
 

আন-নরূ AnNoor   

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.  এটা একটা িরূা যা 
আসম নাসযল কমরসি, এবং 
দাসয়মে অপসরহাযয কমরসি। 
এমে আসম িসু্পষ্ট 
আয়ােিমূহ অবেীণয 
কমরসি, যামে তোমরা 
স্মরণ রাখ। 

1. (This is) a surah 

which We have sent 

down and which We 

have enjoined, and We 

have revealed in it 

manifest verses, that 

you may remember.   

َّا  لۡن اَّنۡزَّ ۡضنٰهَّا وَّ لۡنٰهَّا وَّفَّرَّ ٌة اَّنۡزَّ ُسۡورَّ
ۤ اٰيٍٰتٍۭ بَّي ِنٍٰت ل َّعَّل َُّكۡم  فِيۡهَّا

ِِِِ تَّذَّك َُّرۡونَِّ

2.  বযসিচাসরণী নারী 
বযসিচারী পরুুষ; োমদর 
প্রমেযকমক একশ’ কমর 
তবত্রাঘাে কর। আল্লাহর 
সবধান কাযযকর কারমণ 
োমদর প্রসে তযন 
তোমামদর মমন দয়ার 
উমেক না হয়, যসদ তোমরা 
আল্লাহর প্রসে ও পরকামলর 
প্রসে সবশ্বািী হময় থাক। 
মুিলমানমদর একটি দল 
তযন োমদর শাসি প্রেযক্ষ 
কমর। 

2. The adulteress and 

the adulterer, lash each 

one of them (with) a 

hundred   lashes.   And   

let   not   withhold   you 

for the twain (any) pity 

in the religion of Allah,      

if you believe in Allah 

and the Last Day. And 

let  a  group  of  the 

believers witness their 

punishment.  

َِّ ۡ فَّاۡجلُِدۡوا كُل َّ ا اِِن َُّة وَّالز َّ اِني لز َّ
لۡدَّةٍِ ا ِمائَّةَّ جَّ ِوَّاِحٍد م ِنُۡهمَّ لَّ  و َّ
اۡفٌَّة ِِفۡ ِديِۡن  ا رَّ ِِتَّاُۡخۡذُكۡم بِِهمَّ  اّٰلله

ِِاِۡن ُكنۡتُۡم ُتۡؤمِنُۡونَّ  َّۡوِم  بِاّٰلله وَّالۡي
ٮِٕٓفٌََِّة اۡلِٰخرِِ ََّ ا  ابَُّهمَّ هَّۡد ََّذَّ ۡۡ َّ لۡي  وَّ

ِِِِ م ِنَّ اۡۡلُۡؤمِِنۡيَِّ

3.  বযসিচারী পরুুষ তকবল 
বযসিচাসরণী নারী অথবা 
মুশসরকা নারীমকই সবময় 

3. The adulterer shall 

not   marry   but   an    

adulteress   or    an    

َِّ َّۡو ا َّةً ا َّنِۡكُح اِل َّ زَّانِي اِِنۡ لَّ ي لز َّ



কমর এবং বযসিচাসরণীমক 
তকবল বযসিচারী অথবা 
মুশসরক পরুুষই সবময় কমর 
এবং এমদরমক মুসমনমদর 
জমনয হারাম করা হময়মি। 

idolatress,   and   the 

adulteress shall not 

marry but an adulterer 

or an idolater. And that 

has been forbidden to 

the believers.  

ِركَّةًِ ۡۡ َّةُِ ُم انِي ۤ  و َّ الز َّ َّنِۡكُحهَّا لَّ ي
ِرٌكِ ۡۡ َّۡو ُم مَّ ٰٰل ََِّ اِل َّ زَّاٍن ا ِ  وَُّحر 

ِِِِ َََّلَّ اۡۡلُۡؤمِِنۡيَِّ
4.  যারা িেী-িাধ্বী 
নারীর প্রসে অপবাদ 
আমরাপ কমর অেঃপর 
স্বপমক্ষ চার জন পরুুষ 
িাক্ষী উপসিে কমর না, 
োমদরমক আসশটি তবত্রাঘাে 
করমব এবং কখনও োমদর 
িাক্ষয কবুল করমব না। 
এরাই না’ফারমান। 

4. And those who 

accuse chaste    women    

then  do not bring  four  

witnesses,  lash  them  

(with) eighty lashes,  

and  do  not  accept  

from them testimony 

ever after.  And   it   is 

they who are the 

disobedient.  

نِٰت ُثم َّ وَِّ َّۡرُمۡونَّ اۡۡلُۡحصَّ ال َِّذيۡنَّ ي
َّۡربَّعَِّة ُشهَّدَّٓاءَّ  َّاُۡتۡوا بِا َّۡم ي ل
لَّ  لۡدَّةً و َّ ِٰنۡيَّ جَّ فَّاۡجلُِدۡوُهۡم َثَّ

ُۡم شَّهَّادَّةً اَّبَّدًِ َّلُۡوا َلَّ ٰ ِٕفِ ََّ اتَّۡقب  وَّاُول
َۙ ِِِِ ُهُم الَِٰۡسُقۡونَّ

5.  সকন্তু যারা এরপর 
েওবা কমর এবং িংমশাসধে 
হয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম 
তমমহরবান। 

5.   Except those who 

repent after that and 

do righteous deeds, 

then indeed, Allah is 

Oft Forgiving, Most 

Merciful. 

ل َّ ال َِّذيۡنَّ تَّابُۡوا ِمۡنۢۡ بَّعِۡد ٰٰل ََِّ اِِ
َُّحۡوا َِّ فَّاِن َّ وَّاَّۡصل ۡوٌر  اّٰلله َُ غَّ
ِحيٌۡمِ ِِِِ ر َّ

6.  এবং যারা োমদর 
স্ত্রীমদর প্রসে অপবাদ 
আমরাপ কমর এবং োরা 
সনমজরা িাডা োমদর তকান 
িাক্ষী তনই, এরূপ বযসির 
িাক্ষয এিামব হমব তয, তি 
আল্লাহর কিম তখময় 
চারবার িাক্ষয তদমব তয, তি 
অবশযই িেযবাদী। 

6.  And those who 

accuse their  wives  and  

there  are no witnesses 

for  them, except 

themselves, then the 

testimony of one of 

them is four testimonies 

(swearing) by Allah, 

that indeed he surely is 

of the truthful.  

َّۡم  ل ُهۡم وَّ َّۡرُمۡونَّ اَّۡزوَّاجَّ ال َِّذيۡنَّ ي وَّ
ُسُهۡم  َُ ۡ ۤ اَّن ُۡم ُشهَّدَّٓاُء اِل َّ َُّكۡن َل َّ ي

هَّادَِّ َّۡ ِدِهۡم اَّۡربَُّع شَّهٰدٍٰتٍۭ فَّ ُة اَّحَّ
ِِ ِدِِۡيَِّبِاّٰلله ِنَّ الصه ٗ  ۡلَّ ِِِِ  اِن َّ

7.  এবং পঞ্চমবার বলমব 
তয, যসদ তি সমথযাবাদী হয় 
েমব োর উপর আল্লাহর 

7.   And the fifth 

(testimony), that the 

curse of Allah be on 

َّـعۡنَّتَّ  ُة اَّن َّ ل َّـاِمسَّ ِِوَّاۡۡل ِٗ  اّٰلله ۡ َّي ََّل



লানে। him if he is of the liars.  َِّاِۡن كَّانَّ ِمنَّ الۡكِٰذبِۡي ِِِِ
8.  এবং স্ত্রীর শাসি রসহে 
হময় যামব যসদ তি আল্লাহর 
কিম তখময় চার বার িাক্ষয 
তদয় তয, োর স্বামী অবশযই 
সমথযাবাদী; 

8.    And   it   shall 

avert  from  her  the  

punishment  that  she 

bears witness four 

testimonies (swearing) 

by Allah  that  indeed  

he is surely of the liars.  

هَّدَّ  ۡۡ ُؤا عَّنۡهَّا الۡعَّذَّابَّ اَّۡن تَّ َّۡدرَّ وَّي
ِِاَّۡربَّعَّ شَّهٰدٍٰتۢۡ  ِِ بِاّٰلله ٗ  ۡلَّ نَّ اِن َّ

َۙ ِِِِ الۡكِٰذبِۡيَّ
9.  এবং পঞ্চমবার বমল তয, 
যসদ োর স্বামী িেযবাদী 
হয় েমব োর ওপর 
আল্লাহর গযব তনমম 
আিমব। 

9. And the fifth 

(testimony) that the 

wrath  of  Allah  be  

upon  her  if  he  is  of  

the truthful.  

