মুহাম্মদ

Muhammad

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

1. যারা কুফরী কমর এবং 1. Those who disbelieve
আল্লাহর পমে বাধা িৃসি and hinder (others)
কমর, আল্লাহ তামদর িকল from the way of Allah,
He will waste their
কমম বযেম কমর দদন।
deeds.
2.
আর যারা সবশ্বাি 2. And those who
and
do
স্থাপন
কমর,
িৎকমম believe,
িম্পাদন কমর এবং তামদর righteous deeds, and
what has
পালনকতমার পক্ষ দেমক believe in
মুহাম্মমদর প্রসত অবতীণম been sent down upon
Muhammad, and it is
িমতয সবশ্বাি কমর, আল্লাহ
the truth from their
তামদর
মন্দ
কমম িমূহ
Lord. He will remove
মার্মনা কমরন এবং তামদর from
them
their
অবস্থা ভাল কমর দদন।
misdeeds, and will set
right their condition.
3. এটা এ কারমণ দয, যারা 3.
That is because
কামফর, তারা বাসতমলর those who disbelieve
অনুিরণ কমর এবং যারা follow falsehood, and
সবশ্বািী,
তারা
তামদর that those who believe
পালনকতমার সনকট দেমক follow the truth from
আগত িমতযর অনুিরণ their Lord. Thus does
কমর। এমসনভামব আল্লাহ Allah set forth their
মানুমের র্মনয তামদর parables for mankind.
দৃিান্তিমূহ বণম না কমরন।


ِ بِس ِم ه
ِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
ِن َّك َّف ُر ِۡوا َِّو َّص ُد ۡوا عَّ ۡن
َِّ ِۡا َّل َّ ِذي
ِ س ِبي ِل ه
ِ م
ِۡ ُ اّٰلل ا ََّّض َّل ا َّۡع َّما ََّل
ۡ َّ
ِالصلِ ٰح ِت
َِّ َِّۡوال َّ ِذي
ن ا ٰ َّمنُ ۡوا َِّوعَّ ِملُوا ه
َِّوا ٰ َّمنُ ۡوا ِِبَّا ن ُ ِز َِّل ع َّ ٰٰل ُُم َّ َّمدِ َِّو ُه َِّو
ِۡ م َّك َّف َِّر عَّنۡ ُه
م
ِۡ ن َّربِ ِه
ِ ۡ ا ۡۡل َّ ُق ِم
ِ ِ م
ِۡ ُ م َِّو ا َّ ۡصل ََِّّح بَّا ََّل
ِۡ َّسيِا ٰ ِ ِِت
ن َّك َّف ُروا اتَّب َّ ُعوا
َِّ ۡك بِا َّ َّن ال َّ ِذي
ِ َّ ِ ذٰل
ن ا ٰ َّمِنُوا اتَّب َّ ُعوا
َِّ ۡالۡبَّا ِط َّل َِّوا ََّّن ال َّ ِذي
ك ي َّ ۡض ِر ُب
ِ َّ ِ م َّكذٰل
ِۡ ن َّربِ ِه
ِ ۡ ا ۡۡل َّ َّق ِم
ِ ِ م
ِۡ ُ اس ا َّۡمثَّا ََّل
ِ ِ َّاّٰلل لِلن
ُِ ه

4. অতঃপর যখন দতামরা 4. Then when you meet
কামফরমদর িামে যুমে (in battle) those who
অবতীণম হও, তখন তামদর disbelieve, strike (their)
গদম ার মার, অবমেমে যখন necks until, when you
তা?
দরমক
পূণমরূমপ have crushed them,
secure
their
পরাভূত
কর
তখন then
তামদরমক েক্ত কমর দবমধ bonds. Then whether
show
favor
দফল। অতঃপর হয় তামদর you
প্রসত অনুগ্রহ কর, না হয় afterwards or accept
তামদর সনকট হমত মুসক্তপণ ransom until the war
লও। দতামরা যুে চাসলময় lays down its arms.
যামব দয পযম ন্ত না েত্রুপক্ষ That (is the command),
অস্ত্র িমপমণ করমব! একো and if Allah had willed,
শুনমল। আল্লাহ ইচ্ছা করমল He could have taken
তামদর
কাি
দেমক vengeance upon them.
প্রসতমোধ সনমত পারমতন। But that He may test
সকন্তু
সতসন
দতামামদর some of you by (means
কতকমক কতমকর দ্বারা of) others. And those
পরীক্ষা করমত চান। যারা who are killed in the
cause of Allah, He will
আল্লাহর পমে েহীদ হয়,
never let their deeds be
আল্লাহ কখনই তামদর কমম
lost.

