٰنتِۡيَِّ الُۡوۡسٰطِ ُقۡوُمۡوا ّٰلِله  ِِِ وَّ

239.  অতঃপর যসদ 
সতামামদর কামরা বযাপামর 

239.  And if you fear 

(the enemy),   then   
َّا اَلً اَّۡو ُرۡكب ۚ  ِنًافَّاِۡن ِخۡفتُۡم فَِّرجَّ



ভয় থামক, তাহমল পদ ারী 
অবস্থামতই পমড নাও 
অথবা িওয়ারীর উপমর। 
তারপর যখন সতামরা 
সনরাপত্তা পামব, তখন 
আল্লাহমক স্মরণ কর, 
সযভামব সতামামদর সর্খামনা 
হময়মি, যা সতামরা 
ইসতপমূবশ জানমত না। 

(pray) on foot or 

riding. Then  when you  

are  in  safety, then 

remember  Allah, as 

He  has   taught  you  

that  which   you   did  

not  know.  

ا  َّ کَّمَّ فَّاِذَّٓا اَِّمنۡتُۡم فَّاۡذُکُروا اّٰلله
َّۡم تَُّكۡونُۡوا  ُکۡم م َّا ل عَّل َّمَّ

َُّمۡونَِّ  ِِِ تَّعۡل

240.  আর যখন সতামামদর 
মমযয যারা মৃতুযবরণ 
করমব তখন স্ত্রীমদর ঘর 
সথমক সবর না কমর এক 
বির পযশন্ত তামদর খরম র 
বযাপামর ওসিয়ত কমর 
যামব। অতঃপর যসদ সি 
স্ত্রীরা সনমজ সথমক সবসরময় 
যায়, তাহমল সি নারী যসদ 
সনমজর বযাপামর সকান 
উত্তম বযবস্থা কমর, তমব 
তামত সতামামদর উপর 
সকান 

240. And those who die 

among you, and leave 

behind wives. For their 

wives is a bequest, a 

provision for one year 

without turning (them) 

out (of their homes). 

But if they go out (of 

their own accord), then   

there   is   no   sin   for 

you in that which they 

do with themselves in 

honorable manner. 

And Allah is All 

Mighty, All Wise.  

ُرۡونَّ  َّذَّ َّوَّف َّۡونَّ مِنُۡکۡم وَّي ال َِّذيۡنَّ يُت وَّ
تَّاعًا ِِاَّۡزوَّاًجا َّۡزوَّاِجِهۡم م َّ ِصي َّةً َِل  ۚ ۚ  و َّ

اجٍِ َّـۡوِل غَّۡۡيَّ اِۡخرَّ ۚ  فَّاِۡن ِاِٰلَّ اۡۡل
َّيُۡکۡم ِِفۡ مَّا  ََّ ُجنَّاحَّ عَّل ۡجنَّ فَّ رَّ خَّ
ٓ اَّنُۡفِسِهن َّ ِمۡن م َّعُۡرۡوٍفَؕ  فَّعَّلۡنَّ ِِفۡ

ِکيٌۡمِ ُ عَِّزيٌۡز حَّ  ِِِ وَّاّٰلله

241.  আর তালাকপ্রাপ্তা 
নারীমদর জনয প্র সলত 
সনয়ম অনুযায়ী খর  সদয়া 
পরমহযগারমদর উপর 
কতশ বয। 

241.   And for divorced 

women is a provision 

that is reasonable, a 

duty upon those who 

are righteous.  

ل َّقِٰت مَّتَّاعٌِ لِلُۡمطَّ َّعُۡرۡوِفِِوَّ  ِۚ  بِاۡل
ق ًا عَّٰلَّ اۡلُت َّقِۡيَِّ   حَّ

242.  এভামবই আল্লাহ 
তা’আলা সতামামদর জনয 
স্বীয় সনমদশ র্ বণশনা কমরন 
যামত সতামরা তা বুেমত 
পার। 

242.     Thus does Allah 

make clear to you His 

verses that you may 

understand.  

َّـُکۡم اٰيٰتِٖه  ُ ل ُ اّٰلله ِ َّي  كَّذٰلِكَّ يُب
َّعَّل َُّكۡم تَّعۡقِلُۡونَِّ  ِِِ ل



243.  তুসম সক তামদরমক 
সদখসন, যারা মতুৃযর ভময় 
সনমজমদর ঘর সিমড সবসরময় 
সগময়সিমলন? অথ  তারা 
সিল হাজার হাজার। 
তারপর আল্লাহ তামদরমক 
বলমলন মমর যাও। তারপর 
তামদরমক জীসবত কমর 
সদমলন। সনিয়ই আল্লাহ 
মানমুষর উপর 

অনুগ্রহকারী। সকন্তু 

অসযকাংর্ সলাক শুকসরয়া 
প্রকার্ কমর না। 

243.     Did   you    not 

see (reflect) at those 

who went  out  from 

their homes, and they 

were in thousands, 

fearing  death.  So 

Allah said to them: 

“Die.” Then He raised 

them back to life.  

Indeed,  Allah  is  full 

of bounty  to  mankind,   

but most  of   mankind   

do  not give  thanks.  

ُجۡوا ِمۡن  رَّ َّۡم تَّرَّ اِٰلَّ ال َِّذيۡنَّ خَّ َّل ا
ذَّرَّ  َّاِرِهۡم وَُّهۡم اُلُۡوٌف حَّ ِدي

ِ ِۡ َّۡو ُ ُمۡوُتۡوا اۡل ُُم اّٰلله  فَّقَّالَّ لَّ
َّاُهۡمِ َُّذۡو فَّۡضٍل ُُم َّ اَّۡحي َّ ل  اِن َّ اّٰلله

َّرَّ الن َّاِس َلَّ  ٰـِكن َّ اَّکۡث ل عَّٰلَّ الن َّاِس وَّ
َّۡشُکُرۡونَِّ  ِِِ ي

244.  আল্লাহর পমথ লডাই 
কর এবং সজমন রাখ, 
সনঃিমেমহ আল্লাহ িবসকিু 
জামনন, িবসকিু শুমনন। 

244.     And fight in the 

cause   of   Allah,   and   

know that Allah is All 

Hearer, All Knower.  

َُّمۡوٓا  ِ وَّاعۡل ِبيِۡل اّٰلله وَّقَّاتِلُۡوا ِِفۡ سَّ
 َّ يٌۡع عَّلِيٌۡمِاَّن َّ اّٰلله ِ  ِِِ َسَّ

245.  এমন সক আমি সয, 
আল্লাহমক করজ সদমব, 
উত্তম করজ; অতঃপর 
আল্লাহ তামক সদ্বগুণ-বহুগুণ 
বৃসদ্ধ কমর সদমবন। আল্লাহই 
িংমকাস ত কমরন এবং 
সতসনই প্রর্িতা দান কমরন 
এবং তাোঁরই সনকট সতামরা 
িবাই সফমর যামব। 

245.  Who is he that 

would loan to Allah a 

goodly loan, so that He 

may multiply it for him 

many times.  And it is 

Allah who restricts and 

grants abundance. And 

unto Him you will be 

returned.  

َّ قَّۡرًضا  مَّۡن ذَّا ال َِّذۡى يُۡقِرُض اّٰلله
َّه ۤ اَّۡضعَّافًا کَّثِۡۡيَّةًِ نًا فَّيُٰضعِفَّه  ل سَّ  ِحَّ

ُِ ُطِوَّاّٰلله َّبۡصطُ َّۡقبُِض وَّي َّيِۡه   ي وَّ اِل
ُعۡونَِّ  ِِِ ُتۡرجَّ

246.  মূিার পমর তুসম সক 
বনী ইিরাঈমলর একটি 
দলমক সদখসন, যখন তারা 
বমলমি সনমজমদর নবীর 
কামি সয, আমামদর জনয 
একজন বাদর্াহ সনযশাসরত 

246.    Did you not see 

(reflect) at the leaders 

of the Children of 

Israel after Moses, 

when they said to a 

prophet of theirs: 

“Appoint for us a king, 

 ٓ ِ ِمۡن  بَِّّنۡ ََّ َّ َّۡم تَّرَّ اِٰلَّ اۡل َّل ا
ٓاِءيۡلَّ ِمۡن  بَّعِۡد ُمۡوٰٰسِ  اِۡذ قَّالُۡوا اِۡسرَّ

ُُم ابۡعَِّ ٍ ل َّ َِّب  َّنَّا مَّلِكًا ن ُقَّاتِۡل ِِفۡ لِن ۡث ل



কমর সদন যামত আমরা 
আল্লাহর পমথ যদু্ধ করমত 
পাসর। নবী বলমলন, 
সতামামদর প্রসতও সক এমন 
যারণা করা যায় সয, 
লডাইর হুকুম যসদ হয়, 
তাহমল তখন সতামরা 
লডমব না? তারা বলল, 
আমামদর সক হময়মি সয, 
আমরা আল্লাহর পমথ লডাই 
করব না। অথ  আমরা 
সবতাসডত হময়সি সনমজমদর 
ঘর-বাডী ও িন্তান-িন্তসত 
সথমক। অতঃপর যখন 
লডাইময়র সনমদশ র্ হমলা, 
তখন িামানয কময়কজন 
িাডা তামদর িবাই ঘুমর 
দাোঁডামলা। আর আল্লাহ 
তা’আলা জামলমমদর ভাল 
কমরই জামনন। 

we   will   fight in the 

cause of Allah.” He 

said:  “Would   it 

perhaps be, if fighting 

was prescribed for you, 

that you would not 

fight.” They said: 

“And what is  it  with  

us that we should not  

fight  in the  cause of 

Allah, and  indeed we  

have been driven  out  

from  our  homes and  

our children.” But 

when fighting was 

prescribed for them, 

they turned away, 

except a few of them.  

And Allah is aware of 

the wrongdoers.  