بَّ  ةَّ اَّن َّ غَّضَّ َّـاِمسَّ ِِوَّاۡۡل ۤ  اّٰلله َّيۡهَّا ََّل
ِدِِۡيَِّ ِِِِ اِۡن كَّانَّ ِمنَّ الصه

10.  তোমামদর প্রসে 
আল্লাহর অনগু্রহ ও দয়া না 
থাকমল এবং আল্লাহ েওবা 
কবুল কারী, প্রজ্ঞাময় না 
হমল কে সকিুই তয হময় 
তযে। 

10. And if (it were) not   

for the favor of Allah 

upon you, and His 

mercy (you would be 

ruined indeed), and that 

Allah is Clement, Wise.  

َّۡولَّ فَّۡضُل  ل ِِوَّ ٗ   اّٰلله ۡۡحَّتُ َّيُۡكۡم وَّرَّ ََّل
َِّوَّاَّن َّ  ِكيٌۡمِ اّٰلله ِِِِ تَّو َّاٌب حَّ

11.  যারা সমথযা অপবাদ 
রটনা কমরমি, োরা 
তোমামদরই একটি দল। 
তোমরা এমক সনমজমদর 
জমনয খারাপ মমন কমরা 
না; বরং এটা তোমামদর 
জমনয মঙ্গলজনক। োমদর 
প্রমেযমকর জমনয েেটুকু 
আমি যেটুকু তি তগানাহ 
কমরমি এবং োমদর মমধয 
তয এ বযাপামর অগ্রণী 
িূসমকা সনময়মি, োর 
জমনয রময়মি সবরাট শাসি। 

11. Indeed, those who 

brought forth the 

slander are a group 

among you. Do not 

think this an evil for 

you. But it is good for 

you. For every man of 

them is (a payment) 

what he earned of the 

sin.  And he who took 

upon the greater share 

thereof among them, 

for him is a great 

punishment. 

َّةٌِاِِ ٮُٓءۡو بِاۡلِۡف َِ ُعۡصب  ن َّ ال َِّذيۡنَّ جَّ
ا ل َّـُكۡمِم ِنُۡكۡمِ ُُ شَّر ً بُۡو ۡسَّ ََّ  بَّۡل  لَّ 

ۡۡيٌ ل َّـُكۡمِ ِ اۡمِرٍٴٍ م ِنُۡهۡم ُهوَّ خَّ ُُل  ِ  ل
بَّ ِمنَّ اۡلِۡثِمِ ال َِّذۡٴ م َّا اۡكتَّسَّ  وَّ

ٗ  ََّذَّاٌب  َّ ُ  مِنُۡهۡم ل تَّوَّّٰله ِكۡۡبَّ
ِِِِ عَِّظيٌۡمِ



12.  তোমরা যখন একথা 
শুনমল, েখন ঈমানদার 
পরুুষ ও নারীগণ তকন 
সনমজমদর তলাক িম্পমকয  
উত্তম ধারণা করসন এবং 
বলসন তয, এটা তো সনজয লা 
অপবাদ? 

12. Why, when you 

heard it (the slander), 

did not think the 

believing men and the 

believing women good 

of their own people, 

and said: “This is a 

clear lie.”  

َِّ ن َّ اۡۡلُۡؤمِنُۡونَِّل ُُ ظَّ عۡتُُمۡو ِ ٰۡ َسَّ ۤ اِ  ۡولَّ
ۡۡيًاَۙ  ِسِهۡم خَّ َُ ۡ َّن وَّاۡۡلُۡؤمِنُٰت بِا

ۤ اِفۡ ٌَ م ُبِۡيٌِ ا َِّالُۡوا هٰذَّ ِِِِ و َّ

13.  োরা তকন এ বযাপামর 
চার জন িাক্ষী উপসিে 
কমরসন; অেঃপর যখন 
োরা িাক্ষী উপসিে 
কমরসন, েখন োরাই 
আল্লাহর কামি সমথযাবাদী। 

13.   Why did they not 

bring to (prove) it four 

witnesses. Then when 

they (slanderers)  did  

not  produce  the  

witnesses,  then it  is  

they,  with Allah, who 

are  the  liars.  

َّۡربَّعَِّة ُشهَّدَّٓاءَِّل َِّ ِٗ بِا ۡ َّي ٮُٓءۡو ََّل  ۡولَّ جَّ
ٰ ِٕفِ ََّ  هَّدَّٓاِء فَّاُول ُ ۡ َّاُۡتۡوا بِال َّۡم ي ٰۡ ل فَّاِ

ِِِعنۡدَّ  ۡـكِٰذبُۡونَِّ اّٰلله ِِِِ ُهُم ال

14.  যসদ ইহকামল ও 
পরকামল তোমামদর প্রসে 
আল্লাহর অনগু্রহ ও দয়া না 
থাকে, েমব তোমরা যা 
চচয া করসিমল, েজ্জমনয 
তোমামদরমক গুরুের 
আযাব স্পশয করে। 

14.   And   if   (it   were) 

not for the favor of 

Allah upon you, and 

His mercy in the world 

and the Hereafter, 

would surely have 

touched you, regarding 

that wherein you had 

indulged, a great 

punishment.  

َّۡولَّ فَّۡضُل وَِّ ِِل ٗ   اّٰلله ۡۡحَّتُ َّيُۡكۡم وَّرَّ ََّل
 ۤ ُكۡم ِِفۡ مَّا َّس َّ ِة ۡلَّ َّا وَّاۡلِٰخرَّ نۡي ُ ِِف الد 

ِٗ ََّذَّاٌب عَِّظيٌۡمِ ۡ ِِِِ ِۖ اَّفَّۡضتُۡم فِي

15.  যখন তোমরা এমক 
মুমখ মুমখ িডাসিমল এবং 
মুমখ এমন সবষয় উচ্চারণ 
করসিমল, যার তকান জ্ঞান 
তোমামদর সিল না। 
তোমরা এমক েুি মমন 
করসিমল, অথচ এটা 
আল্লাহর কামি গুরুের 
বযাপার সিল। 

15. When you received  

it with your tongues, 

and uttered with  your  

mouths  that  of which 

you had no knowledge, 

and  you  thought of it 

insignificant,  and  with 

Allah it was 

tremendous.  

تَُّقۡولُۡونَّ  َّلِۡسنَّتُِكۡم وَّ ٗ  بِا َّ ق َّۡون َـّ ٰۡ تَّل اِ
 ٖٗ َّـُكۡم بِ َّـيۡسَّ ل َّفۡوَّاِهُكۡم م َّا ل بِا

ًِ ي ِن ٗ  هَّ َّ بُۡون ۡسَّ ََّ ُهوَّ ِعنۡدَّ  ِۖ اَِلٌۡم و َّ و َّ
ِِ ِِِِ عَِّظيٌۡمِ اّٰلله



16.  তোমরা যখন এ কথা 
শুনমল েখন তকন বলমল না 
তয, এ সবষময় কথা বলা 
আমামদর উসচে নয়। 
আল্লাহ তো পসবত্র, মহান। 
এটা তো এক গুরুের 
অপবাদ। 

16.   And  why,  when  

you  heard  it,  did   

you  not  say: “It is not  

for us that we speak of 

this. Glory be to You 

(O Allah), this is a 

great slander.”  

َُّكۡوُن  ُِلۡتُۡم م َّا ي  ُُ عۡتُُمۡو ِ ٰۡ َسَّ ۤ اِ َّۡولَّ وَّ ل
ا َّل َّمَّ بِهٰذَّ َُّ ت ۤ اَّۡن ن َـّ َّـنَّا ُسبٰۡحنَّ ََّ  ل
ا بُهۡتَّاٌن عَِّظيٌۡمِ ِِِِ هٰذَّ

17.  আল্লাহ তোমামদরমক 
উপমদশ সদমিন, তোমরা 
যসদ ঈমানদার হও, েমব 
েখনও পনুরায় এ ধরমণর 
আচরমণর পনুরাবৃসত্ত কমরা 
না। 

17. Allah admonishes 

you that you repeat not 

the like of it ever, if 

you should be 

believers.  