م ال َّ ِذيۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا
ُِ ُفَّاِذَّا لَّقِيۡت
ِاب ِؕ َّح ه ىّٰت اِذَّا
ِ ِ َّفَّ َّض ۡر َّب ال ِرق
ِؕ َّاق
ِ َّ اَّث َّۡخ نۡتُ ُم ۡو ُه ۡم فَّ ُش ُدوا ال َّۡوث
ّٰت تَّ َّض َِّع
ِ فَّاِ َّما َّمنًّۢا بَّ ۡع ُِد َّواِ َّما فِ َّدٓاءِ َّح ه
كِ ِؕ َِّول َّ ۡو
َّ ِ ا ۡۡلـ َّ ۡر ُب ا َّۡوزَّ َّار َّها ِؕ ذٰل
اّٰلل َّ ِل نْـت َّ َّص َِّر ِمنۡ ُه ۡم َّولـ ٰ ِك ۡن
ُِ ي َّ َّش
ُ ٓاء ه
َِّ ۡلِيَّبۡل ُ َّواِ بَّ ۡع َّض ُك ۡم بِب َّ ۡعضِ َِّوال َّ ِذي
ن
ِ ُقتِلُوا ِ ِف س ِبي ِل ه
اّٰلل فَّل ۡ َِّن ي ُ ِض َّل
ۡ َّ ۡ ۡ

সতসন তামদরমক পে 5. He will guide them,
প্রদেম ন করমবন এবং তামদর and set their condition
right.
অবস্থা ভাল করমবন।

ِ م َِّو يُ ۡصلِ ُِح بَّا ََّل ُ ۡم
ِۡ َّسي َّ ۡه ِديۡ ِه

সবনি করমবন না।

5.

6.

অতঃপর
সতসন
তামদরমক র্ান্নামত দাসখল
করমবন, যা তামদরমক
র্াসনময় সদময়মিন।

6. And He will admit
them into the Paradise
with which He has
acquainted them.

দহ সবশ্বািীগণ! যসদ
দতামরা আল্লাহমক িাহাযয
কর, আল্লাহ দতামামদরমক
িাহাযয
করমবন
এবং
দতামামদর পা দৃঢ়প্রসত্
করমবন।

7.
O you who
believe, if you help
Allah, He will help you
and will make your
foothold firm.

7.

ِِ م
ِۡ ُ ا َّۡع َّما ََّل

َِِّو يُ ۡد ِخل ُ ُه ُم ا ۡۡلَّـنَّ َِّة َّع َّرفَّهَّا ََّل ُ ۡم
ِ ِ 
ِي ٰاَّيُهَّا ال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمنُ ِۡوا اِ ۡن تَّـنۡ ُص ُروا
ِ ۡ ِم َِّو يُثَّب
ت
ِۡ اّٰللَّ يَّنۡ ُص ۡر ُك
ه
ِ ِ  م
ِۡ ا َّ ۡق َّد َّام ُك

আর যারা কামফর,
তামদর র্মনয আমি দুগমসত
এবং সতসন তামদর কমম
সবনি কমর সদমবন।

8.

8.
And those who
disbelieve, so for them
is destruction and He
will waste their deeds.

9. এটা এর্মনয দয, আল্লাহ 9. That is because they
যা নাসযল কমরমিন, তারা disliked what Allah has
তা পিন্দ কমর না। অতএব, sent down, so He
আল্লাহ তামদর কমম বযেম rendered their deeds
worthless.
কমর সদমবন।
10.

তারা সক পৃসেবীমত
ভ্রমণ
কমরসন
অতঃপর
দদমখসন
দয,
তামদর
পূবমবতীমদর পসরণাম সক
হময়মি? আল্লাহ তামদরমক
ধ্বংি কমর সদময়মিন এবং
কামফরমদর অবস্থা এরূপই
হমব।

10. Have they not then
travelled in the land
and seen how was the
end of those before
them. Allah destroyed
(everything) over them,
and for the disbelievers
is a similar end.

এটা এর্মনয দয,
আল্লাহ মুসমনমদর সহততেী
বন্ধু এবং কামফরমদর দকান
সহততেী বন্ধু নাই।

11. That is because
Allah is the protector
of those who believe
and
that
the
disbelievers have no
protector for them.
12. Indeed, Allah will
admit
those
who
believe
and
do
righteous deeds into
Gardens underneath
which rivers flow. And
those who disbelieve
enjoy themselves and
eat as the cattle eat,
and the Fire is their
final abode.

11.

12. যারা সবশ্বাি কমর ও
িৎকমম
কমর,
আল্লাহ
তামদরমক র্ান্নামত দাসখল
করমবন, যার সনম্নমদমে
সনর্মসরণীিমূহ
প্রবাসহত
হয়। আর যারা কামফর,
তারা দভাগ-সবলামি মত্ত
োমক এবং চতুস্পদ র্ন্তুর
মত আহার কমর। তামদর
বািস্থান র্াহান্নাম।

ن كَّ َّف ُر ۡوا فَّت َّ ۡعسا ََّل ُ ۡم
َِّ َِّۡوال َّ ِذي
ِ ِ م
ِۡ ُ َِّوا ََّّض َّل ا َّۡع َّما ََّل