ِِ ِبيِۡل اّٰلله يۡتُۡم اِۡن سَّ  قَّالَّ هَّۡل عَّسَّ
َّاُل اََّل َّ ُتقَّاتِلُۡواَؕ  َّيُۡکُم الۡقِت ُکتِبَّ عَّل
ِبيِۡل  َّنَّٓا اََّل َّ نُقَّاتِلَّ ِِفۡ سَّ قَّالُۡوا وَّمَّا ل
َّا  َّاِرن ِ وَّقَّۡد اُۡخِرۡجنَّا ِمۡن ِدي اّٰلله

َّٓاٮ ِنَّا اَّبۡن ا ُکتِِوَّ َّم َّ َّيِۡهُم  فَّل بَّ عَّل
ًَ م ِنُۡهۡمِ ۡ َّاُل تَّوَّل َّۡوا اَِل َّ قَّلِي ُ الۡقِت  وَّاّٰلله

لِِمۡيَِّ  ِِِ عَّلِيٌۡم  بِالظه

247.  আর তামদরমক 
তামদর নবী বলমলন, 
সনিয়ই আল্লাহ তালূতমক 
সতামামদর জনয বাদর্াহ 
িাবযি কমরমিন। তারা 
বলমত লাগল তা সকমন 
কমর হয় সয, তার র্ািন 
 লমব আমামদর উপর। 
অথ  রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার 
সক্ষমত্র তার স ময় আমামদরই 
অসযকার সবর্ী। আর সি 
িম্পমদর সদক সদময়ও িচ্ছল 
নয়। নবী বলমলন, সনিয় 

247. And their prophet 

said to them: 

“Certainly, Allah has 

appointed   for   you  

Saul  as a  king.” They  

said: “How can he  

have kingship over us 

and we  are more 

deserving of  the  

kingship  than  he  is,  

and he has not been 

given any abundance 

in wealth.” He said: 

“Indeed, Allah has 

َّ قَّۡد  َِّبي ُُهۡم اِن َّ اّٰلله ُۡم ن وَّقَّالَّ لَّ
َّۡ مَّلِكًا الُۡو َّـُکۡم طَّ  قَّالُۡوٓا اَّّنه بَّعَّثَّ ل

 ُ ق  ُۡن اَّحَّ َّا وََّنَّ َّيۡن َُّه اۡلُلُۡك عَّل َُّكۡوُن ل ي
عَّةً م ِنَّ  َّۡ سَّ َّۡم يُۡؤ ل بِاۡلُلِۡك مِنُۡه وَّ

َّاِلِ ِاۡل َّ اۡصطَّ فٰٮُه  قَّالَّ اِن َّ اّٰلله
ةً ِِف الۡعِلِۡم وَّ  َّيُۡکۡم وَّزَّادَّه  بَّۡسطَّ عَّل

ۡ ُملۡکَّه  مَّۡن اۡۡلِۡسِمِ ُ يُۡؤِت  وَّاّٰلله



আল্লাহ সতামামদর উপর 
তামক পিে কমরমিন এবং 
স্বাস্থয ও জ্ঞামনর সদক সদময় 
প্রা ুযশ দান কমরমিন। 
বস্তুতঃ আল্লাহ তামকই রাজয 
দান কমরন, যামক ইচ্ছা। 
আর আল্লাহ হমলন অনগু্রহ 
দানকারী এবং িব সবষময় 
অবগত। 

chosen him over you, 

and has increased him 

abundantly in 

knowledge and stature. 

And Allah bestows His 

Sovereignty on whom 

He wills. And Allah is 

All Encompassing, All 

Knower.”  

ٓاءُِ ُ وَّاِسٌع عَّلِيٌۡمِي َّشَّ  ِِِ  وَّاّٰلله

248.  বনী-
ইিরাঈলমদরমক তামদর 
নবী আমরা বলমলন, 
তালূমতর সনতৃমত্বর স হ্ন 
হমলা এই সয, সতামামদর 
কামি একটা সিেকু আিমব 
সতামামদর পালকতশ ার পক্ষ 
সথমক সতামামদর মমনর 
িন্তুসির সনসমমত্ত। আর 
তামত থাকমব মূিা, হারুন 
এবং তাোঁমদর িন্তানবমগশর 
পসরতযি সকিু িামগ্রী। 
সিেকুটিমক বময় আনমব 
সফমরর্তারা। সতামরা যসদ 
ঈমানদার হময় থাক, 
তাহমল এমত সতামামদর 
জনয সনসিতই পসরপণূশ 
সনদর্শন রময়মি। 

248.    And  their 

prophet said   to  them: 

“Certainly, the sign  of  

his kingship is that 

there  shall  come  to  

you  the ark  in which 

is reassurance  from  

your Lord,  and a 

remnant  of  that left  

behind  by  the  family  

of   Moses,  and the  

family  of  Aaron,  the 

angels carrying it. 

Indeed, in that   shall 

be a sign for you if you 

are believers.”  

َّةَّ ُملِۡکٖهۤ  َِّبي ُُهۡم اِن َّ اٰي ُۡم ن وَّقَّالَّ لَّ
ٌَّة  ِکيۡن ُۡ فِيِۡه سَّ َُّکُم الت َّابُۡو اَّۡن ي َّاۡتِي
كَّ اُٰل  ِ َّا تَّرَّ بَّقِي ٌَّة م  ب ُِکۡم وَّ م ِۡن ر َّ

ِۡملُُه ُمۡوٰٰسِ  وَّاُٰل هُٰرۡونَّ َتَّ
َّلٰٓٮ ِكَّةُِ َّةً ل َّـُکۡم ِاۡل ٰي َۚؕ اِن َّ ِِفۡ ذٰلِكَّ َلَّ

ُۡؤمِِنۡيَِّ  ِِِ اِۡن ُكنۡتُۡم م 

249.  অতঃপর তালূত 
যখন তিনয-িামন্ত সনময় 
সবরুল, তখন বলল, সনিয় 
আল্লাহ সতামাসদগমক 
পরীক্ষা করমবন একটি 
নদীর মাযযমম। িতুরাং সয 

249. Then when Saul 

went out with the 

soldiers, he said:  

“Indeed, Allah will be 

testing you with a 

river.  So whoever 

ِ لَّ ا فَّصَّ َّم َّ ُـنُۡوِدَۙ قَّالَّ  فَّل ُۡ بِاۡۡل الُۡو طَّ
َّهَّرٍِ َّلِيُۡکۡم بِن َّ ُمبۡت ۡن اِن َّ اّٰلله  فَّمَّ
ِۡ ِ َّيۡسَّ ِمّن   وَّمَّۡن ل َّۡم شَِّربَّ مِنُۡه فَّل



সলাক সিই নদীর পাসন পান 
করমব সি আমার নয়। আর 
সয, সলাক তার স্বাদ গ্রহণ 
করমলা না, সনিয়ই সি 
আমার সলাক। সকন্তু সয 
সলাক হামতর আোঁজলা ভমর 
িামানয সখময় সনমব তার 
সদাষঅবর্য সতমন গুরুতর 
হমব না। অতঃপর িবাই 
পান করল সি পাসন, 
িামানয কময়কজন িাডা। 
পমর তালূত যখন তা পার 
হমলা এবং তার িামথ সিল 
মাত্র কময়কজন ঈমানদার, 
তখন তারা বলমত লাগল, 
আজমকর সদমন জালূত এবং 
তার সিনাবাসহনীর িামথ 
যদু্ধ করার র্সি আমামদর 
সনই, যামদর যারণা সিল 
সয, আল্লাহর িামমন তামদর 
একসদন উপসস্থত হমত হমব, 
তারা বার বার বলমত 
লাগল, িামানয দলই সবরাট 
দমলর সমাকামবলায় জয়ী 
হময়মি আল্লাহর হুকুমম। 
আর যারা তযযশযর্ীল আল্লাহ 
তামদর িামথ রময়মিন। 

drinks from it, is then 

not of me. And 

whoever does not taste   

it, he is indeed of me, 

except him who   takes   

(from it) in the hollow 

of his hand.”  Then 

they  drank  from   it, 

except a few of them. 

Then when he had 

crossed it (the   river),   

he   and  those  who  

believed   with    him,   

they said: “There  is  

no  power  for us  this  

day  against  Goliath    

and   his   soldiers.” 

Those who knew that 

they would meet Allah 

said: “How many a 

small company has  

overcome a  large  

company  by Allah’s 

permission. And  Allah   

is  with  those who are 

patient.”  

َّفَّ  ٓ اَِل َّ مَِّن اغَۡتَّ ۡ ِ َّۡطعَّۡمُه فَّاِن َّه  ِمّن  ي
َِّدهُِِٖغۡرفَّةًِ ِربُۡوا مِنُۡه اَِل َّ ۚ  بِي  فَّشَّ

ً م ِنُۡهۡمِ َّم َِّقَّلِيَۡ اوَّزَّه  ُهوَّ  فَّل ا جَّ
اقَّةَّ  َۙ قَّالُۡوا َلَّ طَّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا مَّعَّه  وَّ

َّۡ وَُّجنُۡوِدهِٖ َّۡومَّ ِِبَّالُۡو َّنَّا الۡي  قَّالَّ ل
 َۙ ِ ُۡم م ُلُٰقوا اّٰلله َُّظن ُۡونَّ اَّّن َّ ال َِّذيۡنَّ ي
َّةً  َّۡت فِئ َّب ٍَّة غَّل ٍَّة قَّلِيۡل کَّۡم م ِۡن فِئ

ِِِکَّثِۡۡيَّةًِ ُِۚ  بِاِۡذِن اّٰلله مَّعَّ   وَّاّٰلله
َِبِيۡنَِّ  ِِِ الصه

250.  আর যখন তালূত ও 
তার সিনাবাসহনী র্ত্রুর 
িম্মখুীন হল, তখন বলল, 
সহ আমামদর পালনকতশ া, 
আমামদর মমন তযযশয িসৃি 
কমর দাও এবং আমামদরমক 

250.     And when they 

went against  Goliath  

and  his soldiers, they 

said: “Our Lord, 

Bestow on  us  

endurance,  and make 

َّۡ وَُّجنُۡوِدٖه قَّالُۡوا  َّـالُۡو ُزۡوا ِۡل وَّلَّ َّا بَّرَّ
َۡبًِ َّا صَّ َّيۡن ٍۡ عَّل ب َّنَّٓا اَّفِۡر َُّب ِۡت رَّ ا و َّ

َّا عَّٰلَّ الۡقَّۡوِم  اَّقۡدَّامَّنَّا وَّانُصۡرن



দঢৃ়পদ রাখ-আর আমামদর 
িাহাযয কর সি কামফর 
জাসতর সবরুমদ্ধ। 

firm  our foothold, and 

give  us victory against 

the disbelieving  

people.”     

َؕ  ِ الۡکِٰفِريۡنَّ

251.  তারপর ঈমানদাররা 
আল্লাহর হুকুমম জালূমতর 
বাসহনীমক পরাসজত কমর 
সদল এবং দাউদ জালূতমক 
হতযা করল। আর আল্লাহ 
দাউদমক দান করমলন রাজয 
ও অসভজ্ঞতা। আর তামক 
যা  াইমলন সর্খামলন। 
আল্লাহ যসদ একজনমক 
অপরজমনর দ্বারা প্রসতহত 
না করমতন, তাহমল সগাটা 
দসুনয়া সবর্ধ্ি হময় সযমতা। 
সকন্তু সবশ্ববািীর প্রসত আল্লাহ 
একান্তই দয়ালু, করুণাময়। 

251.     So they defeated 

them  by  Allah’s  

permission, and  David   

killed  Goliath,  and  

Allah gave  him   the    

kingship and   wisdom,  

and  taught him  of   

that  which  He  willed.  

And  if  Allah  had not  

repelled  people,  some  

of    them  by  others,  

the earth would have 

been corrupted.   But   

Allah is full of bounty 

to the worlds.  

ُمۡوُهۡم بِاِۡذِنِِ ِِ فَّهَّزَّ وَّقَّتَّلَّ  اّٰلله
ُ اۡلُلۡكَّ  َّۡ وَّاٰتٰٮُه اّٰلله الُۡو دَّاو ُد جَّ

ٓاءُِ ه  ِم َّا يَّشَّ ةَّ وَّعَّل َّمَّ َّۡوَلَّ وَّاۡۡلِۡکمَّ ل  وَّ
َّعٍۡض      ُهۡم بِب ِ الن َّاسَّ بَّعۡضَّ دَّفُۡع اّٰلله
    َّ ٰـِکن َّ     اّٰلله ل ِۡ    اَۡلَّۡرُض    وَّ دَّ ل َّفَّسَّ

َِّ ِ ِمۡيَّ ُذۡو     فَّۡضٍل      عَّٰلَّ الۡعٰل

252. এগুমলা হমলা আল্লাহর 
সনদর্শন, যা আমরা 
সতামামদরমক যথাযথভামব 
শুসনময় থাসক। আর আপসন 
সনসিতই আমার রিলূগমণর 
অন্তভুশ ি। 

252.   These are the 

verses of Allah which   

We recite to you (O 

Muhammad) with 

truth. And indeed, you   

are  from among the 

messengers.  