َِّ ُِعُِظُكُم ي ۤ  اّٰلله ٖٗ ِ اَّۡن تَُّعۡوُدۡوا ِۡلِثۡل
ُۡؤمِِنۡيَِّ اَّبًَّدا اِۡن ُكنۡتُۡمِ ِِِِ م 

18.  আল্লাহ তোমামদর 
জমনয কামজর কথা স্পষ্ট 
কমর বণযনা কমরন। আল্লাহ 
িবযজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

18. And Allah makes 

clear to you the 

revelations. And Allah is 

All Knowing, All Wise. 

ُ وَِّ ِ َّي  ُِيُب َّـُكُم اۡلٰيِٰتِ اّٰلله ُ  وَِّل اّٰلله
ِكيٌۡمِ ِِِِ ََّلِيٌۡم حَّ

19.  যারা পিন্দ কমর তয, 
ঈমানদারমদর মমধয 
বযসিচার প্রিার লাি 
করুক, োমদর জমনয 
ইহাকাল ও পরকামল 
যন্ত্রণাদায়ক শাসি রময়মি। 
আল্লাহ জামনন, তোমরা 
জান না। 

19.  Indeed,  those  who  

love that  indecency   

should   spread among  

those who believe,  

theirs  will be a painful 

punishment in the 

world and the 

Hereafter. And Allah 

knows, and you do not 

know.  

يۡعَّ  ِۡ اِن َّ ال َِّذيۡنَّ ُُيِب ُۡونَّ اَّۡن تَّ
ُۡم  ُة ِِف ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا َلَّ َّۡ الََّۡاِح
ةِِ َّا وَّاۡلِٰخرَّ نۡي ُ َّلِيٌۡمَۙ ِِف الد   ََّذَّاٌب ا

ُ وَِّ َّعِۡاّٰلله اَّنۡـتُۡم لَّ ي َُّم وَّ ل
َُّمۡونَِّ ِِِِ تَّعۡل

20.  যসদ তোমামদর প্রসে 
আল্লাহর অনগু্রহ ও দয়া না 
থাকে এবং আল্লাহ দয়ালু, 
তমমহরবান না হমেন, েমব 
কে সকিুই হময় তযে। 

20. And if (it were) not 

for the favor of Allah 

upon you, and His 

mercy (you would be 

ruined indeed), and 

that Allah is Clement, 

Merciful.  

َّۡولَّ فَّۡضُل  ل ِِوَّ ٗ   اّٰلله ۡۡحَّتُ َّيُۡكۡم وَّرَّ ََّل
َِّوَّاَّن َّ  ِحيٌۡمِ اّٰلله ُءۡوٌف ر َّ ِِِِ رَّ



21.  তহ ঈমানদারগণ, 
তোমরা শয়োমনর পদাঙ্ক 
অনুিরণ কমরা না। তয 
তকউ শয়োমনর পদাঙ্ক 
অনুিরণ করমব, েখন তো 
শয়োন সনলযজ্জো ও মন্দ 
কামজরই আমদশ করমব। 
যসদ আল্লাহর অনুগ্রহ ও 
দয়া তোমামদর প্রসে না 
থাকে, েমব তোমামদর 
তকউ কখনও পসবত্র হমে 
পারমে না। সকন্তু আল্লাহ 
যামক ইিা পসবত্র কমরন। 
আল্লাহ িবসকিু তশামনন, 
জামনন। 

21.   O you, those who 

believe, do not follow 

the footsteps of Satan. 

And whoever follows 

the footsteps of Satan, 

then indeed, he enjoins 

indecency and wrong.  

And   if   (it   were)   

not for the favor of 

Allah  upon  you,   and    

His   mercy,  not any 

one among you would  

have  been pure, ever. 

But Allah purifies 

whom He wills. And 

Allah is All Hearer, All 

Knower.  

ِۤ ٰ َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا لَّ تَّت َّبُِعۡوا ي ا
يٰۡطِنِ َّ ۡ  وَّمَّۡن ي َّت َّبِۡع ُخُطوِٰت ال

يٰۡطِن فَّاِِ َّ ۡ َّاُۡمُر ُخُطوِٰت ال ٗ  ي ن َّ
ٮِٓء وَّاۡۡلُنۡكَّرِِ َّۡ ََّۡح ۡـ َّۡولَّ فَّۡضُل بِال ل  وَّ

ِِ ٗ  مَّا زَّٰٰك  اّٰلله ۡۡحَّتُ َّيُۡكۡم وَّرَّ ََّل
ٰـِكن َّ  ل ٍد اَّبًَّدا و َّ َِّمِنُۡكۡم م ِۡن اَّحَّ  اّٰلله

ٮٓءُِ َّۡ ۡ مَّۡن ي َّ ُ  وَِّيُزَّٰك ِ يٌۡع اّٰلله ِ َسَّ
ِِِِ ََّلِيٌۡمِ

22.  তোমামদর মমধয যারা 
উচ্চমযযাদা ও আসথযক 
প্রাচুমযযর অসধকারী, োরা 
তযন কিম না খায় তয, 
োরা আত্নীয়-স্বজনমক, 
অিাবগ্রিমক এবং আল্লাহর 
পমথ সহজরেকারীমদরমক 
সকিুই তদমব না। োমদর 
ক্ষমা করা উসচে এবং 
তদাষক্রটি উমপক্ষা করা 
উসচে। তোমরা সক কামনা 
কর না তয, আল্লাহ 
তোমামদরমক ক্ষমা কমরন? 
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম 
করুণাময়। 

22.  And  let  not swear,  

those  of dignity among 

you and  (those  of)  

wealth,  not to  give  to 

their  relatives  and   

the  needy,   and  the  

emigrants for the cause 

of Allah. And let them   

forgive and overlook.  

Would you not love 

that   Allah   should 

forgive you. And Allah 

is Oft Forgiving, Most 

Merciful. 

ۡـََّۡضِل وَِّ َّاۡتَِّل اُولُوا ال مِنُۡكۡم لَّ ي
عَِّة اَّۡن ي ُۡؤُتۡوۤا اُوِّٰل الُۡقۡرٰٰب  وَّالس َّ
َّٰسِكۡيَّ وَّاۡۡلُهِٰجِريۡنَّ ِِفۡ  وَّاۡۡل

ِبيِۡل  ِِسَّ ۡوا  اّٰلله َُ ۡع َـّ لۡي وَّ
ۡصََُّحۡوا َـّ لۡي َِرَّ وَّ ۡ ِب ُۡونَّ اَّۡن ي َّۡ َُ  اَّلَّ 

ُِ َّـُكۡمِ اّٰلله ُ  وَِّل ِحيٌۡمِاّٰلله ۡوٌر ر َّ َُ  غَّ

ِِِِ

23.  যারা িেী-িাধ্বী, 
সনরীহ ঈমানদার নারীমদর 

23.    Indeed,  those 

who accuse chaste, 
نِٰت  ن َّ ال َِّذيۡنَِّاِِ َّۡرُمۡونَّ اۡۡلُۡحصَّ ي



প্রসে অপবাদ আমরাপ কমর, 
োরা ইহকামল ও পরকামল 
সধকৃে এবং োমদর জমনয 
রময়মি গুরুের শাসি। 

indiscreet,  believing  

women are  cursed  in  

the world  and  the  

Hereafter. And  for   

them  is a great 

punishment. 

َّا  نۡي ُ َِلِٰت اۡۡلُۡؤمِنِٰت لُعِنُۡوا ِِف الد  ٰ الۡۡ
ةِِ ُۡم ََّذَّاٌب  وَّاۡلِٰخرَّ وََّلَّ
ِِِِ عَِّظيٌۡمَۙ

24.  তযসদন প্রকাশ কমর 
তদমব োমদর সজহবা, 
োমদর হাে ও োমদর পা, 
যা সকিু োরা করে; 

24.  On the day when, 

will bear witness 

against them their 

tongues, and their 

hands, and their feet as 

to what they used to do.  

تُُهۡم  َّيِۡهۡم اَّلِۡسنَـّ هَُّد ََّل ۡۡ ي َّۡومَّ تَّ
َّانُۡوا  اَّۡرُجلُُهۡم ِِبَّا ك اَّيِۡديِۡهۡم وَّ وَّ

لُۡونَِّ َّعۡمَّ ِِِِ ي
25.  তিসদন আল্লাহ োমদর 
িমুসচে শাসি পমুরাপসুর 
তদমবন এবং োরা জানমে 
পারমব তয, অল্লাহই িেয, 
স্পষ্ট বযিকারী। 

25.     On   that   day   

Allah   will   pay them 

in full their just dues,   

and   they will know 

that Allah, He is the 

manifest Truth.  