اّٰلل
ِ َّ ِ ذٰل
ك بِا َّ َّّنُ ۡم َّكر ُِه ۡوا َّما اَّن ۡ َّز َِّل ُه
ِ ِ م
ِۡ ُ ط ا َّۡع َّما ََّل
ِ َّ َّ فَّا َّ ۡحب
ِۡي ۡوا ِف ۡال َّ ۡر ِض
ُۡ اَّفَّل َّ ۡم ي َّ ِس
ان عَّاقِب َّ ُِة
َِّ َّ ف ك
ِ َّ ۡ فَّيَّنۡ ُظ ُر ۡوا َّكي
ُِ م دَّ َّم َّر ه
اّٰلل
ِۡ ن قَّبۡلِ ِه
ِ ۡ ن ِم
َِّ ۡال َّ ِذي
ِ ِ م َِّولِلۡكٰ ِفرِيۡ َّن ا َّۡمثَّا َُلَّا
ِۡ عَّل َّ ِي ۡ ِه
ِاّٰللَّ َّم ۡو ََّل ال َّ ِذيۡ َّن
ِ ك بِا َّ َِّن ه
ِ َّ ِ ذٰل
ن َّل َّم ِۡو ٰ َِل
َِّ ۡا ٰ َّمنُ ۡوا َِّوا ََّّن الۡكٰ ِفرِي
ِ ِ م
ِۡ ُ ََّل

ن ا ٰ َّمنُ ۡوا
َِّ ۡاّٰللَّ يُ ۡد ِخ ُل ال َّ ِذي
ِ اِ َّن ه
ِ ۡ ت َّجنهتِ َّ َۡت ِر
ى
ِ ِ الصلِ ٰح
َِّوعَّ ِملُوا ه
ِم ۡن َّ َۡتتِهَّا ۡال َّ ّۡن ٰ ُ ِر َِّوال َّ ِذيۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا

ِيَّت َّ َّمتَّ ُع ۡو َِّن َِّويَّاۡكُل ُ ۡو َِّن َّك َّما تَّاۡكُ ُل
ِ ِ م
ِۡ ُ ار َّمثۡوى ََّل
ُِ َّام َِّوالن
ُِ َّۡالَّنۡع

13. দয র্নপদ আপনামক 13. And how many a
বসহস্কার কমরমি, তদমপক্ষা township was stronger
কত েসক্তোলী র্নপদমক in power than this city
আসম
ধ্বংি
কমরসি, of yours that has
you,
We
অতঃপর তামদরমক িাহাযয expelled
destroyed them so
করার দকউ সিল না।
there was no helper for
them.
14.
দয বযসক্ত তার 14. So is he who is
পালনকতমার পক্ষ দেমক on a clear proof from
আগত সনদেম ন অনুিরণ his Lord, like him to
কমর, দি সক তার িমান, whom his evil deeds
যার কামি তার মন্দ কমম have
been made
দোভনীয় করা হময়মি এবং pleasing,
and they
দয তার দখয়াল-খুেীর follow their desires.
অনুিরণ কমর।

15. পরমহযগারমদরমক দয 15. The similitude of
র্ান্নামতর ওয়াদা দদয়া the Garden that has
হময়মি,
তার
অবস্থা been promised to the
সনম্নরূপঃ
তামত
আমি righteous, therein are
of
water
পাসনর নহর, সনমম ল দুমধর rivers
unpolluted, and rivers
নহর
যারা
স্বাদ
of milk the flavor of
অপসরবতমনীয়,
which does not change,
পানকারীমদর র্মনয িুস্বাদু and rivers of wine
েরামবর
নহর
এবং delicious
to
the
পসরমোসধত মধুর নহর। drinkers, and rivers
তোয় তামদর র্মনয আমি of purified honey. And
রকমাসর
ফল-মূল
ও for them therein is
তামদর পালনকতমার ক্ষমা। every kind of fruit, and
পরমহযগাররা সক তামদর forgiveness from their
িমান, যারা র্াহান্নামম Lord. (Are they) like
those who shall dwell
অনন্তকাল োকমব এবং
forever in the Fire and
যামদরমক পান করমত দদয়া
are given
to drink
হমব ফুটন্ত পাসন অতঃপর boiling water so that

ِه َّ ا َّ َّش ُِد ُق َّوة
ِ ِ َِّوكَّا َّ ِي ۡن ِم ۡن قَّ ۡريَّة
ِِم ۡن قَّ ۡريَّت
ِ َّ ك ال
ِ َّ ّٰۡت ا َّ ۡخ َّر َّجت
ك
َّ
ۡ
ِ ِ م
ِۡ ُ ل نَّا ِص َِّر ََّل
ِ َّ َّا َّ ۡهل َّ ۡك ِن ٰ ُه ۡم ف
ان ع َّ ٰ ِٰل بَّ ِينَّة ِم ۡن َّربِ ٖه
َِّ َّ اَّفَّ َّم ۡن ك
ن لَّهِ ُس ۡو ى ُء عَّ َّملِ ٖه
َِّ كَّ َِّم ۡن ُز ِي
ِ ِ م
ِۡ َِّواتَّب َّ ُع ۡوا ا َّ ۡه َّوٓاءَّ ُه
ِ َّ َّمث َّ ُل ا ۡۡلَّـنَّ ِة ال
ِّٰت ُو ِع َِّد اۡلۡ ُتَّ ُق ۡو َّن
ۡ
ِ ۡ َّفِيهَّا ا َّ ّۡن ٰ ٌر ِم ۡن َّمٓاء غ
ۡي ا ٰ ِسنِ ِؕ َِّوا َّ ّۡن ٰ ٌر
ۡ
ِم ۡن ل َّ ََّب ل َّ ۡم يَّتَّغ َّ َّۡيۡ َّط ۡع ُمهِِ َِّوا َّ ّۡن ٰ ٌر
يِ َِّوا َّ ّۡن ٰ ٌر ِم ۡن
َِّ ۡ َِخر ل َّ َّذةِ لِل هش ِرب
ۡ َّ ِم ۡن
عَّ َّسل ُم َّصفِ ِؕ َِّو ََِّل ُ ۡم فِيۡهَّا ِم ۡن
ِۡ ت َِّو َّمغۡ ِف َّر ٌة ِم ۡن َّربِ ِه
م
ِ ِ ل الثَّ َّم ٰر
ِ ِ ُك
كَّ َّم ۡن ُه َّو َّخال ِ ٌِد ِف النَّا ِر َِّو ُس ُق ۡوا
ِ َّ مٓاء
ِ ِ م
ِۡ ۡحيۡما فَّقَّ َّط َّع ا َّۡمعَّٓاءَّ ُه
َّ