َّيۡكَّ    ا   عَّل َّـتۡلُۡوهَّ ِ  ن تِلۡكَّ   اٰيُٰت  اّٰلله
ِِ َّـق  ِبِاۡۡل لِۡيَّ    وَّ اِن َّكَّ ِنَّ اۡلُۡرسَّ ِ       لَّ

253.  এই রিলূগণ-আসম 
তামদর কাউমক কামরা 
উপর মযশাদা সদময়সি। 
তামদর মমযয সকউ সতা 
হমলা তারা যার িামথ 
আল্লাহ কথা বমলমিন, আর 
কারও মযশাদা উচ্চতর 
কমরমিন এবং আসম 
মসরয়ম তনয় ঈিামক প্রকৃি 

253. Those messengers, 

We raised in ranks 

some of them above the 

others. Among them 

were some to whom 

Allah spoke, and He 

raised some of them in 

degrees. And We gave 

Jesus, son of Mary, 

ُهۡم  تِلۡكَّ  اِل  َّا  بَّعۡضَّ لۡن ُسُل  فَّض َّ ُ ر 
ُِعَّٰٰل  بَّعٍۡضِ َّل َّمَّ اّٰلله     مِنُۡهۡم م َّۡن  ك

جٍٰتِ ُهۡم دَّرَّ فَّعَّ بَّعۡضَّ َّا وَّرَّ اٰتَّيۡن  وَّ
َّي ِنِٰت  عِيَۡسَّ ابۡنَّ مَّۡريَّمَّ الۡب

اَّي َّۡدنُٰه بُِرۡوِح الُۡقُدِسِ َّۡو شَّٓاءَّ وَّ ل  وَّ



মু’সজযা দান কমরসি এবং 
তামক র্সি দান কমরসি 
‘রুহূল কুদ্দিু’ অথশৎ 
সজবরাঈমলর মাযযমম। আর 
আল্লাহ যসদ ইচ্ছা করমতন, 
তাহমল পসরস্কার সনমদশ র্ 
এমি যাবার পর 
পয়গম্বরমদর সপিমন যারা 
সিল তারা লডাই করমতা 
না। সকন্তু তামদর মমযয 
মতসবমরায িসৃি হময় সগমি। 
অতঃপর তামদর সকউ সতা 
ঈমান এমনমি, আর সকউ 
হময়মি কামফর। আর আল্লাহ 
যসদ ইচ্ছা করমতন, তাহমল 

তারা পরস্পর লডাই 
করমতা, সকন্তু আল্লাহ তাই 
কমরন, যা সতসন ইচ্ছা কমরন। 

clear proofs, and We 

supported him with the 

holy Spirit. And if 

Allah had so willed, 

those who succeeded 

them would not have 

fought (each other) 

after that the clear 

proofs had come to 

them. But they differed, 

then among them were 

some who believed, 

and among them were 

some who disbelieved. 

And if Allah had 

willed, they would not 

have fought.  But Allah 

does what He intends.  

ُ مَّا اقۡتَّتَّلَّ ال َِّذيۡنَّ ِمۡن  بَّعۡدِِ ِهۡم اّٰلله
َّي ِنُٰت  ٓاءََّۡتُُم الۡب م ِۡن  بَّعِۡد مَّا جَّ
َُّفۡوا فَِّمنُۡهۡم م َّۡن اٰمَّنَّ  ٰـِكِن اۡختَّل ل وَّ

ُ مَّا وَّمِنُۡهۡم م َّۡن كَّفَّرَِّ َّۡو شَّٓاءَّ اّٰلله ل  وَّ
َّۡفعَُّل مَّا  اقۡتَّتَّلُۡوا َّ ي ٰـِكن َّ اّٰلله ل وَّ
ِِِِ يُِريۡدُِ

254.  সহ ঈমানদারগণ! 
আসম সতামামদরমক সয রুযী 
সদময়সি, সিসদন আিার 
পমূবশই সতামরা তা সথমক 
বযয় কর, যামত না আমি 
সব া-সকনা, না আমি 
িপুাসরর্ সকংবা বনু্ধত্ব। আর 
কামফররাই হমলা প্রকৃত 
যামলম। 

254.              O those who 

believe, spend of that 

which We have 

provided  for  you 

before that a day 

comes in which there 

will be no bargaining, 

nor friendship, nor 

intercession. And the 

disbelievers, they are 

the wrong doers.  

َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوۤا اَّنِۡفُقۡوا ِم َّا  يٰۤا
َّۡوٌم َل َّ  َّ ي زَّقۡنُٰكۡم م ِۡن قَّبِۡل اَّۡن ي َّاِۡت رَّ

َلَّ شَِّ َۚؕ ِفَّاعَّةٌِبَّيٌۡع فِيِۡه وََّلَّ ُخل ٌَّة و َّ
لُِمۡونَِّ  ِِ وَّالۡكِٰفُرۡونَّ ُهُم الظه

255.  আল্লাহ িাডা অনয 
সকান উপািয সনই, সতসন 
জীসবত, িবসকিুর যারক। 
তাোঁমক তন্দ্রাও স্পর্শ করমত 
পামর না এবং সনদ্রাও নয়। 

255.  Allah, there is no 

god except Him. The 

Ever Living, the Self 

Existent. Neither 

slumber overtakes Him, 

nor sleep. To Him 

ُ الۡقَّي ُۡومُِ َّـى  ۤ اِلٰهَّ اَِل َّ ُهوَّ اۡۡل ُ َلَّ ِ  اَّّٰلله  َلَّ
َّۡومٌِ َلَّ ن َّه  مَّا ِِف تَّاُۡخُذه  ِسنٌَّة و َّ  ل

ِۡ وَّمَّا ِِف اَۡلَّۡرِضِ ٰ مٰو  مَّۡن ذَّا الس َّ



আিমান ও যমীমন যা সকিু 
রময়মি, িবই তাোঁর। সক 
আি এমন, সয িপুাসরর্ 
করমব তাোঁর কামি তাোঁর 
অনুমসত িাডা? দসৃির 
িামমন সকংবা সপিমন যা 
সকিু রময়মি সি িবই সতসন 
জামনন। তাোঁর জ্ঞানিীমা 
সথমক তারা সকান সকিুমকই 
পসরমবসিত করমত পামর না, 
সকন্তু যতটুকু সতসন ইচ্ছা 
কমরন। তাোঁর সিংহািন 
িমি আিমান ও যমীনমক 
পসরমবসিত কমর আমি। 
আর সিগুমলামক যারণ করা 
তাোঁর পমক্ষ কঠিন নয়। 
সতসনই িমবশাচ্চ এবং 
িবশামপক্ষা মহান। 

belongs whatever is in 

the heavens, and 

whatever is on the 

earth. Who is it that 

can intercede with Him 

except by His 

permission. He knows 

that which is in front of 

them, and that which is 

behind them. And they 

do not encompass 

anything of His 

knowledge except for 

what He wills. His 

throne extends over the 

heavens and the earth.  

And He feels no fatigue 

in guarding them. And 

He is the Most High, 

the Supreme.  

ِ ه ۤ اَِل َّ َّۡشفَُّع ِعنۡدَّ َُّم  بِاِۡذنِهِٖال َِّذۡى ي َّعۡل  ي
لۡفَُّهۡمِ  وََّلَّ مَّا بَّۡيَّ اَّيِۡديِۡهۡم وَّمَّا خَّ

ٍء م ِۡن عِلِۡمٖهۤ اَِل َّ ِِبَّا  ۡ ُُيِيُۡطۡونَّ بَِشَّ
 ِۡ ٰ مٰو شَّٓاءَّ   وَِّسعَّ ُكۡرِسي ُُه الس َّ

ِ ا وَّاَۡلَّۡرضَّ ُۡـوُده  ِحۡفُظُهمَّ َـّ  وَّ  وََّلَّ ي
ُ الۡعَِّظيُۡم    ُهوَّ الۡعَِّٰل 

256.  দ্বীমনর বযাপামর 
সকান জবরদসি বা বাযয-
বাযকতা সনই। সনঃিমেমহ 
সহদায়াত সগামরাহী সথমক 
পথৃক হময় সগমি। এখন 
যারা সগামরাহকারী 
‘তাগুত’সদরমক মানমব না 
এবং আল্লাহমত সবশ্বাি 
স্থাপন করমব, সি যারণ 
কমর সনময়মি িদুঢৃ় হাতল 
যা ভাংবার নয়। আর 
আল্লাহ িবই শুমনন এবং 
জামনন। 

256.  There shall be no 

compulsion in the 

religion.The right path   

has indeed become 

distinct from the 

wrong. So whoever 

disbelieves in false 

deities, and believes in 

Allah, then certainly he 

has grasped the most 

trustworthy handhold 

with no break in it. 

And Allah is All 

Hearer, All Knower.  

يِۡنِ اهَّ ِِف الد ِ ۤ اِۡكرَّ َّ  َلَّ َّي َّ قَّد ت َّب
ۡشُد ِمنَّ الۡغَّ ِِ ُ ۡن ي َّۡكُفۡر الر   فَّمَّ

ِ فَّقَِّد  ِۡ وَّيُۡؤِمۡن  بِاّٰلله اُغۡو بِالط َّ
ُّٰٰۡقِ ِة الُۡو كَّ بِالُۡعۡروَّ َلَّ  اۡستَّۡمسَّ

َّا امَّ لَّ يٌۡع ِانِْفصَّ ِ ُ َسَّ َۚؕ وَّاّٰلله
 ِِِ عَّلِيٌۡمِ



257.  যারা ঈমান এমনমি, 
আল্লাহ তামদর অসভভাবক। 
তামদরমক সতসন সবর কমর 
আমনন অন্ধকার সথমক 
আমলার সদমক। আর যারা 
কুফরী কমর তামদর 
অসভভাবক হমচ্ছ তাগুত। 
তারা তামদরমক আমলা 
সথমক সবর কমর অন্ধকামরর 
সদমক সনময় যায়। এরাই 
হমলা সদাযমখর অসযবািী, 
স রকাল তারা সিখামনই 
থাকমব। 

257.    Allah is the 

protector of those  who  

believe. He brings them 

out from  darkness into 

light. And those who 

disbelieve, their 

supporters are false 

deities. They take them 

out of light into 

darkness. Such are the 

companions of the 

Fire.  They will abide 

therein forever.  

ُ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا ُُيِۡرُجُهۡم  ِٰل  ُ وَّ اَّّٰلله
لُمِٰت اِٰلَّ الن ُۡورِِ ُ ال َِّذيۡنَّ  م ِنَّ الظ  وَّ

 ُۡ اُغۡو كَّفَُّرۡوۤا اَّۡولِيٰٓــُُهُم الط َّ
ُۡم م ِنَّ الن ُۡوِر اِٰلَّ  ُُيِۡرُجۡوّنَّ

لُمِٰتِ ُ ٓٮ ِكَّ اَّۡصٰحُب الن َِّالظ  ٰ  ارِِ اُول
 ِِِ  ُهۡم فِيۡهَّا ٰخلُِدۡونَِّ

258.  তুসম সক সি সলাকমক 
সদখসন, সয পালনকতশ ার 
বযাপামর বাদানবুাদ 
কমরসিল ইব্রাহীমমর িামথ 
এ কারমণ সয, আল্লাহ সি 
বযাসিমক রাজয দান 
কমরসিমলন? ইব্রাহীম যখন 
বলমলন, আমার পালনকতশ া 
হমলন সতসন, সযসন জীবন 
দান কমরন এবং মৃতুয 
ঘটান। সি বলল, আসম 
জীবন দান কসর এবং মৃতুয 
ঘটিময় থাসক। ইব্রাহীম 
বলমলন, সনিয়ই সতসন 
িযুশমক উসদত কমরন পবূশ 
সদক সথমক এবার তুসম 
তামক পসিম সদক সথমক 
উসদত কর। তখন সি 
কামফর হতভম্ব হময় সগল। 
আর আল্লাহ িীমালং 

258.    Have you not 

seen (come to know) of 

him who had argued 

with Abraham about 

his Lord, because 

Allah had given him 

kingship.   When 

Abraham said: “My 

Lord is the one   who 

gives life and causes 

death,” he said: “I give 

life and cause death.” 