َِّ ُِي ُِوَّف ِيِۡهُم ۡومَِّٕفٍِذ ي  َّـق َّ  اّٰلله َُّهُم اۡۡل ِديۡن
َُّمۡونَّ اَّن َّ  َّعۡل َِّوَّي ُ  اّٰلله َّـق  ُهوَّ اۡۡل

ِِِِ اۡۡلُبِۡيُِ
26.  দশু্চসরত্রা নারীকূল 
দশু্চসরত্র পরুুষকুমলর জমনয 
এবং দশু্চসরত্র পরুুষকুল 
দশু্চসরত্রা নারীকুমলর 
জমনয। িচ্চসরত্রা নারীকুল 
িচ্চসরত্র পরুুষকুমলর জমনয 
এবং িচ্চসরত্র পরুুষকুল 
িচ্চসরত্রা নারীকুমলর জমনয। 
োমদর িম্পমকয  তলামক যা 
বমল, োর িামথ োরা 

িম্পকয হীন। োমদর জমনয 
আমি ক্ষমা ও িম্মানজনক 
জীসবকা। 

26.   Impure  women  

are for impure   men,  

and  impure   men  are  

for   impure   women.  

And women of  purity  

are  for  men  of purity,  

and  men of purity are 

for women  of  purity.  

Such  are   innocent  of   

that   which they say. 

For them is pardon 

and a bountiful 

provision.  

َّبِيۡثُۡونَّ  بِيۡثِۡيَّ وَّاۡۡل َّبِيۡثُٰت لِلۡخَّ اَّۡۡل
بِيۡثِٰتِ ي ِبِۡيَّ لِلۡخَّ ي ِبُٰت لِلط َّ  وَّالط َّ

ي ِبِٰتِ ي ِبُۡونَّ لِلط َّ ٰ ِٕفِ ََّ وَّالط َّ  اُول
َُّقۡولُۡونَُِّمۡبَّ َِّ ٌة ُءۡونَّ ِم َّا ي َِرَّ ُۡم م َّۡۡ  َلَّ

ِرۡزٌق كَِّريٌۡمِ ِِِِ و َّ

27.  তহ মুসমনগণ, তোমরা 
সনমজমদর গহৃ বযেীে অনয 

27.   O  you,  those  

who  believe,  do   not   

enter  houses other 

ِۤ ٰ َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا لَّ تَّۡدُخلُۡوا ي ا



গমৃহ প্রমবশ কমরা না, তয 
পযযন্ত আলাপ-পসরচয় না 
কর এবং গহৃবািীমদরমক 
িালাম না কর। এটাই 
তোমামদর জমনয উত্তম, 
যামে তোমরা স্মরণ রাখ। 

than your  own houses, 

until you have asked 

permission and   

greeted  to those  in 

them. That is better for 

you, that perhaps you 

may remember. 

بُيُۡوتًا غَّۡۡيَّ بُيُۡوتُِكۡم حَّّٰته 
ل ُِمۡوا َََّٰل  اَّۡهلِهَّا  تَّۡستَّاۡنُِسۡوا وَُّتسَّ
َّعَّل َُّكۡم  ۡۡيٌ ل َّـُكۡم ل ٰٰلُِكۡم خَّ

ِِِِ ك َُّرۡونَِّتَّذَِّ
28.  যসদ তোমরা গমৃহ 
কাউমক না পাও, েমব 
অনুমসে গ্রহণ না করা 
পযযন্ত তিখামন প্রমবশ কমরা 
না। যসদ তোমামদরমক বলা 
হয় সফমর যাও, েমব সফমর 
যামব। এমে তোমামদর 
জমনয অমনক পসবত্রো 
আমি এবং তোমরা যা কর, 
আল্লাহ ো িামলািামব 
জামনন। 

28.   So  if  you   do  not 

find   anyone  therein, 

then do not enter  until 

permission  has  been  

given to you.  And  if  it  

is said  to you,  go  

back,  then  go  back,  

for it  is  purer for you.  

And Allah knows of 

what you do.  

ًدا فََّلَّ  ۤ اَّحَّ ُِدۡوا فِيۡهَّا فَّاِۡن ل َّۡم َتَّ
َّـُكۡمِ ا حَّّٰته يُۡؤَّٰنَّ ل  وَّاِۡن تَّۡدُخلُۡوهَّ
َّـُكُم اۡرِجُعۡوا فَّاۡرِجُعۡوا  ُهوَّ ِِيۡلَّ ل

َّـُكۡمِ ُ  وَِّاَّۡزٰٰك ل لُۡونَّ اّٰلله ِِبَّا تَّعۡمَّ
ِِِِ ََّلِيٌۡمِ

29.  তয গমৃহ তকউ বাি 
কমর না, যামে তোমামদর 
িামগ্রী আমি এমন গমৃহ 
প্রমবশ করামে তোমামদর 
তকান পাপ তনই এবং আল্লাহ 
জামনন তোমরা যা প্রকাশ 
কর এবং যা তগাপন কর। 

29.  (It   is) no sin on   

you   that   you   enter 

uninhabited houses 

wherein is comfort for 

you. And Allah knows 

what you reveal and 

what you conceal.  

َِّ َّيُۡكۡم ُجنَّاٌح اَّۡنِل تَّۡدُخلُۡوا  ـيۡسَّ ََّل
ٍَّة فِيۡهَّا مَّتَّاٌع  بُيُۡوتًا غَّۡۡيَّ مَّۡسُكۡون

ُ  وَِّل َّـُكۡمِ َُّم مَّا تُبُۡدۡونَّ وَّمَّا اّٰلله َّعۡل ي
ِِِِ تَّۡكتُُمۡونَِّ

30.  মুসমনমদরমক বলুন, 
োরা তযন োমদর দসৃষ্ট নে 
রামখ এবং োমদর তযৌনাঙ্গর 
তহফাযে কমর। এমে োমদর 
জনয খুব পসবত্রো আমি। 
সনশ্চয় োরা যা কমর 
আল্লাহ ো অবসহে আমিন। 

30.    Say  to  the 

believing  men   to    

lower  of  their  gaze 

and  guard  their  

private  parts.  That   is 

purer for them. Indeed, 

Allah is Aware of what 

they do.  

ۡوا ِمۡن ُِِ ُ ُـض  َّۡ ۡل  ل ِـلُۡمۡؤمِِنۡيَّ ي
ُهۡمِ ََُّۡظۡوا ُفُرۡوجَّ اِرِهۡم وَُّيَّ  اَّبۡصَّ

ُۡمِ َِّ اِن َّ ٰٰل ََِّ اَّۡزٰٰك َلَّ ۢۡ ِِبَّا  اّٰلله بِۡۡيٌ خَّ
َّۡصنَُّعۡونَِّ ِِِِ ي



31.  ঈমানদার নারীমদরমক 
বলুন, োরা তযন োমদর 
দসৃষ্টমক নে রামখ এবং 
োমদর তযৌন অমঙ্গর 
তহফাযে কমর। োরা তযন 
যা িাধারণেঃ প্রকাশমান, 
ো িাডা োমদর তিৌন্দযয 
প্রদশযন না কমর এবং োরা 
তযন োমদর মাথার ওডনা 
বক্ষ তদমশ তফমল রামখ এবং 
োরা তযন োমদর স্বামী, 
সপো, শ্বশুর, পতু্র, স্বামীর 
পতু্র, ভ্রাো, ভ্রােুস্পুত্র, 
িসিপতু্র, স্ত্রীমলাক 
অসধকারিুি বাাঁদী, 
তযৌনকামনামুি পরুুষ, ও 
বালক, যারা নারীমদর 
তগাপন অঙ্গ িম্পমকয  অজ্ঞ, 
োমদর বযেীে কামরা আমি 
োমদর তিৌন্দযয প্রকাশ না 
কমর, োরা তযন োমদর 
তগাপন িাজ-িজ্জা প্রকাশ 
করার জনয তজামর 
পদচারণা না কমর। 
মুসমনগণ, তোমরা িবাই 
আল্লাহর িামমন েওবা 
কর, যামে তোমরা 
িফলকাম হও। 

31.  And  say  to  the  

believing  women  to  

lower of their gaze  and  

guard their private   

parts,   and    not    to  

expose their adornment 

except  that  which  is  

apparent thereof, and   

to  draw  their  veils   

over their bosoms,  and  

not  to  expose their 

adornment except  to 

their own husbands,  

or their fathers, or their 

husbands’ fathers, or 

their sons,  or  their  

husbands’ sons, or their 

brothers, or their 

brothers’ sons, or their 

sisters’ sons, or  their  

women, or that which 

their right hands 

possess   (slaves),  or    

attendants, those of no 

physical desire from 

among men, or 

children, those who are   

not yet  aware   of    the   

private parts of women.  