তা তামদর নাস়িভূঁ ূ স়ি সিন্ন it would sever
intestines.
সবসচ্ছন্ন কমর দদমব?
তামদর মমধয কতক
আপনার সদমক কান পামত,
অতঃপর যখন আপনার
কাি দেমক বাইমর যায়,
তখন
যারা
সেসক্ষত,
তামদরমক বমলঃ এইমাত্র
সতসন সক বলমলন? এমদর
অন্তমর আল্লাহ দমাহর দমমর
সদময়মিন
এবং
তারা
সনমর্মদর
দখয়াল-খুেীর
অনুিরণ কমর।

16.

যারা িৎপেপ্রাপ্ত
হময়মি, তামদর িৎপেপ্রাসপ্ত
আরও দবম়ি যায় এবং
আল্লাহ তামদরমক তাকওয়া
দান কমরন।

17.

their

16. And among them
are some who give ear
to you, until when they
go out from you, they
say to those who have
been given knowledge:
“What did he say just
now.” These are the
ones
upon
whose
hearts Allah has set
a seal, and they follow
their desires.
17. And those who are
guided, He increases
them in guidance and
grants
them
their
righteousness.

তারা শুধু এই
অমপক্ষাই
করমি
দয,
দকয়ামত অকস্মাৎ তামদর
কামি এমি প়িুক। বস্তুতঃ
দকয়ামমতর লক্ষণিমূহ দতা
এমিই পম়িমি। িুতরাং
দকয়ামত এমি প়িমল তারা
উপমদে গ্রহণ করমব দকমন
কমর?

18. Do they then await
other than the Hour
that it should come
upon them suddenly.
Indeed, its indications
have come. Then how
(good) for them, when
it does come to them,
will be their reminder.

দর্মন রাখুন, আল্লাহ
বযতীত দকান উপািয দনই।
ক্ষমাপ্রােম না
করুন,
আপনার ক্রটির র্মনয এবং
মুসমন পুরুে ও নারীমদর
র্মনয। আল্লাহ, দতামামদর

19. So know that there
is no god except Allah,
and ask forgiveness for
your sin, and for
believing men and
believing women. And

18.

19.

ِك َّح ه ىّٰت
ِ َّ ۡ ن يَّ ۡست َّ ِم ُع اِلَّي
ِ ۡ َِّو ِمنۡ ُه ۡم َّم
ك قَّال ُ ۡوا
ِ ۡ اِذَّا َّخ َّر ُج ۡوا ِم
َّ ن ِعنۡ ِد
ِ
ال
َّ َّلل َّ ِذيۡ َّن اُ ۡو ُتوا الۡعِل ۡ َّم َّماذَّا ق
ُِ ن َّطب َّ َّع ه
اّٰلل
َِّ ِۡك ال َّ ِذي
َّ ِا ٰنِفا اُول ٰٮى
م َّو اتَّب َّ ُع ۡوا
ِۡ ع َّ ٰٰل ُقل ُ ۡوبِ ِه
ِ م
ِۡ ا َّ ۡه َّوٓاءَّ ُه
م ُهدى
ِۡ ن ا ۡهت َّ َّد ۡوا زَّادَّ ُه
َِّ َِّۡو ال َّ ِذي
ِ ِ م
ِۡ ٮه
ُ ٰٮه ۡم تَّ ۡقو
ُ ٰ َِّواٰت

ِالساعَّةَّ ا َّۡن
ِ ۡ َّفَّه
َّ ل يَّنۡ ُظ ُر ۡو َّن اِ َّ ِل
ِ تَّاۡتِي َّ ُه ۡم بَّغۡتَّةِ ِؕ فَّقَّ ۡد َّج
َّٓاء
ا َّ ۡش َّر ُاطهَّا ِؕ فَّا َّ ه ِّن ََّل ُ ۡم اِذَّا َّجٓاءَِّتۡ ُ ۡم