Abraham said: 

“Indeed, Allah brings 

up the sun from the 

east, so bring it up 

from the west. Thus 

was confounded he 

who disbelieved. And 

Allah does not guide 

the wrongdoing people.  

ٓاج َّ اِبٰۡرٖهمَّ ِِفۡ  َّۡم تَّرَّ اِٰلَّ ال َِّذۡى حَّ َّل ا
ُ اۡلُِ ب ِٖهۤ اَّۡن اٰتٰٮُه اّٰلله ِرَّ  اِۡذ قَّالَّ لۡكَّ

يُۡتَۙ  َّ ال َِّذۡى ُُيٖۡى وََُّيِ ٰب ِ اِبٰۡرٖهُم رَّ
َّا اُۡۡحٖ وَّاُِميُۡتِ  قَّالَّ اِبٰۡرٖهُم قَّالَّ اَّن

ۡمِس ِمنَّ  ۡ بِالش َّ َّاِۡت َّ ي فَّاِن َّ اّٰلله
َّغِۡرِب  ِۡ بِهَّا ِمنَّ اۡل َّۡشِرِق فَّاۡ اۡل

َّهِۡدى فَّبُِهتَّ ال َِّذۡى كَّفَّرَِّ ُ َلَّ ي  وَّاّٰلله
لِِمۡيَِّ الۡقَّۡومَِّ  ِِِ الظه



ঘণকারী িম্প্রদায়মক িরল 
পথ প্রদর্শন কমরন না। 
259.  তুসম সক সি সলাকমক 
সদখসন সয এমন এক জনপদ 
সদময় যাসচ্ছল যার 
বাডীঘরগুমলা সভমঙ্গ িামদর 
উপর পমড সিল? বলল, 
সকমন কমর আল্লাহ মরমনর 
পর এমক জীসবত করমবন? 
অতঃপর আল্লাহ তামক মৃত 
অবস্থায় রাখমলন একর্ 
বির। তারপর তামক 
উ ামলন। বলমলন, কত 
কাল এভামব সিমল? বলল 
আসম সিলাম, একসদন 
কংবা একসদমনর সকিু কম 
িময়। বলমলন, তা নয়; 
বরং তুসম সতা একর্ বির 
সিমল। এবার স ময় সদখ 
সনমজর খাবার ও পানীময়র 
সদমক-সিগুমলা পম  যায় সন 
এবং সদখ সনমজর গাযাটির 
সদমক। আর আসম সতামামক 
মানমুষর জনয দিৃান্ত 
বানামত স ময়সি। আর 
হাডগুমলার সদমক স ময় সদখ 
সয, আসম এগুমলামক সকমন 
কমর জমুড সদই এবং 
সিগুমলার উপর মাংমির 
আবরণ পসরময় সদই। 
অতঃপর যখন তার উপর 
এ অবস্থা প্রকাসর্ত হল, 
তখন বমল উ ল-আসম 

259.  Or as the one who 

passed by a township, 

and that   had   fallen 

down upon its roofs. 

He said: “How shall 

Allah bring it to life 

after its death.” So 

Allah caused him to die  

for a  hundred  years, 

then  He  raised  him 

back to life. He (Allah) 

said: “How long did 

you remain (dead).” 

He (the man) said: “I 

have remained a day 

or part of a day.”  He 

(Allah) said: “Nay, you 

have remained (dead) 

for a   hundred years.  

So look at your food 

and your drink, they 

have not become 

spoiled. And look at 

your donkey, and that 

We may make you a 

sign to mankind, and 

look at the bones, how 

We bring them 

together, then clothe 

them with the flesh.” 

Then when it became 

clear to him, he said:  

“I know that Allah has 

power over all things.”  

ٍَّة و َّ ِهَّ  َّال َِّذۡى مَّر َّ عَّٰٰل قَّۡري اَّۡو ك
ٌَّة عَّٰٰل ُعُرۡوِشهَّا اِوي ٖى  قَّالَّ اَّّنه ُُيِۡخَّ
َّا ُ بَّعۡدَّ مَّۡوَِت ُ هِٰذِه اّٰلله َّمَّاتَُّه اّٰلله  فَّا
َّهِ  ُُم َّ بَّعَّث ِِمائَّةَّ عَّاٍم  َِّبثۡتَّ   قَّالَّ كَّۡم ل

َّۡومٍِ َّۡومًا اَّۡو بَّعۡضَّ ي َِّبثُۡت ي  قَّالَّ قَّالَّ ل
بَّل ل َِّبثۡتَّ ِمائَّةَّ عَّاٍم فَّانُْظۡر اِٰٰل 
ن َّهِۡ َّتَّسَّ َّۡم ي ابِكَّ ل عَّاِمكَّ وَّشَّرَّ  طَّ

ِوَّانُْظۡر اِِ َّكَّ  ٰٰل ِۡحَّاِركَّ َّۡجعَّل لِن وَّ
َّةً ل ِلن َّاِسِ اِم  اٰي وَّانُْظۡر اِٰلَّ الۡعِظَّ

ا  َّۡكُسۡوهَّ ُُم َّ ن ا  كَّيۡ َّ نُـنِۡشُزهَّ
ًۡما َّهِ ِۡلَّ َّ ل َّي َّ ا تَّب َّم َّ َُّم اَّن َّ ِ فَّل َۚۙ قَّالَّ اَّعۡل

ٍء قَِّديٌۡرِ ۡ ِ َشَّ َّ عَّٰٰل كُل   ِِِ اّٰلله



জাসন, সনঃিমেমহ আল্লাহ 
িবশ সবষময় ক্ষমতার্ীল। 
260.  আর স্মরণ কর, 
যখন ইব্রাহীম বলল, সহ 
আমার পালনকতশ া আমামক 
সদখাও, সকমন কমর তুসম 
মৃতমক জীসবত করমব। 
বলমলন; তুসম সক সবশ্বাি 
কর না? বলল, অবর্যই 
সবশ্বাি কসর, সকন্তু সদখমত 
এজমনয  াইসি যামত অন্তমর 
প্রর্াসন্ত লাভ করমত পাসর। 
বলমলন, তাহমল  ারটি 
পাখী যমর নাও। পমর 
সিগুমলামক সনমজর সপাষ 
মাসনময় নাও, অতঃপর 
সিগুমলার সদমহর এমককটি 
অংর্ সবসভন্ন পাহামডর 
উপর সরমখ দাও। তারপর 
সিগুমলামক ডাক; সতামার 
সনকট সদৌমড  মল আিমব। 
আর সজমন রামখা, সনিয়ই 
আল্লাহ পরাক্রমর্ালী, অসত 
জ্ঞান িম্পন্ন। 

260. And when 

Abraham said: “My  

Lord,  show  me how 

You  give  life  to  the  

dead. He (Allah) said: 

“Do you not believe.” 

He said:  “Yes, but (I 

ask) that my heart may 

be satisfied.” He  

(Allah) said: “Then 

take four  of the  birds,  

and  tame them with 

yourself, (cut them into  

pieces)  then  place on  

each  hill  a  portion  of 

them, then call  them, 

they will come  to  you  

in  haste,  and know 

that Allah is All 

Mighty, All Wise.  

ب ِ اَِّرِّنۡ كَّيۡ َّ  اِۡذ قَّالَّ اِبٰۡرٖهُم رَّ وَّ
َّۡوٰتِ َّۡم ُتۡؤِمۡنَُِِتِۡى اۡل ل  قَّالَّ َۚؕ قَّالَّ اَّوَّ

ٮ ِن َّ قَّلِۡبِۡ َّۡطمَّ ٰـِكۡن ل ِي ل  قَّالَّ بَّٰٰل وَّ
ۡۡيِ فَُّصۡرُهن َّ فَُّخۡذ اَّۡربَّعَِّ ةً م ِنَّ الط َّ

ٍَّل  ب ِ جَّ ُُم َّ اۡجعَّۡل عَّٰٰل كُل  َّيۡكَّ  اِل
َّاۡتِيۡنَّكَّ  ُُم َّ اۡدُعُهن َّ ي م ِنُۡهن َّ ُجۡزءًا 

عۡيًا َّ عَِّزيٌۡز سَّ َّۡم اَّن َّ اّٰلله  وَّاعۡل
ِكيٌۡمِ  ِِِ حَّ

261.  যারা আল্লাহর 
রািায় স্বীয় যন িম্পদ বযয় 
কমর, তামদর উদাহরণ 
একটি বীমজর মত, যা 
সথমক িাতটি র্ীষ জন্মায়। 
প্রমতযকটি র্ীমষ একর্ কমর 
দানা থামক। আল্লাহ অসত 
দানর্ীল, িবশজ্ঞ। 

261. The example of 

those who  spend  their 

wealth in the  way  of  

Allah is as the example 

of  a  grain (of corn),  it  

grows  seven  ears, in 

each ear is a hundred 

grains. And Allah 

increases manifold for 

whom He wills. And 

ُۡم ِِفۡ  َُّل ال َِّذيۡنَّ يُنِۡفُقۡونَّ اَّۡموَّالَّ مَّث
ۡ بَّتَّۡت  ب ٍَّة اَّن َِّل حَّ ث ِ كَّمَّ ِبيِۡل اّٰلله سَّ
ٍَّة م ِائَّةُِ ِ ُسنۡ بُل نَّابِلَّ ِِفۡ كُل  بۡعَّ سَّ  سَّ

ب َّةٍِ ٓاءُِحَّ َّۡن ي َّشَّ ُ يُٰضِعُ  ِل َۚؕ ِ وَّاّٰلله
ُ وَّاِسٌع عَّلِيٌۡمِ   وَّاّٰلله



Allah is All 

Encompassing, All 

Knower.  

262.  যারা স্বীয় যন িম্পদ 
আল্লাহর রািায় বযয় কমর, 
এরপর বযয় করার পর সি 
অনুগ্রমহর কথা প্রকার্ কমর 
না এবং কিও সদয় না, 
তামদরই জমনয তামদর 
পালনকতশ ার কামি রময়মি 
পরুস্কার এবং তামদর সকান 
আর্ংকা সনই, তারা 
স সন্ততও হমব না। 

262. Those who spend 

their wealth in the 

cause of Allah, then do 

not follow what they 

have   spent  with  

reminders of  

generosity, nor (with) 

abuse. For them their 

reward is with their 

Lord. And there shall 

be no fear upon them, 

nor shall they grieve.  