And let them not stamp 

their feet so as to reveal 

what they hide of their 

adornment. And turn 

to Allah in repentance, 

all together, O you who 

believe, that perhaps 

ُۡضۡضنَّ ِمۡن  وَِّ َّۡ ُِۡل  ل ِـلُۡمۡؤمِنِٰت ي
ُهن َّ  ََّۡۡظنَّ ُفُرۡوجَّ اِرِهن َّ وَُّيَّ اَّبۡصَّ
هَّرَّ  وَّلَّ يُبِۡديۡنَّ ِزيۡنَّتَُّهن َّ اِل َّ مَّا ظَّ

َـّۡضِربۡنَّ ِِبُُمِرِهن َّ َََّٰل  مِنۡهَّا لۡي وَّ
ِ َِّ ُجيُۡوبِِهن َّ تَُّهن َّ وَّلَّ يُبِۡديۡنَّ ِزيۡن

َّٮِٓء  ِهن َّ اَّۡو اٰب َّٮِٕٓفِ َّتِِهن َّ اَّۡو اٰب اِل َّ لِبُُعۡول
َّٮِٓء  َّٮِٕٓفِِهن َّ اَّۡو اَّبۡن َّتِِهن َّ اَّۡو اَّبۡن بُُعۡول
 ۤ َّتِِهن َّ اَّۡو اِۡخوِِٰنِن َّ اَّۡو بَِّنۡ بُُعۡول
َّۡو  وِِٰتِن َّ ا ۤ اَّخَّ اِۡخوَّاِِنِن َّ اَّۡو بَِّنۡ

َـّكَّۡت اَّۡيَِّ ِهن َّ اَّۡو مَّا مَّل ٮِٕٓفِ اُِنُن َّ نِسَّ
اَِّو التهبِعِۡيَّ غَّۡۡيِ اُوِّٰل اۡلِۡربَِّة ِمنَّ 
َّۡم  َِۡل ال َِّذيۡنَّ ل ِ اِل اَِّو الط  جَّ ِ الر 
ٮٓءِِ َّۡظهَُّرۡوا َََّٰل عَّۡوٰرِت الن ِسَّ  ي

َّمَّ مَّا  َّۡرُجلِِهن َّ لِيُـعۡل َّۡضِربۡنَّ بِا وَّلَّ ي
ِ َِۡيَّ ِمۡن ِزيۡنَّتِِهن َّ ُتۡوبُۡوۤا اِّٰلَّ ُُيۡ  وَّ

ِِ ِيِۡ اّٰلله َّعَّل َُّكۡم َجَّ َّٗ اۡۡلُۡؤمِنُۡونَّ ل ُ َّي  عًا ا
َۡلُِحۡونَِّ ِِِِ ُت



you may be successful.  

32.  তোমামদর মমধয যারা 
সববাহহীন, োমদর সববাহ 
িম্পাদন কমর দাও এবং 
তোমামদর দাি ও দািীমদর 
মমধয যারা িৎকমযপরায়ন, 
োমদরও। োরা যসদ সনঃস্ব 
হয়, েমব আল্লাহ সনজ 
অনুগ্রমহ োমদরমক িিল 
কমর তদমবন। আল্লাহ 
প্রাচুযযময়, িবযজ্ঞ। 

32.   And  marry  those 

who are  single   among   

you, and  the righteous  

of your male slaves  

and maid  servants.   If   

they are poor, Allah 

will enrich them of His   

bounty. And Allah is 

all encompassing, 

Aware.  

َّاٰٰم مِنُۡكۡم وَِّ َّي اَّنِۡكُحوا اۡل
َّاِدُكۡم  لِِحۡيَّ ِمۡن ِعب وَّالصه

ٓاءَّ وَّاِمَّٮِٕٓفُِكۡمِ  اِۡن ي َُّكۡونُۡوا ُفقَّرَّ
ُِيُِۡۡنِهُم  ِٖٗ اّٰلله ُ  وَِِّمۡن فَّۡضلِ وَّاِسٌع اّٰلله
ِِِِ ََّلِيٌۡمِ

33.  যারা সববামহ িামথয 
নয়, োরা তযন িংযম 
অবলম্বন কমর তয পযযন্ত না 
আল্লাহ সনজ অনুগ্রমহ 
োমদরমক অিাবমুি কমর 
তদন। তোমামদর 
অসধকারিুিমদর মমধয 
যারা মুসির জনয সলসখে 
চুসি করমে চায়, োমদর 
িামথ তোমরা সলসখে চুসি 
কর যসদ জান তয, োমদর 
মমধয কলযাণ আমি। আল্লাহ 
তোমামদরমক তয, অথয-
কসড সদময়মিন, ো তথমক 
োমদরমক দান কর। 
তোমামদর দািীরা সনমজমদর 
পসবত্রো রক্ষা করমে চাইমল 
তোমরা পাসথযব জীবমনর 
িম্পমদর লালিায় োমদরমক 
বযসিচামর বাধয কামরা না। 
যসদ তকহ োমদর উপর 
তজার-জবরদসি কমর, েমব 

33. And let those keep 

chaste who do not find 

(the means for) 

marriage, until Allah 

enriches them of His 

bounty. And those who 

seek a writing (of 

emancipation) among 

whom your right hands 

possess, so write it for 

them if you know any 

good in them, and give 

them of the wealth  of  

Allah which He has 

given you. And do not 

compel your slave girls 

to prostitution if they 

would desire their 

chastity, that you may 

seek enjoyment of the 

life of the world. And 

whoever would compel 

them, then indeed after 

their compulsion, Allah 

ُِدۡونَّ لۡيَّسِۡوَِّ َِِف ال َِّذيۡنَّ لَّ َيَّ تَّعۡ
َُّهُم  ِۡني َُّاًحا حَّّٰته يُۡ ُِنِ ِمۡن  اّٰلله

ِٖٗ ۡـِكتٰبَّ فَّۡضلِ ُۡونَّ ال َّۡ َّبۡت ال َِّذيۡنَّ ي  وَّ
َـّكَّۡت اَّۡيَّانُُكۡم فََُّّاتِبُۡوُهۡم  ِم َّا مَّل

ۡۡيًا اُٰتۡوُهۡم  اِۡن ََّلِۡمتُۡم فِيِۡهۡم خَّ و َّ
ِِم ِۡن م َّاِل  ِٰ اّٰلله  وَّلَّ تُِٰٕكۡمِال َِّذۡٴۤ ا

َّٮِٓء اِۡن  ُتۡكِرُهۡوا فَّتَّيٰتُِكۡم َََّلَّ الۡبِۡ
ضَّ  ُۡوا عَّرَّ َّۡ نًا ل ِـتَّبۡت ُ َّص  ََّ ۡدنَّ  اَّرَّ

َّا نۡي ُ َّيٰوِة الد  ه ُن َّ اۡۡل  وَّمَّۡن ي ُۡكِرهه
َِّفَّاِن َّ  اِهِهن َّ  اّٰلله ِمۡنۢۡ بَّعِۡد اِۡكرَّ

ِحيٌۡمِ ۡوٌر ر َّ َُ ِِِِ غَّ



োমদর উপর তজার-
জবরদসির পর আল্লাহ 
োমদর প্রসে ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। 

will be Forgiving, 

Merciful.  

34.  আসম তোমামদর প্রসে 
অবেীণয কমরসি িসু্পষ্ট 
আয়ােিমূহ, তোমামদর 
পবূযবেীমদর সকিু দষৃ্টান্ত 
এবং আল্লাহ িীরুমদর জমনয 
সদময়সি উপমদশ। 

34. And certainly, We 

have sent down to you 

clear revelations, and 

the examples of those 

who passed away 

before you. And an 

admonition for the 

righteous.  