م
ِ ٮه
ُ ِذكۡر

ۡ

ٰ

ِاّٰلل
ِۡ َّ فَّاعۡل
م ا َّنَّهِ َّل اِل ٰ َِّه اِ َّل ُه
ِ ِو ا ۡستَّغۡ ِف ِر ل
ِۡ ك ِولِلۡم ۡؤ ِم
ًّۢ
ِ
ي َِّو
ن
ب
ن
ذ
َّ
ۡ
َّ
ۡ
ُ
َّ
َّ
َّ
اّٰلل ي َّ ۡعل َّ ُم ُمتَّقَّلَّب َّ ُك ۡم
ِ ِ ٰ اۡلۡ ُ ۡؤ ِمن
ُ ت ِؕ َِّو ه

গসতসবসধ
ও
িম্পমকম জ্ঞাত।

অবস্থান Allah knows your place

যারা মুসমন, তারা
বমলঃ একটি িূরা নাসযল
হয় না দকন? অতঃপর
যখন দকান দ্বযেম হীন িূরা
নাসযল হয় এবং তামত
দর্হামদর উমল্লখ করা হয়,
তখন যামদর অন্তমর দরাগ
আমি, আপসন তামদরমক
মৃতুযভময় মূিমাপ্রাপ্ত মানুমের
মত আপনার সদমক তাসকময়
োকমত দদখমবন। িুতরাং
ধ্বংি তামদর র্মনয।

20.

তামদর আনুগতয ও
সমি বাকয র্ানা আমি।
অতএব, দর্হামদর সিন্ধান্ত
হমল যসদ তারা আল্লাহর
প্রসত পদত্ত অংগীকার পূণম
কমর, তমব তামদর র্মনয তা
মঙ্গলর্নক হমব।

21.

of movements and your
place of resting.
20. And those who
believe say: “Why has
a surah not been sent
down.” Then when a
decisive surah is sent
down and fighting is
mentioned therein, you
see those in whose
hearts is a disease,
looking towards you
with the look (of him)
upon whom is fainting
of death. So woe unto
them.
21. Obedience and
good word. So when
the
matter
is
determined, then if
they had been true
to Allah, it would have
been better for them.

ِ ِ م
ِۡ َِّو َّمثۡوٰٮ ُك
ِن ا ٰ َّمنُ ۡوا ل َّ ِۡو َّل ن ُ ِزل َّ ۡت
َِّ َِّۡوي َّ ُق ۡو ُل ال َّ ِذي
ُس ۡو َّر ٌةِ ِ فَّاِذَّاِ اُن ۡ ِزل َّ ۡت ُس ۡو َّر ٌِة
ُِ َّ ُُم ۡ َّك َّم ٌة َِّو ُذ ِك َّر فِيۡهَّا الۡقِت
ال
ِ ٌ ت ال َّ ِذيۡ َّن ِ ِفۡ ُقل ُ ۡوبِ ِه ۡم َّم َّر
ض
ِ َّ َّۡرا َّي
ِ ِ ۡك ن َّ َّظ َّر اۡلۡ َّغ
ش
ِ َّ ۡ يَّنۡ ُظ ُر ۡو َّن اِلَّي
ِ ِ م
ِۡ ُ ت فَّا َّ ۡو ٰ َِل ََّل
ِ ِ ن اۡلۡ َّ ۡو
َِّ عَّلَّي ۡ ِه ِم
ف فَّاِذَّا
ِ ٌ َّطاعَّ ٌة َِّوقَّ ۡو ٌل َّم ۡع ُر ۡو
ِ عَّ َّز َِّم ۡال َّ ۡم ُ ِر فَّل َّ ِۡو َّص َّد ُقوا ه
َّاّٰلل
ِ ِ م
ِۡ ُ ان َّخ ۡۡيا ََّل
َِّ َّلـ َّك

22.
So would you
ِ
َّ
ت
ِ
َّن
ا
م
ت
ي
ل
و
ِ
ن
ِ ۡ َّفَّه
َّ
perhaps, if you turned ۡ ۡ ُ ۡ َّ ۡ م ا
ۡ ُل عَّ َّسيۡت
away, that you would
ُت ۡف ِس ُد ۡوا ِ ِف ۡ ِ تق ِطع
spread corruption on ال َّ ۡرض َِّو ُ َّ ُ ۡوا
earth and sever your
ِ ِ م
ِۡ ا َّۡر َّح َّام ُك
ties of relationship.
23. এমদর প্রসতই আল্লাহ 23. Such are they whom
اُول ِٰٮى
ك ال َّ ِذي
ِ
اّٰلل
م
ه
ن
ع
ل
ِ
ن
َّ
ۡ
َّ
ه
َّ
ُ
َّ
َّ
Allah
has
cursed,
so
that
ُ
ُ
অসভিম্পাত
কমরন,
অতঃপর তামদরমক বসধর ও He has made them deaf  م
م َِّوا َّ ۡع
ِ
ه
ار
ص
َّب
ا
ِ
م
ِۡ فَّا َّ َّص َّم ُه
ى
ۡ
ُ
َّ
ٰ
ۡ
َّ
and
blinded
their
sight.
দৃসিেসক্তহীন কমরন।
ক্ষমতা লাভ করমল,
িম্ভবতঃ দতামরা পৃসেবীমত
অনেম িৃসি করমব এবং
আত্নীয়তা
বন্ধন
সিন্ন
করমব।

22.