ُۡم ِِفۡ  َّل َِّذيۡنَّ يُنِۡفُقۡونَّ اَّۡموَّالَّ ا
 ۤ ُُم َّ َلَّ يُتۡبُِعۡونَّ مَّا  ِ ِبيِۡل اّٰلله سَّ

ۤ اَّذًى َلَّ ُۡم اَّۡجُرُهۡم اَّنۡفَُّقۡوا مَّن ًا و َّ  ل َّ
ب ِِهۡمِ َّيِۡهۡم وََّلَّ ِعنۡدَّ رَّ ۡوٌف عَّل  وََّلَّ خَّ
نُوِۡ ۡزَّ  ِِِ نَُِّهۡم ُيَّ

263.  নম্র কথা বমল সদয়া 
এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ 
দান খয়রাত অমপক্ষা 
উত্তম, যার পমর কি সদয়া 
হয়। আল্লাহ তা’আলা 
িম্পদর্ালী, িসহঞু্চ। 

263.    A kind word and 

forgiveness are better 

than charity followed 

by hurt.  And  Allah  is  

Self  Sufficient,   

Forbearing. 

ۡۡيٌ م ِۡن  ٌة خَّ مَّغِۡفرَّ قَّۡوٌل م َّعُۡرۡوٌف و َّ
ۤ اَّذًى َُّعهَّا قٍَّة ي َّتۡب دَّ ٌ صَّ ُ غَِّّن   وَّاّٰلله

لِيٌۡمِ  ِِِ حَّ
264.  সহ 
ঈমানদারগণ!মতামরা 
অনুগ্রমহর কথা প্রকার্ কমর 
এবং কি সদময় সনমজমদর 
দান খয়রাত বরবাদ কমরা 
না সি বযসির মত সয 
সনমজর যন-িম্পদ সলাক 
সদখামনার উমদ্দমর্য বযয় 
কমর এবং আল্লাহ ও 
পরকামলর প্রসত সবশ্বাি 
রামখ না। অতএব, এ 
বযাসির দিৃান্ত একটি মিণৃ 
পাথমরর মত যার উপর 

264. O those who 

believe, Do not render 

in vain your charities 

by reminders of your 

generosity and hurting, 

as him who spends his  

wealth   to  be  seen  by  

the  people,  and does  

not  believe  in Allah  

and the Last  Day.  So  

his  example  is  as  the  

example of a smooth 

rock   upon  which  is  

dust,  then  a  heavy  

َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا َلَّ تُبِۡطلُۡوا  يٰۤا
َّال َِّذۡى  َّن ِ وَّاَۡلَّذٰىَۙ ك دَّقٰتُِكۡم بِاۡل صَّ
َّه  ِرئَّٓاءَّ الن َّاِس وََّلَّ يُۡؤِمُن  يُنِۡفُق مَّال

َّۡوِم اَۡلِٰخرِِ ِ وَّالۡي َّلُه  بِاّٰلله ث  فَّمَّ
َِّلِ ث اٌب  كَّمَّ َّيِۡه ُترَّ ۡفوَّاٍن عَّل صَّ

لًۡدا َّكَّه  صَّ ابَّه  وَّابٌِل فََّتَّ َّصَّ  َلَّ فَّا
بُۡوا ِ َّا كَّسَّ ٍء م  ۡ َّۡقِدُرۡونَّ عَّٰٰل َشَّ  ي



সকিু মাটি পমডসিল। 
অতঃপর এর উপর প্রবল 
বৃসি বসষশত হমলা, অনন্তর 
তামক িম্পণূশ পসরষ্কার কমর 
সদল। তারা ঐ বস্তুর সকান 
িওয়াব পায় না, যা তারা 
উপাজশ ন কমরমি। আল্লাহ 
কামফর িম্প্রদায়মক পথ 
প্রদর্শন কমরন না। 

rain  falls upon it,  

which  leaves  it  bare. 

They are not able upon 

anything of what they 

have earned. And Allah 

does  not  guide  the 

disbelieving  people.  

َّهِۡدى الۡقَّۡومَّ  ُ َلَّ ي وَّاّٰلله
ۡـكِٰفِريۡنَِّ  ِِِ ال

265.  যারা আল্লাহর 
রািায় স্বীয় যন-িম্পদ 
বযয় কমর আল্লাহর িন্তুসি 
অজশ মনর লমক্ষয এবং সনমজর 
মনমক িদুঢৃ় করার জমনয 
তামদর উদাহরণ টিলায় 
অবসস্থত বাগামনর মত, 
যামত প্রবল বৃসিপাত হয়; 
অতঃপর সদ্বগুণ ফিল দান 
কমর। যসদ এমন প্রবল 
বৃসিপাত নাও হয়, তমব 
হাল্কা বষশণই যমথি। আল্লাহ 
সতামামদর কাজকমশ 
যথাথশই প্রতযক্ষ কমরন। 

265.  And  the  example 

of  those who spend 

their wealth   seeking 

the pleasure of Allah,     

and  to  strengthen 

their  own  selves, is  as  

the example  of  a 

garden  on  a  high  

ground. A heavy rain 

falls upon it, so it 

brings forth its fruit 

twice as much. And if 

the heavy rain does not 

fall upon it, then a 

drizzle (is sufficient). 

And Allah is All Seer 

of what you do.  

ُُم  َُّل ال َِّذيۡنَّ يُنِۡفُقۡونَّ اَّۡموَّالَّ وَّمَّث
ِ وَّ تَّثۡبِيۡتًا م ِۡن  ِۡ اّٰلله ا َّٓاءَّ مَّۡرضَّ ابۡتِغ
بۡوٍَّة  َِّل جَّن ٍَّة  بِرَّ ث اَّنُۡفِسِهۡم كَّمَّ

ابَّهَِّ َّهَّا اَّصَّ ا وَّابٌِل فَّاٰتَّۡت اُكُل
 فَّاِۡن ل َّۡم يُِصبۡهَّا وَّابٌِل ِضعۡفَّۡيِِ
ِ ٌ ل  لُۡونَّ فَّطَّ ُ ِِبَّا تَّعۡمَّ  وَّاّٰلله
 ِِِ بَِّصۡۡيٌِ

266.  সতামামদর সকউ 
পিে কমর সয, তার একটি 
সখজরু ও আঙ্গমুরর বাগান 
হমব, এর তলমদর্ সদময় 
নহর প্রবাসহত হমব, আর 
এমত িবশপ্রকার ফল-ফিল 
থাকমব এবং সি বাযশমকয 
সপৌিমব, তার দবুশল িন্তান 

266.   Would any of 

you like   that    there   

is   for   him  a  garden  

of  palm    trees  and    

grapevines,   rivers  

flowing underneath  it,    

all kinds of fruits  for  

him  in   it,   and    he   

َّه  جَّن ٌَّة  ُدُكۡم اَّۡن تَُّكۡونَّ ل ُ اَّحَّ َّوَّد  اَّي
ِۡ َّاٍب ّتَّ اَّعۡن ِيٍۡل و َّ ِرۡى ِمۡن م ِۡن ّن َّ

 ِ َّه  فِيۡهَّا ِمۡن كُل  َّّۡنُٰرَۙ ل ۡتِهَّا اَۡل َتَّ
َّه   ل ُ وَّ ابَُّه الِۡكَبَّ َۙ وَّاَّصَّ ِۡ ٰر الث َّمَّ



িন্তসতও থাকমব, 
এমতাবস্থায় এ বাগামনর 
একটি ঘসূণশবায়ু আিমব, 
যামত আগুন রময়মি, 
অনন্তর বাগানটি ভষ্মীভূত 
হময় যামব? এমসনভামব 
আল্লাহ তা’আলা সতামামদর 
জমনয সনদর্শনিমূহ বনশনা 
কমরন-যামত সতামরা 
স ন্তা-ভাবনা কর। 

is afflicted by old  age,    

and he has weak  

offspring,  then    it   is   

struck by a  whirlwind  

with  fire  in  it,  so   

that  it  is  burnt.  Thus   

does   Allah   make 

clear (His) verses for   

you, that you may give 

thought.  

ي ٌَّة ُضعَّفَّٓاءُِ اٌر ُِِذر ِ ۤ اِۡعصَّ ابَّهَّا َّصَّ ۚ ۚ  فَّا
َّقَّۡتِ َّاٌر فَّاۡحَتَّ ُ فِيِۡه ن ِ َّي   كَّذٰلِكَّ يُب

َّعَّل َُّكۡم  َّـُكُم اَۡلٰيِٰت ل ُ ل اّٰلله
ُرۡونَِّ  ِِِ تَّتَّفَّك َّ

267.  সহ ঈমানদারগণ! 
সতামরা স্বীয় উপাজশ ন 
সথমক এবং যা আসম 
সতামামদর জমনয ভূসম 
সথমক উৎপন্ন কমরসি, তা 
সথমক উৎকৃি বস্তু বযয় কর 
এবং তা সথমক সনকৃি 
সজসনি বযয় করমত মনস্থ 
কমরা না। সকননা, তা 
সতামরা কখনও গ্রহণ 
করমব না; তমব যসদ 
সতামরা স াখ বন্ধ কমর 
সনময় নাও। সজমন সরমখা, 
আল্লাহ অভাব মুি, 
প্রর্ংসিত। 

267.     O those who 

believe, spend from the 

good things which you 

have earned, and from  

that  which We bring 

forth for you from the 

earth, and  do  not  

seek   the  bad (with  

intent)  to spend from 

it (in  charity),  and  

you  would  not  take  it  

(for yourselves), except 

that you will disdain 

about it. And know 

that Allah is Free of all 

wants, Worthy of all 

Praise.  

َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوۤا اَّنِۡفُقۡوا ِمۡن  يٰۤا
جِۡ ۤ اَّۡخرَّ ِم َّا بۡتُۡم وَّ ي ِبِٰت مَّا كَّسَّ نَّا طَّ

َّـُكۡم م ِنَّ اَۡلَّۡرِضِ ُموا  ل َّم َّ وََّلَّ تَّي
َّۡستُۡم  ل َِّبيۡثَّ مِنُۡه تُنِۡفُقۡونَّ وَّ اۡۡل
ۤ اَّۡن تُغِۡمُضۡوا فِيۡهِِ  بِاِٰخِذيِۡه اَِل َّ

يۡدٌِ ِ ٌ ۡحَّ َّ غَِّّن  َُّمۡوۤا اَّن َّ اّٰلله  وَّاعۡل

ِِِ 

268. র্য়তান সতামামদরমক 
অভাব অনটমনর ভীসত 
প্রদর্শন কমর এবং 
অেীলতার আমদর্ সদয়। 
পক্ষান্তমর আল্লাহ 
সতামামদরমক সনমজর পক্ষ 
সথমক ক্ষমা ও সবর্ী 

268.      Satan threatens 

you with poverty and   

orders you of lewdness. 

And   Allah   promises   

you  forgiveness  from  

Himself  and  bounty.  

And Allah is All 

ۡـفَّۡقرَّ  َّعُِدُكُم ال يٰۡطُن ي اَّلش َّ
ٓاءِِ َّاُۡمُرُكۡم بِالۡفَّۡحشَّ ُ ِوَّي ۚ  وَّاّٰلله

ِ ًَ ةً م ِنُۡه وَّفَّۡض َّعُِدُكۡم م َّغِۡفرَّ ُ ِي َۚؕ وَّاّٰلله



অনুগ্রমহর ওয়াদা কমরন। 
আল্লাহ প্রা ুযশময়, িসুবজ্ঞ। 

Encompassing, All 

Knower.   ِوِٰسٌع عَّلِيٌۡم  َِۙۚ ِِِ 
269.  সতসন যামক ইচ্ছা 
সবমর্ষ জ্ঞান দান কমরন 
এবং যামক সবমর্ষ জ্ঞান 
দান করা হয়, সি প্রভুত 
কলযাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। 
উপমদর্ তারাই গ্রহণ কমর, 
যারা জ্ঞানবান। 

269.    He gives wisdom 

to whom He wills. And   

whoever has been given 

wisdom, then certainly 

he has been given 

abundant  good. And 

none remember except 

men of understanding.  