َّيِۡوَِّ ۤ اِل َّا لۡن َّقَّۡد اَّنۡزَّ َّي ِنٍٰت ل ُكۡم اٰيٍٰت م ُب
َّۡوا ِمۡن  ل مَّثََّلً م ِنَّ ال َِّذيۡنَّ خَّ و َّ

ةً ل ِـلُۡمت َّقِۡيَِّ ِِِِ َِّبۡلُِكۡم وَّمَّۡوِعظَّ

35.  আল্লাহ নমিামন্ডল ও 
িূমন্ডমলর তজযাসে, োাঁর 
তজযাসের উদাহরণ তযন 
একটি কুলসঙ্গ, যামে আমি 
একটি প্রদীপ, প্রদীপটি 
একটি কাাঁচপামত্র িাসপে, 
কাাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র 
িদশৃয। োমে পেুঃপসবত্র 
যয়েুন বৃমক্ষর লেল 
প্রজ্বসলে হয়, যা পবূযমুখী 
নয় এবং পসশ্চমমুখীও নয়। 
অসি স্পশয না করমলও োর 
লেল তযন আমলাসকে 
হওয়ার সনকটবেী। 

তজযাসের উপর তজযাসে। 
আল্লাহ যামক ইিা পথ 
তদখান োাঁর তজযাসের 
সদমক। আল্লাহ মানমুষর 
জমনয দষৃ্টান্তিমূহ বণযনা 
কমরন এবং আল্লাহ িব 
সবষময় জ্ঞাে। 

35. Allah is the Light of 

the heavens and the 

earth.  The   similitude 

of His Light is as a 

niche wherein is a 

lamp. The lamp is in a 

glass. The glass  is  as  

it were a  shining  star,  

(the  lamp) is kindled  

from  a  blessed  tree,  

an olive, neither  of  the 

east nor  of  the  west,  

whose oil would almost 

glow  forth  (of  itself)  

even though  no  fire 

touched it. Light upon 

Light. Allah guides to 

His Light whom He 

wills. And Allah speaks 

to mankind in parables.  

And Allah is Knower 

of all things.  

َِّ ُِا مٰوِٰت وَّاۡلَّۡرِضِ ّٰلله  نُۡوُر الس َّ
كٰوٍة فِيۡهَّا  ۡۡ ُٖ كَِّم َُّل نُۡوِر مَّث

َّاحٌِ اجَّةٍِِمۡصب َّاُح ِِفۡ ُزجَّ   اَّۡۡلِۡصب
َِّ ُة ك اجَّ ٌ اَّلز ُجَّ ٴ  َّا كَّۡوكٌَّب ُدر ِ َِّن َّ ا

ٍَّة  ُٰۡبَّكٍَّة زَّيۡتُۡون ٍة م  رَّ ي ُۡوَُِّد ِمۡن شَّجَّ
َُّاُد زَّيۡتُهَّا  لَّ غَّۡربِي ٍَّةَۙ ي َـّ ل َّ شَّۡرِِي ٍَّة و َّ

َّارٌِ ُٗ ن ۡس ۡسَّ َّۡم َتَّ َّۡو ل ل ُء وَّ  ن ُۡوٌر يُِضۡ 
َّهِۡدۡٴ َََّٰل نُۡورٍِ ُِ ي ُٖ مَّۡن  اّٰلله لِنُۡوِر
ٮٓءُِ َّۡ َّۡضِرُب ي َّ ُِ وَّ ي َّالَّ  اّٰلله َّۡمث اۡل
ُ  وَِّلِلن َّاِسِ ٍء ََّلِيٌۡمَۙاّٰلله ۡ ِ َشَّ ُُل   بِ

ِِِِ



36.  আল্লাহ তযিব গহৃমক 
মযযাদায় উন্নীে করার এবং 
তিগুমলামে োাঁর নাম 
উচ্চারণ করার আমদশ 
সদময়মিন, তিখামন িকাল ও 
িন্ধ্যায় োাঁর পসবত্রো ও 
মসহমা তঘাষণা কমর; 

36. (The Light is) in 

houses which Allah has 

ordered that they 

should be exalted and 

wherein His name is 

remembered. They do 

offer praise for Him, 

therein, in the mornings 

and in the evenings.  

ِٰنَّ  ُِِِفۡ بُيُۡوٍت اَّ اَّۡن ُتۡرفَّعَّ  اّٰلله
ٗ  فِيۡهَّا  َّ ب ُِح ل َۙ يُسَّ  ٗ وَّيُۡذكَّرَّ فِيۡهَّا اَۡسُ

اِلَۙ ِ بِالُُۡۡدو ِ وَّاۡلٰصَّ

37. এমন তলামকরা, 
যামদরমক বযবিা-বাসণজয 
ও ক্রয়-সবক্রয় আল্লাহর 
স্মরণ তথমক, নামায 
কাময়ম করা তথমক এবং 
যাকাে প্রদান করা তথমক 
সবরে রামখ না। োরা িয় 
কমর তিই সদনমক, তযসদন 
অন্তর ও দসৃষ্টিমূহ উমে 
যামব। 

37. Men whom neither 

merchandise nor sale 

distracts from 

remembrance of Allah 

and establishing prayer 

and paying the poor   

due.  They fear a day 

in which the hearts and 

the eyes will be 

overturned.  

لَّ بَّيۡعٌِِجَّالٌِرِِ ٌة و َّ  َۖۙ ل َّ ُتلِۡهيِۡهۡم َِتَّارَّ
ِٰۡكِر  ِِعَّۡن  لٰوِة وَّ  اّٰلله وَّاَِِّاِم الص َّ

كٰوةِِ َّٮِٓء الز َّ َّۡومًا  اِيۡت َّاُفۡونَّ ي ُيَّ
ِٗ الُۡقلُۡوُب  ۡ تَّتَّقَّل َُّب فِي

اُرَِۙ ِِ وَّاۡلَّبۡصَّ
38.  (োরা আল্লাহর 
পসবত্রো তঘাষণা কমর) 
যামে আল্লাহ োমদর 
উৎকৃষ্টের কামজর প্রসেদান 
তদন এবং সনজ অনগু্রমহ 
আরও অসধক তদন। আল্লাহ 
যামক ইিা অপসরসমে রুযী 
দান কমরন। 

38. That Allah may 

reward them  with  the  

best of what they  did,   

and  increase  (reward)  

for  them  of His 

bounty. And Allah 

provides to whom He 

wills without measure. 

َُّهُم  َّۡجِزي ُِلِي نَّ مَّا عَِّملُۡوا  اّٰلله اَّۡحسَّ
ِٖٗ َِّزيۡدَُّهۡم م ِۡن فَّۡضلِ ُ  وَِّوَّي اّٰلله
ٮٓ َّۡ َّۡرُزُق مَّۡن ي َّ َّۡۡيِ ي ُء بِۡ

اٍبِ ِِِِ ِحسَّ
39.  যারা কামফর, োমদর 
কময মরুিুসমর মরীসচকা 
িদশৃ, যামক সপপািােয  
বযসি পাসন মমন কমর। 
এমনসক, তি যখন োর 
কামি যায়, েখন সকিুই 

39.  And those who 

disbelieve, their deeds 

are as a mirage in a 

desert. The thirsty one 

thinks it to be water, 

until when he comes up 

to it, he does not find it 

اَُلُۡم وَِّ َُّرۡوۤا اَّۡعمَّ ال َِّذيۡنَّ كََّ
ۡماُٰن  ُٗ الظ َّ ُ ب ۡسَّ اٍبۢۡ بِقِيۡعٍَّة ُي َّ رَّ كَّسَّ
ئۡـًٍا  ُُ شَّ ِۡد َّۡم َيَّ ُ  ل ٮٓءَّ ۤ اَِّٰا جَّ مَّٮٓءًًؕ حَّّٰته



পায় না এবং পায় তিখামন 
আল্লাহমক, অেঃপর আল্লাহ 
োর সহিাব চুসকময় তদন। 
আল্লাহ দ্রুে সহিাব 
গ্রহণকারী। 

to be anything, and he 

finds Allah with him, 

so He will pay him his 

due. And Allah is swift 

at reckoning.  