24.

তারা সক দকারআন
িম্পমকম গভীর সচন্তা কমর
না? না তামদর অন্তর
তালাবে?

24. Do they not then
reflect over the Quran,
or are there locks upon
their hearts.

সনশ্চয় যারা দিার্া
পে বযক্ত হওয়ার পর
তৎপ্রসত পৃ্প্রদেম ন কমর,
েয়তান
তামদর
র্মনয
তামদর কার্মক িুন্দর কমর
দদখায় এবং তামদরমক
সমেযা আো দদয়।

25. Indeed, those who
turn on their backs
after what had become
clear to them of the
guidance. Satan enticed
them and prolonged
hope for them.

25.

ِل يَّت َّ َّدب َُّر ۡو َّن ال ۡ ُق ۡرا ٰ َِّن ا َّۡم ع َّ ٰٰل
ِ َّ َّاَّف
ِ ِ ُقل ُ ۡوب ا َّ ۡق َّفا َُلَّا

اِ َِّن ال َّ ِذيۡ َّن ۡارتَّ ُد ۡوا ع َّ ٰىٰل ا َّۡدبَّا ِر ِه ۡم
ي ََّل ُ ُم ا َۡل ُ َّدى
َِّ َّ َّ ِم ۡ ًّۢن بَّ ۡع ِد َّما تَّب
َّ ا
م ِؕ َِّوا َّ ۡم ٰٰل
ِۡ ُ لشي ۡ ٰط ُن َّس َّو َِّل ََّل
م
ِ ََّل

ُۡ

26. এটা এর্নয দয, তারা 26. That is because
ِ ك بِا َّ َّّنم قَّالُوا ل
ِ ذٰل
ِ
ي
َّ
ك
ِه
ا
و
ر
ن
ذ
ل
َّ
ۡ
َّ
ُ
َّ
ۡ ُۡ
তামদরমক
বমল,
যারা they said to those who ۡ
আল্লাহর অবতীণম সকতাব showed aversion to
اّٰلل َّسنُ ِطي ۡ ُع ُك ۡم ِفۡ بَّ ۡع ِض
َّما ن َّ َّز َِّل
ه
what
Allah
sent
down:
ُ
অপিন্দ কমরঃ আমরা দকান
দকান বযাপামর দতামামদর “We shall obey you in م
ِم ا
س
ِ
ه
ار
ر
ُِ َّ اّٰلل ي َّ ۡعل
ُِ ۡال َّ ۡم ِر ِؕ َِّو ه
ۡ
ُ
َّ
some matters.” And
ۡ
َّ
কো মানয করব। আল্লাহ
Allah knows their
তামদর দগাপন পরামেম
ِِ
secret affairs.
অবগত আমিন।

দফমরেতা যখন
তামদর
মুখমন্ডল
ও
পৃ্মদমে আঘাত করমত
করমত প্রাণ হরণ করমব,
তখন তামদর অবস্থা দকমন
হমব?

27.

27. Then how (will it
be) when the angels
take them in death,
striking their faces
and their backs.

28. এটা এর্মনয দয, তারা 28. That is because
followed that
দিই সবেময়র অনুিরণ they
কমর, যা আল্লাহর অিমন্তাে which angered Allah,
িৃসি কমর এবং আল্লাহর and hated (that which)
িন্তুসিমক অপিন্দ কমর। pleased Him. So He
rendered their deeds
ফমল সতসন তামদর কমম িমূহ
worthless.
বযেম কমর দদন।

فَّ َّكي ۡ َّف اِذَّا تَّ َّوفَّتۡ ُه ُم اۡلۡ َّل ٰى ِٮ َّك ُة
ِۡ ار ُه
م
ِۡ ي َّ ۡضر ُِب ۡو َِّن ُو ُج ۡو َّه ُه
َّ َّم َِّو ا َّۡدب


اّٰلل
ِ َّ ك بِا َّ َّّنُ ُم اتَّب َّ ُع ۡوا َّما ا َّۡس َّخ
ِ َّ ِ ذ ِٰل
ط َّه
َِّو َّكر ُِه ۡوا ِر ۡض َّوانَّهِ فَّا َّ ۡحب َّ َّط
ِ ِ م
ِۡ ُ ا َّۡع َّما ََّل

যামদর অন্তমর দরাগ
আমি, তারা সক মমন কমর
দয, আল্লাহ তামদর অন্তমরর
সবমদ্বে প্রকাে কমর দদমবন
না?

29.

আসম ইচ্ছা করমল
আপনামক তামদর িামে
পসরসচত কমর সদতাম।
তখন
আপসন
তামদর
দচহারা দদমখ তামদরমক
সচনমত
পারমতন
এবং
আপসন অবেযই কোর
ভসঙ্গমত তামদরমক সচনমত
পারমবন।
আল্লাহ
দতামামদর কমম িমূমহর খবর
রামখন।

30.

