
 

আল বাইয়েনা  AlBayyana         

পরম করুণামে ও অসিম 
দোলু আল্লাহর নায়ম শুরু 
করসি । 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1. আহয়ল-সকতাব ও 
মুশয়রকয়দর ময়যে যারা 
কায়ের সিল, তারা 
প্রতোবতত ন করত না 
যতক্ষণ না তায়দর কায়ি 
িসু্পষ্ট প্রমাণ আিত। 
 

1. Those who disbelieve 

among the People of 

the Scripture, and 

those who associate 

(with Allah)   would 

not desist until there    

comes to them clear 

evidence. 

َّۡهِل  َُّكِن ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ِمۡن ا َّۡم ي ل
ِۡ ۡۡيَّ ال ِكتِٰب وَّاۡۡلُۡشِرِكۡۡيَّ ُمنۡفَّك ِ

َُّةُۙ َّي ِن َُّهُم الۡب ّٰته تَّاۡتِي  ِِِ حَّ

2. অর্তাৎ আল্লাহর সনকট 
থর্য়ক (য়প্রসরত) একজন 
রিলূ, সযসন পসবত্র পসু্তক 
আবৃসি করয়তন 

2.  A Messenger from 

Allah, reciting purified 

pages (of Scripture).   

ِِ ُسۡوٌل م ِنَّ اّٰلله َّتۡلُۡوا ُصُحفًا  رَّ ي
ًُۙ ة ه َّرَّ  ِِِ م ُطَّ

3. যায়ত িঠিক সবষেবস্তু 
সলসিত আয়ি। 

3. Within it are writings 

(decrees), straight.  ٌٌؕة  ِِِ فِيۡهَّا ُكتٌُب قَّي ِمَّ
4. অপর সকতাব প্রাপ্তরা থয 
সবভ্রান্ত হয়েয়ি, তা হয়েয়ি 
তায়দর কায়ি িসু্পষ্ট প্রমাণ 
আিার পয়রই। 
 

4.  Nor did those who 

were given the 

Scripture (before this)   

divide until after what 

had come to them as 

clear evidence.  

قَّ ال َِّذيۡنَّ اُۡوُتوا الِۡكتٰبَّ  وَّمَّا تَّفَّر َّ
َُّةٌؕ َّي ِن ٓاءَّۡۡتُُم الۡب َّعِۡد مَّا جَّ  اِّل َّ ِمۡنۢۡ ب

ِِِ 
5. অর্চ  তায়দরয়ক থতা এই 
আয়দশ থদওা হয়েসিল থয, 
তারা িাাঁটি ময়ন 

5.  And they were not 

commanded except to 

worship Allah, (being) 

 َّ َّعۡبُُدوا اّٰلله ۤ اُِمُرۡوۤا اِّل َّ لِي وَّمَّا
يۡنَِّ َُّه الد ِ َّفَّٓاءَّ ُُِمۡلِِصۡۡيَّ ل ُۙۙ ُحن



একসনষ্ঠভায়ব আল্লাহর 
এবাদত করয়ব, নামায 
কায়েম করয়ব এবং যাকাত 
থদয়ব। এটাই িঠিক যমত। 

sincere to Him in 

religion, true (in faith), 

and to establish the 

prayer, and to give the 

poor due. And that is 

the   true (and right) 

religion.  

كٰوةَِّ لٰوةَّ وَّيُۡؤُتوا الز َّ  وَّيُقِيُۡموا الص َّ
ِةٌؕ  ِِِ وَّذٰلِكَّ ِديُۡن الۡقَّي ِمَّ

6. আহয়ল-সকতাব ও 
মুশয়রকয়দর ময়যে যারা 
কায়ের, তারা জাহান্নায়মর 
আগুয়ন স্থাে়ীভায়ব র্াকয়ব। 
তারাই িসৃষ্টর অযম। 

6.    Indeed,  those  who  

disbelieved  among the 

People of Scripture, and 

those who associated  

(with  Allah)  shall  be 

in  the  fire of Hell, 

abiding  eternally 

therein. Such are those, 

the worst of creatures.  

َّۡهِل  اِن َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ِمۡن ا
َّاِر  ۡ ن الِۡكتِٰب وَّ اۡۡلُۡشِرِكۡۡيَّ ِِف

هَّن َّمَّ ٰخلِِديۡنَّ فِيۡهَّا ٰ ِٕكِكَّ ُهۡم جَّ  اُول
ي َِّةٌؕ ِ ُ الَۡبَّ  ِِِ شَّر 

7. যারা ঈমান আয়ন ও 
িৎকমত কয়র, তারাই িসৃষ্টর 
থিরা। 

7.  Indeed, those who 

believed and did 

righteous deeds, those 

are the best of   

creatures.  

اِن َّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُوا 
ۡۡيُ  ٰ ِٕكِكَّ ُهۡم خَّ لِٰحِتُۙ اُول الصه

ي َِّةٌؕ ِ   الَۡبَّ
8. তায়দর পালনকতত ার 
কায়ি রয়েয়ি তায়দর 
প্রসতদান সচরকাল 
বিবায়ির জান্নাত, যার 
তলয়দয়শ সনর্ত সরণ়ী 
প্রবাসহত। তারা থিিায়ন 
র্াকয়ব অনন্তকাল। আল্লাহ 
তায়দর প্রসত িন্তুষ্ট এবং 
তারা আল্লাহর প্রসত িন্তুষ্ট। 
এটা তার জয়নে, থয তার 
পালনকতত ায়ক ভে কর। 

8.     Their reward with 

their Lord shall be 

Gardens of Eternity 

beneath which rivers 

flow, they shall abide 

therein forever. Allah 

being pleased with  

them and they being 

pleased  with Him. 

That is for him who 

feared his Lord.  

ب ِِهۡم جَّنهُت   ٓاُؤُهۡم ِعنۡدَّ رَّ زَّ جَّ
َّۡۡنُٰر   ۡتِهَّا   اّۡل ِۡرۡى    ِمۡن    َتَّ َّۡدٍن  َتَّ ع

ًَّدا  ٰخلِِديۡنَّ    فِِ َّب ۤ    ا ُ     يۡهَّا َّ       اّٰلله ِِ  رَّ
ُضۡو ا   عَّنُۡه      َّۡن     عَّنُۡهۡم   وَّ رَّ  ذٰلِكَّ     ِۡل

ب َّٗه      ِِشَّ    رَّ  خَّ

     
 