دَّ  َِّو َّ وَّجَّ ِٗ  اّٰلله ابَّ ُٗ ِحسَّ ُ  فَّوَّفهِٕ  ِعنۡدَّ
ُ وَِّ اِبَۙاّٰلله ِريُۡع اۡۡلِسَّ ِِِِ سَّ

40.  অথবা (োমদর কময) 
প্রমত্ত িমুমের বুমক গিীর 
অন্ধ্কামরর নযায়, যামক 
উমেসলে কমর েরমঙ্গর 
উপর েরঙ্গ, যার উপমর 
ঘন কামলা তমঘ আমি। 
এমকর উপর এক অন্ধ্কার। 
যখন তি োর হাে তবর 
কমর, েখন োমক 
এমকবামরই তদখমে পায় 
না। আল্লাহ যামক তজযাসে 
তদন না, োর তকান 
তজযাসেই তনই। 

40.  Or as darkness in a 

vast deep ocean. There 

covered him a wave, on 

top of which is another 

wave, on top of which 

is a cloud. Darkness, 

one above another. 

When he stretches out 

his hand, he almost 

cannot see it. And he 

for whom Allah has 

not appointed a light, 

then for him there is 

not any light.  

َِّ ُٗ ا ِٰٕۡ ۡ ى ٍ ي َّۡ ـِ ُـج  ٍۡر ل  ۡو كَُّظلُٰمٍت ِِفۡ َبَّ
 ٖٗ ٖٗ مَّۡوٌج م ِۡن فَّۡوِِ مَّۡوٌج م ِۡن فَّۡوِِ

اٌبِ حَّ  ُظلُمٌٰتۢۡ بَّعُۡضهَّا فَّۡوقَّ سَّ
َّكَّۡد  َّۡم ي ُ  ل َّدَّ جَّ ي ۤ اَّۡخرَّ بَّعٍۡضًؕ اَِّٰا

َّٰرِٕهَّا ۡعَِّل ي ُِ وَّمَّۡن ل َّۡم َيَّ ٗ  نُۡوًرا  اّٰلله َّ ل
ٗ  ِمۡن ن ُۡورٍِ َّ ا ل ِِِِ فَّمَّ

41.  েুসম সক তদখ না তয, 
নমিামন্ডল ও িূমন্ডমল 
যারা আমি, োরা এবং 
উডন্ত পক্ষীকুল োমদর 
পাখা সবিার করেঃ 
আল্লাহর পসবত্রো ও মসহমা 
তঘাষণা কমর? প্রমেযমকই 
োর তযাগয এবাদে এবং 
পসবত্রো ও মসহমা 
তঘাষণার পদ্ধসে জামন। 
োরা যা কমর, আল্লাহ তি 
সবষময় িমযক জ্ঞাে। 

41. Have you not seen 

that Allah, He it is 

Whom glorify whoever 

is in the heavens and 

the earth, and the birds 

with wings spread out.   

Each one indeed knows 

his prayer and his 

glorification. And Allah 

is All Aware of what 

they do.  

َِّ َّۡم تَّرَّ اَّن َّ ا َِّل ٗ  مَّۡن ِِف  اّٰلله َّ ب ُِح ل يُسَّ
ۡۡيُ  مٰوِٰت وَّاۡلَّۡرِض وَّالط َّ الس َّ

َهٍتِ ٗ  ٰص  تَّ َلَّ ٌ َِّۡد ََّلِمَّ صَّ  كُل 
 ِٗ تَّۡسِبيۡحَّ ُ  وَِّوَّ ََّلِيٌۡمۢۡ ِِبَّا اّٰلله
َۡعَّلُۡونَِّ َّ ِِِِ ي

42.  নমিামন্ডল ও 
িূমন্ডমলর িাবযমিৌমে 
আল্লাহরই এবং োাঁরই সদমক 

42. And to Allah 

belongs the sovereignty 

of the heavens and the 
ِ وَِّ مٰوِٰت وَّاۡلَّۡرِضِّٰلِله  ُمل َُۡ الس َّ



প্রেযাবেয ন করমে হমব। earth, and to Allah is 

the journeying.   َِِّاوَّاِّٰل َِّصۡۡيُِ ّٰلله ِِِِ اۡۡل
43.  েুসম সক তদখ না তয, 
আল্লাহ তমঘমালামক 
িঞ্চাসলে কমরন, অেঃপর 
োমক পঞু্জীিূে কমরন, 
অেঃপর োমক িমর িমর 
রামখন; অেঃপর েুসম তদখ 
তয, োর মধয তথমক 
বাসরধারা সনগযে হয়। 
সেসন আকাশসিে সশলাস্তুপ 
তথমক সশলাবষযণ কমরন 
এবং ো োরা যামক ইিা 
আঘাে কমরন এবং যার 
কাি তথমক ইিা, ো 
অনযসদমক সফসরময় তদন। 
োর সবদযুৎঝলক দসৃষ্টশসি 
তযন সবলীন কমর সদমে 
চায়। 

43.  Have you not seen 

that Allah drives gently 

the clouds, then He 

joins them together, 

then He makes them 

into a heap of layers, 

then you see the rain 

coming forth from 

between them. And He 

sends down from the 

sky mountains (of 

clouds) wherein is hail, 

then strikes therewith 

whom He wills, and 

averts it from whom 

He wills. It is almost 

(as) the flashing of His 

lightning snatches 

away the sight.  

َِّ َّۡم تَّرَّ اَّن َّ ا َِّل ابًا ُثم َّ  اّٰلله حَّ يُۡزِِجۡ سَّ
َّٴ  َّامًا فََّتَّ ٗ  ُرك ُ ۡعَّل ٗ  ُثم َّ َيَّ َّ ل ُِف بَّيۡن يُؤَّ

ِٖٗ ُۡرُج ِمۡن ِخلٰلِ ُل ِمنَّ الۡوَّۡدقَّ ُيَّ ِ ََّ يُ  وَّ
ٍد  َّاٍل فِيۡهَّا ِمۡنۢۡ بَّرَّ ٮِٓء ِمۡن ِجب مَّ الس َّ

َِّۡ ٖٗ مَّۡن ي َّ ٗ  فَّيُـِصيُۡب بِ َّۡصِرُف ٮُٓء وَّ ي
ٮٓءُِ َّۡ ٖٗ ِعَّۡن م َّۡن ي َّ نَّا بَّۡرِِ َّاُد سَّ َُّ ًۖؕ ي

اِرًِؕ َّۡذهَُّب بِاۡلَّبۡصَّ ِِِِ ي

44.  আল্লাহ সদন ও রাসত্রর 
পসরবেয ন ঘটান। এমে 
অন্তযদসৃষ্ট-িম্পন্নগমণর জমনয 
সচন্তার উপকরণ রময়মি। 

44.  Allah causes the 

revolution of the night 

and the day. Indeed, in 

that is surely a lesson 

for those who have 

vision. 

ُِيُقَّل ُِب   اِن َّ ِِفۡ ال َّيۡلَّ وَّالن َّهَّارَِّ اّٰلله
ارِِ ُوِّٰلۡ اۡلَّبۡصَّ َّعِۡۡبَّةً ِل  ِِِِ ٰٰل ََِّ ل

45.  আল্লাহ প্রমেযক চলন্ত 
জীবমক পাসন োরা িসৃষ্ট 
কমরমিন। োমদর কেক 
বুমক িয় সদময় চমল, কেক 
দইু পাময় ির সদময় চমল 
এবং কেক চার পাময় ির 
সদময় চমল; আল্লাহ যা ইিা 

45. And Allah has 

created every moving 

(living) creature from 

water. Of them there 

are some that creep on 

their bellies.  And of 

them there are some   

that walk on two legs.  

ُ وَِّ َّقَّ كُل َّ دَّٓاب ٍَّة م ِۡن م َّٮٍٓء اّٰلله ل خَّ
ِٖٗ ِِۡشۡ َََّٰل بَّۡطِن  فَِّمنُۡهۡم م َّۡن ي َّ
َّۡيِ  ِِۡشۡ َََّٰل ِرۡجل وَّمِنُۡهۡم م َّۡن ي َّ

ِِۡشۡ َََّٰل  اَّۡربَّعٍِ ۡلُُق وَّمِنُۡهۡم م َّۡن ي َّ  ُيَّ



িসৃষ্ট কমরন। সনশ্চয়ই 
আল্লাহ িবসকিু করমে 
িক্ষম। 

And of them there   are    

some that walk on four. 

Allah creates what He 

wills. Indeed, Allah has 

Power over all things. 