ٓاءُِ ةَّ مَّۡن ي َّشَّ ۚ  وَّمَّۡن ِيُۡؤِت اۡۡلِۡكمَّ
ۡۡيًا  َّ خَّ ةَّ فَّقَّۡد اُۡوِت َّۡ اۡۡلِۡكمَّ ي ُۡؤ

ۤ اُولُوا ِكَّثِۡۡيًا ك َُّر اَِل َّ َّذ َّ َۚؕ وَّمَّا ي
َّاِبِ َّلۡب  ِِِ اَۡل

270.  সতামরা সয খয়রাত 
বা িদ্বযয় কর সকংবা সকান 
মানত কর, আল্লাহ সনিয়ই 
সিিব সকিুই জামনন। 
অনযায়কারীমদর সকান 
িাহাযযকারী সনই। 

270. And whatever you  

spend of any spending, 

or make you a vow of 

vows, then indeed 

Allah knows it. And for 

the wrong doers there 

are not any helpers.  

ۤ اَّنۡفَّۡقتُۡم م ِۡن ن َّفَّقَِّ ۡرُتۡم وَّمَّا َّذَّ ٍة اَّۡو ن
َؕ وَّمَّا  َُّمه  َّعۡل َّ ي م ِۡن ن َّۡذٍر فَّاِن َّ اّٰلله

ارٍِ لِِمۡيَّ ِمۡن اَّنۡصَّ  ِِِ لِلظه
271. যসদ সতামরা প্রকামর্য 
দান-খয়রাত কর, তমব তা 
কতইনা উত্তম। আর যসদ 
খয়রাত সগাপমন কর এবং 
অভাবগ্রিমদর সদময় দাও, 
তমব তা সতামামদর জমনয 
আরও উত্তম। আল্লাহ 
তা’আলা সতামামদর সকিু 
সগানাহ দরূ কমর সদমবন। 
আল্লাহ সতামামদর কাজ 
কমমশর খুব খবর রামখন। 

271.    If you disclose 

(your) almsgiving,  it  

is  good,  and  if  you   

conceal   it,   and   give  

it  to  the   poor,   then  

that  is   better for you. 

And He will remove 

from you some of your 

misdeeds. And Allah is 

well Informed of what 

you do.  

ا ِهَِّ دَّقِٰت فَّنِعِم َّ  اِۡن تُبُۡدوا الص َّ
ٓاءَّ  ا الُۡفقَّرَّ ا وَّ ُتۡؤُتۡوهَّ وَّاِۡن ُّتُۡفۡوهَّ

ۡۡيٌ ل َُّكۡمِ  وَّيُكَّف ُِر عَّنُۡكۡم م ِۡن فَُّهوَّ خَّ
ي ِاٰتُِكۡمِ ُ ِِبَّاسَّ لُۡونَّ   وَّاّٰلله تَّعۡمَّ
بِۡۡيٌِ  ِِِ خَّ

272.  তামদরমক িৎপমথ 
আনার দায় সতামার নয়। 
বরং আল্লাহ যামক ইচ্ছা 
িৎপমথ পসর াসলত কমরন। 
সয মাল সতামরা বযয় কর, 

272. Not (a 

responsibility) upon 

you (O Muhammad) to 

guide them, but Allah 

guides whom He wills. 

And  whatever  you  

 َّ ٰـِكن َّ اّٰلله ل َّيۡكَّ ُهدٰٮُهۡم وَّ َّيۡسَّ عَّل ل
ٓاءُِ َّهِۡدۡى مَّۡن ي َّشَّ َۚؕ وَّمَّا تُنِۡفُقۡوا ِمۡن ِي

َّنُۡفسِِ َِ ۡۡيٍ فَّ  وَّمَّا تُنِۡفُقۡونَّ اَِل َّ ُكۡمِخَّ



তা সনজ উপাকারামথশই 
কর। আল্লাহর িন্তুসি িাডা 
অনয সকান উমদ্দমর্য বযয় 
কমরা না। সতামরা সয, অথশ 
বযয় করমব, তার পরুস্কার 
পমুরাপসুর সপময় যামব এবং 
সতামামদর প্রসত অনযায় 
করা হমব না। 

spend  of  good, it is for 

yourselves. And you do  

not spend except 

seeking the pleasure of  

Allah.  And  whatever  

you   spend   of    good,  

it  will  be  repaid  to  

you  in  full,  and  you  

will not be wronged.  

ِِ َّٓاءَّ وَّۡجِه اّٰلله  وَّمَّا تُنِۡفُقۡوا ِمۡن ابۡتِغ
اَّنۡتُۡم َلَّ  َّيُۡكۡم وَّ ۡۡيٍ ي ُوَّف َّ اِل خَّ

َُّمۡونَِّ   ُتۡظل

273.  খয়রাত ঐ িকল 
গরীব সলামকর জমনয যারা 
আল্লাহর পমথ আবদ্ধ হময় 
সগমি-জীসবকার িন্ধামন 
অনযত্র সঘারামফরা করমত 
িক্ষম নয়। অজ্ঞ সলামকরা 
যাঞ্চা না করার কারমণ 
তামদরমক অভাবমুি মমন 
কমর। সতামরা তামদরমক 
তামদর লক্ষণ দ্বারা স নমব। 
তারা মানমুষর কামি 
কাকুসত-সমনসত কমর 
সভক্ষা  ায় না। সতামরা সয 
অথশ বযয় করমব, তা আল্লাহ 
তা’আলা অবর্যই 
পসরজ্ঞাত। 

273.   (Charity is) for 

the poor, those who 

have been restricted for 

the cause of Allah, they 

are not able to travel in 

the land (to earn their 

livelihood). The 

ignorant person would 

think of them wealthy 

because of their 

restraint. You shall 

know them by their 

mark (condition). They 

do not ask people with 

importunity. And 

whatever you spend of 

good, then indeed Allah 

knows of it.  

ٓاِء ال َِّذيۡنَّ اُۡحِصُرۡوا ِِفۡ  لِلُۡفقَّرَّ
ۡربًا  َّۡستَِّطيُۡعۡونَّ ضَّ ِ َلَّ ي ِبيِۡل اّٰلله سَّ

َّاِهُل  ِِف اَۡلَّۡرِضِ بُُهُم اۡۡل ۡسَّ ُيَّ
َّٓاءَّ ِمنَّ الت َّعَّف ُِ ِ عِۡرُفُهۡم  تَِّاَّۡغِني

َّۡســَّلُۡونَّ الن َّاسَّ بِِسيۡمُٰهۡمِ  َلَّ ي
افًا َـّ ۡۡيٍ فَّاِن َّ اِۡۡل  وَّمَّا تُنِۡفُقۡوا ِمۡن خَّ

َّ بِٖه عَّلِيٌۡمِ  ِِِ اّٰلله

274.  যারা স্বীয় যন-
িম্পদ বযয় কমর, রামত্র ও 
সদমন, সগাপমন ও প্রকামর্য। 
তামদর জমনয তামদর 
িওয়াব রময়মি তামদর 
পালনকতশ ার কামি। তামদর 
সকান আর্ংঙ্কা সনই এবং 
তারা স সন্তত ও হমব না। 

274.        Those who 

spend their wealth   by     

night and day, secretly, 

and   publicly,   so   for   

them, their reward is 

with their    Lord.  And    

there shall be no fear 

upon them, nor shall   

they   grieve.  

ُۡم بِال َّيِۡل  َّل َِّذيۡنَّ يُنِۡفُقۡونَّ اَّۡموَّالَّ ا
َُّهۡم  َّةً فَّل نِي ََّ عَّ ا و َّ وَّالن َّهَّاِر ِسر ً

ب ِِهۡمِ ۡوٌف اَّۡجُرُهۡم ِعنۡدَّ رَّ  وََّلَّ خَّ
ۡزَّنُۡونَِّ َّيِۡهۡم وََّلَّ ُهۡم ُيَّ   عَّل



275.  যারা িদু খায়, তারা 
সকয়ামমত দিায়মান হমব, 
সযভামব দিায়মান হয় ঐ 
বযসি, যামক র্য়তান আির 
কমর সমাহাসবি কমর সদয়। 
তামদর এ অবস্থার কারণ 
এই সয, তারা বমলমিঃ ক্রয়-
সবক্রয় ও সতা িদু সনয়ারই 
মত! অথ  আল্লা’হ 
তা’আলা ক্রয়-সবক্রয় তবয 
কমরমিন এবং িদু হারাম 
কমরমিন। অতঃপর যার 
কামি তার পালনকতশ ার 
পক্ষ সথমক উপমদর্ এমিমি 
এবং সি সবরত হময়মি, পমূবশ 
যা হময় সগমি, তা তার। 
তার বযাপার আল্লাহর 
উপর সনভশ রর্ীল। আর 
যারা পনুরায় িদু সনয়, 
তারাই সদাযমখ যামব। 
তারা সিখামন স রকাল 
অবস্থান করমব। 

275. Those who devour 

usury will not stand 

(on the Day of 

Resurrection) except 

like the standing of 

him who is lead into 

insanity by Satan   

through (his) touch. 

That is because they 

say: “Trade is only like 

usury.” Whereas Allah 

has permitted trade 

and forbidden usury. 

So to whom comes an 

admonition from his 

Lord, and he refrains 

(from usury), then he 

may keep (the profits 

of) that which is past. 

And his affair is with 

Allah. And whoever 

returns (to usury), then 

such are the 

companions of the 

Fire. They will abide 

therein forever.  

َُّقۡوُمۡونَّ  بٰوا َلَّ ي ِ َّاۡكُلُۡونَّ الر  َّل َِّذيۡنَّ ي ا
ب َُّطُه اَِل َّ كَِّ َّتَّخَّ َُّقۡوُم ال َِّذۡى ي ا ي مَّ

ِ يٰۡطُن ِمنَّ اۡلَّس ِ ُۡم الش َّ َّّن َّ  ذٰلِكَّ بِا
بٰوا ِ َّيُۡع ِمثُۡل الر  َّا الۡب ۚ ِ قَّالُۡوۤا اِّن َّ
بٰوا ِ مَّ الر  ر َّ َّيۡعَّ وَّحَّ ُ الۡب َۚؕ ِوَّاَّحَّل َّ اّٰلله
ب ِٖه  ٌة م ِۡن ر َّ ٓاءَّه  مَّۡوِعظَّ ۡن جَّ فَّمَّ

َّ َّ وَِّ ل َّه  مَّا سَّ َِّٰه فَّل اَّۡمُره ۤ اِٰلَّ فَّانۡت
ِِ ٓٮ ِكَّ اَّۡصٰحُب اّٰلله ٰ  وَّمَّۡن عَّادَّ فَّاُول
 ِِِ  ُهۡم فِيۡهَّا ٰخلُِدۡونَِّالن َّارِِ

276.  আল্লাহ তা’আলা 
িদুমক সনসিহ্ন কমরন এবং 
দান খয়রাতমক বসযশত 
কমরন। আল্লাহ পিে 
কমরন না সকান অসবশ্বািী 
পাপীমক। 

276. Allah destroys 

usury and gives 

increase for charities. 