29. Or do they think,
those in whose hearts
is a disease, that Allah
will never expose the
impurity of
their
hearts.
30. And if We willed,
We could show them to
you, then you would
recognize them by
their mark. And you
will surely know them
by the tone of the
speech. And Allah
knows your deeds.

ب ال َّ ِذيۡ َّن ِ ِفۡ ُقل ُ ۡوبِ ِه ۡم
ِ َّ ا َّۡم َّح ِس
ُِ ن ُّيۡ ِر َّج ه
اّٰلل
ِ ۡ َّ ض ا َِّۡن ل
ِ ٌ َّم َّر
ِ ِ م
ِۡ ُا َّۡضغ َّ َّاّن
ِٓاء َّل َّ َّريۡن ٰ َّك ُه ۡم فَّلَّعَّ َّرفۡت َّ ُه ۡم
ُِ َِّول َّ ِۡو ن َّ َّش
م ِ ِفۡ َّۡل ۡ ِن
ِۡ م َِّولَّت ۡع ِرفَّنَّ ُه
ِۡ بِ ِسي ۡ ٰم ُه
ِم ا َّۡع َّمالـ َّ ُك ۡم
ُِ َّ اّٰلل ي َّ ۡعل
ُِ الۡقَّ ۡو ِ ِل َِّو ه
ِ 

31.
And We will
certainly test you until
We make evident those
who strive hard among
you and the steadfast,
and We will test your
record.

ِم َّح هّٰت ن َّ ۡعل َّ َّم
ِۡ َِّولـ َّنَّبۡل ُ َّون َّ ُك
ِ ِ الص
ِؕ ن
َِّ ِۡبي
ِۡ اۡلۡ ُ ٰج ِه ِديۡ َّن ِمنۡ ُك
م َِّو ه
ِ ِ م
ِۡ ار ُك
َّ َّ َِّونَّبۡل ُ َّواِ ا َّۡخب

32. সনশ্চয় যারা কামফর 32. Indeed, those who
এবং আল্লাহর পে দেমক disbelieve and hinder
মানুেমক সফসরময় রামখ (others) from the way
এবং সনমর্মদর র্মনয িৎপে of Allah, and oppose
বযক্ত হওয়ার পর রিূমলর the messenger after
has
been
(িঃ)
সবমরাসধতা
কমর, what
তারা আল্লাহর দকানই ক্ষসত manifested unto them
করমত পারমব না এবং of the guidance. Never

اِ َِّن ال َّ ِذيۡ َّن كَّ َّف ُر ۡوا َِّو َّص ُد ۡوا عَّ ۡن
ِ س ِبي ِل ه
اّٰلل َِّو َّشٓاقُوا ال َّر ُس ۡو َِّل ِم ۡ ًّۢن
ۡ َّ
ِ
م ا َۡلُدٰى ل َّ ۡن
ُِ ُ ي ََّل
َّ َّ َّ بَّ ۡعد َّما تَّب
ِ ُ ِاّٰللَّ َّشيۡــاِ ؕ َِّو َّسيُ ۡحب
ط
يَّ ُض ُروا ه

আসম
অবেযই
দতামামদরমক পরীক্ষা করব
দয পযম ন্ত না ফুটিময় তুসল
দতামামদর
দর্হাদকারীমদরমক
এবং
িবরকারীমদরমক
এবং
যতক্ষণ না আসম দতামামদর
অবস্থান িমূহ যাচাই কসর।

31.

সতসন বযেম কমর সদমবন will they harm Allah
in the least. And He
তামদর কমম িমূহমক।

ِ ِ م
ِۡ ُ ا َّۡع َّما ََّل

will render their deeds
worthless.
33. O you who believe,
obey Allah and obey
the Messenger and
render not vain your
deeds.

ِ َّ ن ِا ٰمنوا ا
ِ
ع
ي
ط
اّٰلل
وا
َّ ي ٰاَّيُهَّا الَّذيۡ َِّ َّ ُ ۡ ۡ ُ ه
َِّوا َّ ِطي ۡ ُعوا ال َّر ُس ۡو َِّل َِّو َّ ِل ُتب ۡ ِطل ُ ۡوا

34. সনশ্চয় যারা কামফর 34. Indeed, those who
এবং আল্লাহর পে দেমক disbelieve, and hinder
মানুেমক সফসরময় রামখ, (others) from the way
অতঃপর কামফর অবস্থায় of Allah then die while
মারা যায়, আল্লাহ কখনই they were disbelievers,
never will Allah forgive
তামদরমক ক্ষমা করমবন
them.

ِاِ َِّن ال َّ ِذيۡ َّن كَّ َّف ُر ۡوا َِّو َّص ُد ۡوا عَّ ۡن
ِل ه
ٌِ م ُك َّف
ار
ِۡ م َّما ُت ۡوا َّو ُه
َِّ اّٰلل ُث
ِ ِ ۡ َّس ِبي
ِ م
ِۡ ُ اّٰلل ََّل
ُِ فَّل ۡ َِّن يَّغۡ ِف َّر ه

33. দহ মুসমনগণ! দতামরা
আল্লাহর আনুগতয কর,
রিূমলর (িাঃ) আনুগতয কর
এবং সনমর্মদর কমম সবনি
কমরা না।

না।

অতএব, দতামরা
হীনবল হময়া না এবং
িসন্ধর আহবান র্াসনও না,
দতামরাই
হমব
প্রবল।
আল্লাহই দতামামদর িামে
আমিন। সতসন কখনও
দতামামদর
কমম
হ্রাি
করমবন না।

35.
So be not weak
and call for peace
while you have the
upper hand. And Allah
is with you, and will
never deprive you (the
reward) of your deeds.