And  Allah   does  not  

like  all  disbelievers,  

sinners.  

بٰوا وَّيُۡرِٰب  ِ ُ الر  ُق اّٰلله ۡحَّ َيَّ
دَّقِٰتِ ُ كُل َّ كَّف َّاٍر الص َّ ُ َلَّ ُُيِب   وَّاّٰلله

ِيٍۡمِ َُّ  ِِِ ا
277.  সনিয়ই যারা সবশ্বাি 
স্থাপন কমরমি, িৎকাজ 
কমরমি, নামায প্রসতসষ্ঠত 

277.  Indeed, those who 

believe,  and  do  

righteous  deeds,  and  

اِن َّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُوا 
اٰتَُّوا  لٰوةَّ وَّ اَّقَّاُمۡوا الص َّ لِٰحِت وَّ الصه



কমরমি এবং যাকাত দান 
কমরমি, তামদর জমনয 
তামদর পরুষ্কার তামদর 
পালনকতশ ার কমি রময়মি। 
তামদর সকান র্ঙ্কা সনই এবং 
তারা দঃুসখত হমব না। 

establish  prayer, and   

give   the   poor  due. 

For them, their reward 

is with their Lord. And 

there  shall  be  no  fear   

upon  them,  nor  shall  

they  grieve.  

ب ِِهۡمِ ُۡم اَّۡجُرُهۡم ِعنۡدَّ رَّ كٰوةَّ لَّ  الز َّ
وِۡ َّيِۡهۡم وََّلَّ ُهۡم وََّلَّ خَّ ٌف عَّل
ۡزَّنُۡونَِّ  ِِِ ُيَّ

278.  সহ ঈমানদারগণ, 
সতামরা আল্লাহমক ভয় কর 
এবং িমুদর সয িমি বমকয়া 
আমি, তা পসরতযাগ কর, 
যসদ সতামরা ঈমানদার 
হময় থাক। 

278.    O those who 

believe, fear Allah, and 

give up what remains 

(due to you) from 

usury, if you are 

believers.  

 َّ َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا ات َُّقوا اّٰلله يٰۤا
بٰٓوا اِۡن ُكنۡتُۡم  ِ وَّذَُّرۡوا مَّا بَِّّٰقَّ ِمنَّ الر 

ُۡؤمِِنۡيَِّ  ِِِ م 
279.  অতঃপর যসদ 
সতামরা পসরতযাগ না কর, 
তমব আল্লাহ ও তাোঁর রিমূলর 
িামথ যদু্ধ করমত প্রস্তুত হময় 
যাও। সকন্তু যসদ সতামরা 
তওবা কর, তমব সতামরা 
সনমজর মূলযন সপময় যামব। 
সতামরা কারও প্রসত 
অতযা ার কমরা না এবং 
সকউ সতামামদর প্রসত 
অতযা ার করমব না। 

279.   So  if  you do not 

do  (it),  then  be  

informed of  war 

(against you) from 

Allah  and  His  

messenger. And if you   

repent, then you may 

have your principal.  

Do   no   wrong,   and  

you  shall  not  be  

wronged.  

فَّاِۡن ل َّۡم تَّۡفعَّلُۡوا فَّاۡذَّنُۡوا ِِبَّۡرٍب م ِنَّ 
ُسۡولِهِٖ ِ وَّرَّ َـُّكۡم اّٰلله  وَّاِۡن ُتبۡتُۡم فَّل

 َلَّ تَّۡظلُِمۡونَّ وََّلَّ ُرُءۡوُس اَّۡموَّالُِكۡمِ
َُّمۡونَِّ  ِِِ ُتۡظل

280.  যসদ খাতক 
অভাবগ্রস্থ হয়, তমব তামক 
িচ্ছলতা আিা পযশন্ত িময় 
সদয়া উস ত। আর যসদ 
ক্ষমা কমর দাও, তমব তা 
খুবই উত্তম যসদ সতামরা 
উপলসি কর। 

280.       And   if   (the 

debtor) is in hardship, 

then (let there be) 

postponement until 

(the time of) ease. And 

that you remit (the 

debt) as charity, it is 

better for you, if you 

did know.  

ٌة اِٰٰل  ٍة فَّنَِّظرَّ َّانَّ ُذۡو ُعۡسرَّ وَّاِۡن ك
ةٍِ رَّ ۡۡيٌ ل َّـُكۡمِمَّيۡسَّ ُقۡوا خَّ د َّ اَّۡن تَّصَّ   وَّ

َُّمۡونَِّ  ِِِ اِۡن ُكنۡتُۡم تَّعۡل



281.  ঐ সদনমক ভয় কর, 
সয সদন সতামরা আল্লাহর 
কামি প্রতযাবসতশ ত হমব। 
অতঃপর প্রমতযমকই তার 
কমমশর ফল পমুরাপসুর পামব 
এবং তামদর প্রসত সকান রূপ 
অসব ার করা হমব না। 

281.    And  fear  a  day 

in   which  you  will  be 

returned    to Allah. 

Then  every  soul  will 

be paid in full that  

which  it   has  earned, 

and  they  will  not  be  

wronged.  

ُعۡونَّ فِيِۡه اِٰلَّ  َّۡومًا ُتۡرجَّ وَّات َُّقۡوا ي
ِِ َّۡفٍس م َّا  اّٰلله ُ ن ُُم َّ ُتوَِّفه كُل 

َُّمۡونَِّ َّۡت وَُّهۡم َلَّ يُۡظل ب   كَّسَّ

282.  সহ মুসমনগণ! যখন 
সতামরা সকান সনসদশ ি 
িমময়র জমনয ঋমনর 
আদান-প্রদান কর, তখন 
তা সলসপবদ্ধ কমর নাও এবং 
সতামামদর মমযয সকান 
সলখক নযায়িঙ্গতভামব তা 
সলমখ সদমব; সলখক সলখমত 
অস্বীকার করমব না। 
আল্লাহ তামক সযমন সর্ক্ষা 
সদময়মিন, তার উস ত তা 
সলমখ সদয়া। এবং ঋন 
গ্রহীতা সযন সলখার সবষয় 
বমল সদয় এবং সি সযন স্বীয় 
পালনকতশ া আল্লাহমক ভয় 
কমর এবং সলখার মমযয 
সবেমুাত্রও সবর্ কম না 
কমর। অতঃপর ঋণগ্রহীতা 
যসদ সনমবশায হয় সকংবা 
দবূশল হয় অথবা সনমজ 
সলখার সবষয়বস্তু বমল সদমত 
অক্ষম হয়, তমব তার 
অসভভাবক নযায়িঙ্গতভামব 
সলখামব। দজুন িাক্ষী কর, 
সতামামদর পরুুষমদর মমযয 

282.      O  those  who 

believe,  when   you  

contract a   transaction  

of    debt   for  a   fixed     

term,   then   write it     

down. And let a scribe 

write (it) down between 

you in justice. And  let  

not  the  scribe refuse  

to   write,  as  Allah has 

taught  him,   so  let  

him   write. And let 

him dictate who has 

the liability on him (the 

debtor). And let him 

fear Allah, his Lord, 

and not add or leave 

anything out of it. 

Then if he is, who has 

the liability on him, 

(the debtor) mentally 

deficient, or weak, or is 

not able to dictate it, 

then let his guardian 

dictate in justice. And   

bring to  witness two 

witnesses from among 

your  men,   then   if  

َّنۡتُۡم  َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوۤا اِذَّا تَّدَّاي يٰۤا
ِ ۡم ً فَّاۡكتُبُۡوهُِ بِدَّيٍۡن اِٰٰلٓ ٍل م ُسَّ  اَّجَّ

َّاتٌِب   َُّكۡم ك َّۡكتُۡب ب َّيۡن لۡي وَّ
َّاتٌِب اَّۡن  بِالۡعَّۡدِلِ َّاۡبَّ ك وََّلَّ ي

ُِ ُه اّٰلله ا عَّل َّمَّ َّۡكتُۡب  ي َّۡكتُبَّ كَّمَّ فَّلۡي
َّت َِّق  لۡي ُ وَّ َّـق  َّيِۡه اۡۡل لۡيُۡملِِل ال َِّذۡى عَّل وَّ
ًــِ يۡ ۡس مِنُۡه شَّ َّبۡخَّ ب َّه  وََّلَّ ي َّ رَّ  ااّٰلله
ِفيۡهًا  ُ سَّ َّـق  َّيِۡه اۡۡل َّانَّ ال َِّذۡى عَّل فَّاِۡن ك
ِل َّ  ُ َّۡستَِّطيُۡع اَّۡن َي  عِيۡفًا اَّۡو َلَّ ي اَّۡو ضَّ
لِي ُه  بِالۡعَّۡدِلِ  ُهوَّ فَّلۡيُۡملِۡل وَّ
وَّاۡستَّۡشِهُدۡوا شَِّهيۡدَّيِۡن ِمۡن 

الُِكۡمِ جَّ َّۡيِ ر ِ ُجل َّا رَّ َُّكۡون  فَّاِۡن ل َّۡم ي
اَّتِٰنِ اۡمرَّ ُجٌل و َّ ۡونَّ  فَّرَّ ِم َّۡن تَّۡرضَّ

هَّدَّٓاِء اَّۡن تَِّضل َّ  ِمنَّ الش ُ



সথমক। যসদ দজুন পরুুষ না 
হয়, তমব একজন পরুুষ ও 
দজুন মসহলা। ঐ িাক্ষীমদর 
মযয সথমক যামদরমক 
সতামরা পিে কর যামত 
একজন যসদ ভুমল যায়, 
তমব একজন অনযজনমক 
স্মরণ কসরময় সদয়। যখন 
ডাকা হয়, তখন িাক্ষীমদর 
অস্বীকার করা উস ত নয়। 
সতামরা এটা সলখমত 
অলিতা কমরানা, তা সিাট 
সহাক সকংবা বড, সনসদশ ি 
িময় পযশন্ত। এ সলসপবদ্ধ 
করণ আল্লাহর কামি 
িসুব ারমক অসযক কাময়ম 
রামখ, িাক্ষযমক অসযক 
িিুংহত রামখ এবং 
সতামামদর িমেমহ পসতত 
না হওয়ার পমক্ষ অসযক 
উপযিু। সকন্তু যসদ 
কারবার নগদ হয়, পরস্পর 
হামত হামত আদান-প্রদান 
কর, তমব তা না সলখমল 
সতামামদর প্রসত সকান 
অসভমযাগ সনই। সতামরা 
ক্রয়-সবক্রময়র িময় িাক্ষী 
রাখ। সকান সলখক ও 
িাক্ষীমক ক্ষসতগ্রি কমরা 
না। যসদ সতামরা এরূপ 
কর, তমব তা সতামামদর 
পমক্ষ পামপর সবষয়। 

there are not two men 

(available), then  a  

man  and  two women,  

from those you agree  

for  witnesses,  so   that  

if one of them (women)  

errs, then  the other 

one of them can 

remind her. And let the 

witnesses not refuse 

whenever they are 

called (for evidence). 

And do not be weary to 

write (your contract) 

for its fixed term, (be 

it) small or large.  This 

is more just in the sight 

of Allah, and stronger 

as evidence, and nearer 

to that you prevent 

doubts among 

yourselves. Except   

that   it   be   on    the 

spot trade which you 

carry out among 

yourselves, then there 

is no sin upon you if   

you do not write it. 

And take witnesses 

whenever you make a 

commercial contract. 

And let no scribe be 

harmed, nor any 

witness. And if you do 

(such harm), then 

indeed, it would be 

ا  رَّ اِۡحدٰٮُهمَّ ا فَّتُذَّك ِ اِۡحدٰٮُهمَّ
هَّدَّٓاُء اِذَّا اَۡلُۡخٰرى َّاۡبَّ الش ُ  وَّ َلَّ ي
 وََّلَّ تَّۡســَُّمۡوۤا اَّۡن تَّۡكتُبُۡوُه مَّا ُدُعۡوا

لِهِٖ غِۡۡيًا اَّۡو كَّبِۡۡيًا اِٰٰلٓ اَّجَّ  ذٰلُِكۡم صَّ
ُط ِعنۡدَِّ ِة  اَّقۡسَّ هٰدَّ اَّقۡوَُّم لِلش َّ ِ وَّ اّٰلله

ۤ اََّل َّ تَّۡرتَّابُۡوٓا ٰ اَّۡدّن ۤ اَّۡن تَُّكۡونَّ وَّ  اَِل َّ
َُّكۡم  َّا بَّيۡن ةً ُتِديُۡرۡوّنَّ اِضرَّ ةً حَّ ِّتَّارَّ
َّيُۡكۡم ُجنَّاٌح اََّل َّ  َّيۡسَّ عَّل فَّل

ا َّعۡتُۡمِتَّۡكتُبُۡوهَّ َّاي اَّۡشِهُدۡوۤا اِذَّا تَّب   وَّ
َلَّ  َّاتٌِب و َّ ٓار َّ ك َۚؕ وَّاِۡن ِشَِّهيۡدٌِوََّلَّ يُضَّ
َۚؕ وَّ ات َُّقوا ِۚ  بُِكۡمِِتَّۡفعَّلُۡوا فَّاِن َّه  ُفُسۡوٌقِ

َِّ ُِِاّٰلله ِ َِۚؕ وَّيُعَّل ُِمُكُم اّٰلله ُ بُِكل  َۚؕ وَّاّٰلله
ٍء عَّلِيٌۡمِ ۡ  ِِِ َشَّ



আল্লাহমক ভয় কর সতসন 
সতামামদরমক সর্ক্ষা সদন। 
আল্লাহ িব সকিু জামনন। 

wickedness in you. And 

fear Allah. And it is 

Allah who teaches you. 

And Allah is well 

acquainted with all 

things. 

283.  আর সতামরা যসদ 
প্রবামি থাক এবং সকান 
সলখক না পাও তমব বন্ধকী 
বন্তু হিগত রাখা উস ত। 
যসদ এমক অনযমক সবশ্বাি 
কমর, তমব যামক সবশ্বাি 
করা হয়, তার উস ত 
অমনযর প্রাপয পসরমর্ায 
করা এবং স্বীয় পালনকতশ া 
আল্লাহমক ভয় কর! সতামরা 
িাক্ষয সগাপন কমরা না। সয 
সকউ তা সগাপন করমব, 
তার অন্তর পাপপণূশ হমব। 
সতামরা যা করা, আল্লাহ 
সি িম্পমকশ  খুব জ্ঞাত। 

283. And if you are  on  

a  journey  and  cannot  

find a scribe, then 

(transact)  on  a pledge 

with possession. So if   

one of you entrusts 

another, then let him, 

who is entrusted, 

deliver  his  trust    and  

let  him fear Allah, his 

Lord.  And  do not  

conceal  the testimony. 

And he who conceals it, 

then indeed, his heart 

is sinful.  And Allah is 

All Knower of  what  

you  do.  

ُِدۡوا  َّۡم ّتَّ ل فٍَّر و َّ وَّاِۡن ُكنۡتُۡم عَّٰٰل سَّ
ةٌِ َّاتِبًا فَِّرهٌٰن م َّۡقبُۡوضَّ َۚؕ فَّاِۡن اَِّمنَّ ِك

د ِ ال َِّذۡى  بَّعُۡضُكۡم بَّعًۡضا فَّلۡيُؤَّ
َّتَّه   ب َّهِ اۡؤَُتِنَّ اَّمَّان َّ رَّ َّت َِّق اّٰلله لۡي  وََّلَّ وَّ

هَّادَّةَِّ َۚؕ وَّمَّۡن ي َّۡكتُۡمهَّا ِتَّۡكتُُمۡوا الش َّ
لُۡونَّ فَّاِن َّه ۤ اٌُِٰم قَّلۡبُهِ  ُ ِِبَّا تَّعۡمَّ  وَّ اّٰلله

 ِِِ عَّلِيٌۡمِ

284.  যা সকিু 
আকার্িমূমহ রময়মি এবং 
যা সকিু যমীমন আমি, িব 
আল্লাহরই। যসদ সতামরা 
মমনর কথা প্রকার্ কর 
সকংবা সগাপন কর, আল্লাহ 
সতামামদর কাি সথমক তার 
সহিাব সনমবন। অতঃপর 
যামক ইচ্ছা সতসন ক্ষমা 
করমবন এবং যামক ইচ্ছা 
সতসন র্াসি সদমবন। আল্লাহ 

284.  To  Allah  belongs   

whatever is in the 

heavens, and whatever 

is on the earth. And 

whether you make 

known  what  is  within 

yourselves, or conceal 

it,  Allah  will  bring  

you  to  account for it. 

Then He will forgive 

whom He wills, and He 

will punish whom He 

ِۡ وَّمَّا ِِف اَۡلَّرِۡ ٰ مٰو ِ مَّا ِِف الس َّ  ِضِّٰلِل َّ
ِۤ َّۡو   وَّاِۡن تُبُۡدۡوا  مَّا  ِِفۡ اَّنُۡفِسُكۡم ا

ُِ َّغِۡفُر ُّتُۡفۡوُه ُُيَّاِسبُۡكۡم بِِه اّٰلله  فَّي
ٓاءُِ ُب مَّۡن ي َّشَّ ٓاُء وَّيُعَّذ ِ َّۡن ي َّشَّ َۚؕ ِِل

ٍء قَِّديٌۡرِ ۡ ِ َشَّ ُ عَّٰٰل كُل  ِِِِ وَّاّٰلله



িবশসবষময় র্সিমান। wills. And Allah has 

power over all things.  

285.  রিলূ সবশ্বাি রামখন 
ঐ িমি সবষয় িম্পমকশ  যা 
তাোঁর পালনকতশ ার পক্ষ 
সথমক তাোঁর কামি অবতীণশ 
হময়মি এবং মুিলমানরাও 
িবাই সবশ্বাি রামখ আল্লাহর 
প্রসত, তাোঁর সফমরর্তামদর 
প্রসত, তাোঁর গ্রেিমুমহর প্রসত 
এবং তাোঁর পয়গম্বরগমণর 
প্রসত। তারা বমল আমরা 
তাোঁর পয়গম্বরমদর মমযয 
সকান তারতময কসরনা। 
তারা বমল, আমরা শুমনসি 
এবং কবুল কমরসি। আমরা 
সতামার ক্ষমা  াই, সহ 
আমামদর পালনকতশ া। 
সতামারই সদমক প্রতযাবতশ ন 
করমত হমব। 

285. The Messenger has 

believed in that which 

has been sent down to 

him from his Lord, and 

(so do) the believers. 

Each  one  believes  in  

Allah,  and His  angels,  

and His Books, and His 

messengers. (Saying): 

“We make no 

distinction between any 

of His messengers,” and 

they say: “We   hear, 

and we obey.” (We 

seek) Your forgiveness, 

our Lord. And to You 

is the return.”   

َّيِۡه ِمۡن  ۤ اُنِۡزلَّ اِل ُسۡوُل ِِبَّا اٰمَّنَّ الر َّ
ب ِِ ِ ٖه وَّ اۡلُۡؤمِنُۡونَِّر َّ ٌ اٰمَّنَّ بِاّٰلله  كُل 

َلَّ  وَُّرُسلِهِٖ وَّمَّلٰٓٮ ِكَّتِٖه وَُّكتُبِه
ُسلِهِٖ ُ ٍد م ِۡن ر  ُق بَّۡيَّ اَّحَّ ِ  نُفَّر 

َّا عۡن َّا وَّاَّطَّ عۡن ِ َّكَّ  وَّقَّالُۡوا َسَّ ان ُغۡفرَّ
َِّصۡۡيُِ َّيۡكَّ اۡل اِل ب َّنَّا وَّ  ِِِ رَّ

286.  আল্লাহ কাউমক তার 
িাযযাতীত সকান কামজর 
ভার সদন না, সি তাই পায় 
যা সি উপাজশ ন কমর এবং 
তাই তার উপর বতশ ায় যা 
সি কমর। সহ আমামদর 
পালনকতশ া, যসদ আমরা 
ভুমল যাই সকংবা ভুল কসর, 
তমব আমামদরমক অপরাযী 
কমরা না। সহ আমামদর 
পালনকতশ া! এবং আমামদর 
উপর এমন দাসয়ত্ব অপশণ 
কমরা না, সযমন আমামদর 

286. Allah does not 

burden a person beyond 

his capacity. For him 

(is reward of) what 

(good) he earned, and 

upon  him  (is 

punishment of) what 

(evil) he has earned. 

Our Lord, take us not 

to punish if we forget, 

or fall into error. Our 

Lord, and lay not upon 

us a burden as that 

You laid upon those 

َّۡفًسا اَِل َّ ُوۡسعَّهَّا َلَّ يُكَّل ُِ ِ ُ ن َّا اّٰلله  لَّ
َّۡتِ ب َّيۡهَّا مَّا اۡكتَّسَّ َّۡت وَّعَّل ب  مَّا كَّسَّ
ۤ اَّۡو  َّا ۤ اِۡن ن َِّسيۡن َّا اِخۡذن ب َّنَّا َلَّ ُتؤَّ رَّ

َّا اۡن ۤ اَّۡخطَّ َّا َّيۡن ِۡمۡل عَّل ب َّنَّا وََّلَّ َتَّ  رَّ
َّه  عَّٰلَّ ال َِّذيۡنَّ ِمۡن  َّلۡت ا ۡحَّ اِۡصًرا كَّمَّ

َّا ِقَّبۡلِن ب َّنَّا وََّلَّ َّنَّا   رَّ اقَّةَّ ل َّا مَّا َلَّ طَّ لۡن َُتَّم ِ
َّنَّاۚ  وَّاۡعُ  عَّن َّاِبِهِٖ  وَّاۡغِفۡر ل



পবূশবতীমদর উপর অপশণ 
কমরি, সহ আমামদর প্রভূ! 
এবং আমামদর দ্বারা ঐ 
সবাো বহন কসরও না, যা 
বহন করার র্সি আমামদর 
নাই। আমামদর পাপ সমা ন 
কর। আমামদরমক ক্ষমা কর 
এবং আমামদর প্রসত দয়া 
কর। তুসমই আমামদর প্রভু। 
িতুরাং কামফর িম্প্রদাময়র 
সবরুমদ্ধ আমামদর সক 
িাহামযয কর। 

before us. Our Lord, 

and burden us not with 

that which we have no 

strength to bear. And 

pardon us, and forgive 

us, and have mercy 

upon us. You are our 

protector, so give us 

victory over the 

disbelieving people.  

ۡنَّا َّا      اَّنۡتَّ مَّۡولٰٮنَّا  فَّا نُۡصِ وَّاۡرۡحَّ ۡرن
  عَّٰلَّ    الۡقَّۡوِم الۡكِٰفِريۡنَّ   

     
 