পাসেম ব র্ীবন দতা
দকবল
দখলাধুলা,
যসদ
দতামরা সবশ্বািী হও এবং
িংযম
অবলম্বন
কর,
আল্লাহ
দতামামদরমক
দতামামদর প্রসতদান দদমবন
এবং সতসন দতামামদর ধনিম্পদ চাইমবন না।

36.
The life of this
world is only a play
and diversion. And if
you believe and fear,
He will give you your
rewards, and will not
ask of you your
possessions.

35.

36.

ِ ِ م
ِۡ ا َّۡع َّمالـ َّ ُك

ِالسل ۡ ِم
َّ َِّو تَّ ۡد ُع ۡوا اِ ََّل

فَّ َّلِ ِتَّ ِنُ ۡوا

اّٰلل َّمعَّ ُك ۡم
َِّواَّنۡتُ ُم ۡالَّعۡل َّ ۡو َِّن َِّو ُه
ِ ِ م
ِۡ ن يَّ ِِتَّ ُك ۡم ا َّۡع َّمالـ َّ ُك
ِ ۡ َّ َِّول
ِب َِّو ََّل ۡ ٌِو َّو
ِ ٌ ِالدنۡيَّا لَّع
ُ اِ َّّنَّا ا ۡۡلَّيٰو ُة
اِ ۡن ُت ۡؤ ِمنُ ۡوا َِّو تَّتَّ ُق ۡوا يُ ۡؤتِ ُك ۡم
ِۡ م َِّو َّ ِل ي َّ ۡســَّـل ۡ ُك
م
ِۡ اُ ُج ۡو َّر ُك
ِ ِ م
ِۡ ا َّ ۡم َّوالـ َّ ُك

37. সতসন দতামামদর কামি 37. If He were to ask
ِ اِ ۡن يَّس ـَّــل ۡ ُكمو َّها فَّي ۡح
م
ك
ف
ُ
ۡ
ধন-িম্পদ চাইমল অতঃপর you of it, and press ۡ
ُ ُۡ
you
would
দতামামদরমক অসত্ করমল you,
م
ِۡ تَّب ۡ َّخل ُ ۡوا َِّو ُّيۡ ِر ِۡج ا َّۡضغَّان َّ ُك
withhold,
and
He
দতামরা কাপমণয করমব এবং
bring
your
সতসন দতামামদর মমনর would
ِِ
malice out.
িংকীণম তা
দদমবন।

প্রকাে

কমর

শুন, দতামরাই দতা
তারা, যামদরমক আল্লাহর
পমে বযয় করার আহবান
র্ানামনা হমচ্ছ, অতঃপর
দতামামদর
দকউ
দকউ
কৃপণতা করমি। যারা
কৃপণতা
করমি,
তারা
সনমর্মদর প্রসতই কৃপণতা
করমি। আল্লাহ অভাবমুক্ত
এবং দতামরা অভাবগ্রস্থ।
যসদ দতামরা মুখ সফসরময়
নাও, তমব সতসন দতামামদর
পসরবমতম অনয র্াসতমক
প্রসতস্ত করমবন, এরপর
তারা দতামামদর মত হমব
না।

38.

38. Here you are, those
who are called to spend
in the cause of Allah.
Then among you are
some who withhold.
And
whoever
withholds, he then only
withholds against his
own self. And Allah is
self Sufficient and you
are the needy. And if
you turn away, He will
replace
you
with
another people, and
they will not be like
you.

ِۡم هٰى ُؤ َّاَل ِء ُت ۡدعَّ ۡو َِّن لِتُنۡ ِف ُق ۡوا ِف
ِۡ ُهٰا َّ ِن ۡت
ِ س ِبي ِل ه
ِل
ِ ُ ن يَّب ۡ َّخ
ِ ۡ اّٰلل فَّ ِمنۡ ُك ۡم َّم
ۡ َّ
ل عَّ ۡن
ِ ُ ل فَّاِ َّّنَّا يَّب ۡ َّخ
ِ ۡ َِّو َّم ۡن يَّب ۡ َّخ
ن َِّو اَّنۡـتُ ُم
ُِ نَّـ ۡف ِس ِٖه َّو ه
ُ ِ َّ اّٰلل الۡغ
ٓاء ِ َِّواِ ِۡن تَّت َّ َّول َّ ۡوا ي َّ ۡستَّـب ۡ ِد ِۡل
ُِ ال ۡ ُف َّق َّر
قَّ ۡوما غَّ ۡۡيَّ ُك ۡم ُث َّم َّ ِل ي َّ ُك ۡون ُ ۡوا
 كم
ُ َّ ا َّمثَّالـ

ۡ