ُِ ٮٓءُِ اّٰلله َّۡ َّ َِّ اِن َّ مَّا ي ٍء  اّٰلله ۡ ِ َشَّ َََّٰل كُل 
ِِ َِِّديٌۡرِ

46.  আসম তো িসু্পষ্ট 
আয়াে িমূহ অবেীণয 
কমরসি। আল্লাহ যামক ইিা 
িরল পমথ পসরচালনা 
কমরন। 

46.   We have certainly 

sent down (in this 

Quran)  manifest 

revelations. And Allah 

guides whom He wills 

to a straight path.  

َِّ َّي ِنٍٰتِل ۤ اٰيٍٰت م ُب َّا لۡن ُِ وَّ ـقَّۡد اَّنۡزَّ  اّٰلله
اٍط  ٮُٓء اِّٰٰل ِصرَّ َّۡ َّهِۡدۡٴ مَّۡن ي َّ ي

ِِِِ م ُۡستَّقِيٍۡمِ
47.  োরা বমলঃ আমরা 
আল্লাহ ও রিমূলর প্রসে 
সবশ্বাি িাপন কমরসি এবং 
আনুগেয কসর; সকন্তু 
অেঃপর োমদর একদল 
মুখ সফসরময় তনয় এবং 
োরা সবশ্বািী নয়। 

47. And they say: “We 

believe in Allah and in 

the Messenger, and we 

obey.”  Then a faction 

of them   turns   away 

after that. And they 

are not those who 

believe.  

َُّقۡولُۡونَّ اٰمَّن َّا وَِّ ِِي ُسۡوِل  بِاّٰلله وَّبِالر َّ
َّتَّوَّّٰله فَِّريٌۡق م ِنُۡهۡم م ِۡنۢۡ  َّا ُثم َّ ي عۡن ََّ َّ ا وَّ

ِ ٰ ِٕفِ ََّ بَّعِۡد ٰٰل ََِّ ۤ اُول  وَّمَّا
ِِِِ بِاۡۡلُۡؤمِِنۡيَِّ

48.  োমদর মমধয ফয়িালা 
করার জনয যখন োমদরমক 
আল্লাহ ও রিমূলর সদমক 
আহবান করা হয েখন 
োমদর একদল মুখ সফসরময় 
তনয়। 

48. And when they are 

called to Allah and His 

Messenger that he (the 

Messenger) may judge 

between them, behold,   

a faction of them turns 

away. 

ِۤوَِّ ِِا اِّٰلَّ اَِّٰا ُدُعۡو ٖٗ  اّٰلله ِ ُسۡول وَّرَّ
َُّهۡم اَِّٰا فَِّريٌۡق م ِنُۡهۡم  َّۡحُكمَّ بَّيۡن لِي

ِِِِ م ُعِۡرُضۡونَِّ
49.  িেয োমদর স্বপমক্ষ 
হমল োরা সবনীেিামব 
রিমূলর কামি িুমট আমি। 

49.  And if the right is 

on their side, they 

come to him with all 

submission. 

ِٗ وَِّ ۡ َّي َّاُۡتۡوۤا اِل ُ ي َّـق  ُُم اۡۡل اِۡن ي َُّكۡن َل َّ
ًؕ ِِِِ ُمۡذِعِنۡيَّ

50.  োমদর অন্তমর সক 
তরাগ আমি, না োরা 
তধাাঁকায় পমড আমি; না 
োরা িয় কমর তয, আল্লাহ 

50.   Is  there  a  disease  

in  their  hearts,  or  

they have doubted, or 

do they fear that Allah  

will be unjust to them, 

َِّ ٌض اَِّم اۡرتَّابُۡوۤا اَّۡم ا ُِلُۡوبِِهۡم م َّرَّ ِِفۡ 
ِ ِيۡفَّ َّاُفۡونَّ اَّۡن ُي َّ ُ  ُيَّ َّيِۡهۡم اّٰلله ََّل



ও োাঁর রািলূ োমদর প্রসে 
অসবচার করমবন? বরং 
োরাই তো অসবচারকারী? 

and  His  messenger.  

But it is they who are 

the wrongdoers.  

 ِٗ ُ ُسۡول ٰ ِٕفِ ََّ ُهُم وَّرَّ  بَّۡل اُول
لُِمۡونَِّ ِِِِ الظه

51.  মুসমনমদর বিবয 
তকবল এ কথাই যখন 
োমদর মমধয ফয়িালা 
করার জমনয আল্লাহ ও োাঁর 
রিমূলর সদমক োমদরমক 
আহবান করা হয়, েখন 
োরা বমলঃ আমরা শুনলাম 
ও আমদশ মানয করলাম। 

োরাই িফলকাম। 

51. The only saying of 

the believers is, when 

they are called to Allah 

and His Messenger to 

judge between them     

that   they   say:  “We 

hear and we obey.”  

And it is they who are 

the successful.  

َّانَّ َِّۡولَّ اۡۡلُۡؤمِِنۡيَّ اَِّٰا ُدُعۡوۤا اِِ َّا ك ّن َّ
ِِاِّٰلَّ  َُّهۡم  اّٰلله َّۡحُكمَّ بَّيۡن ٖٗ لِي ِ ُسۡول وَّرَّ

َّا عۡن ََّ َّ ا َّا وَّ عۡن ِ ٰ ِٕفِ ََّ اَّۡن ي َُّقۡولُۡوا َسَّ  وَّاُول
َۡلِحُِ ِِِِ ۡونَُِّهُم اۡۡلُ

52.  যারা আল্লাহ ও োাঁর 
রিমূলর আনগুেয কমর 
আল্লাহমক িয় কমর ও োাঁর 
শাসি তথমক তবাঁমচ থামক 
োরাই কৃেকাযয। 

52. And whoever obeys 
Allah and His 
Messenger, and fears 
Allah, and keeps his 
duty (to Him), then it is 
they who are the 
victorious.  

َِّوَّمَّۡن ي ُِطِع  ۡشَّ  اّٰلله ٗ  وَُّيَّ َّ ُسۡول وَّرَّ
َِّ ٰ ِٕفِ ََّ ُهُم  اّٰلله ِٗ فَّاُول َّت َّۡق ي وَّ

ِِِِ الََّۡٮِٕٓفُِزۡونَِّ
53. োরা দঢৃ়িামব আল্লাহর 
কিম তখময় বমল তয, আপসন 
োমদরমক আমদশ করমল 
োরা িবসকিু তিমড তবর 
হমবই। বলুনঃ তোমরা 
কিম তখময়া না। 

সনয়মানযুায়ী তোমামদর 

আনুগেয, তোমরা যা সকিু 
কর সনশ্চয় আল্লাহ তি 
সবষময় জ্ঞাে। 

53. And they swear by 

Allah their strongest 

oaths that if you   

ordered them, they will 

surely go forth (for 

Allah’s cause). Say: 

“Swear not, known 

obedience (is better).” 

Indeed, Allah is 

Informed of what you 

do.  

ُمۡوا  ۡسَّ اَِّ ِِوَّ هۡدَّ اَّۡيَّاِِنِۡم  بِاّٰلله جَّ
ِ َّۡخُرُجن َّ َّي ُۡم ل َِّٕفِۡن اَّمَّۡرِتَّ ُِل ل َّ ل  

اعٌَّة م َّعُۡرۡوفَّةٌُِتۡقِسُمۡوا ََّ َِّاِن َّ ًۖؕ ِ   اّٰلله
لُۡونَِّ ۢۡ ِِبَّا تَّعۡمَّ بِۡۡيٌ ِِِِ خَّ

54.  বলুনঃ আল্লাহর 
আনগুেয কর এবং রিমূলর 
আনুগেয কর। অেঃপর 

54.  Say: “Obey Allah 

and obey the 

Messenger. So if you 

turn away, then upon 

يُۡعوا ُِِ َِ َّ َِّۡل ا يُۡعوا  اّٰلله َِ َّ ا وَّ



যসদ তোমরা মুখ সফসরময় 
নাও, েমব োর উপর নযি 
দাসয়মের জমনয তি দায়ী 
এবং তোমামদর উপর নযি 
দাসয়মের জমনয তোমরা 
দায়ী। তোমরা যসদ োাঁর 
আনুগেয কর, েমব িৎ পথ 
পামব। রিমূলর দাসয়ে তো 
তকবল িসু্পষ্টরূমপ তপৌমি 
তদয়া। 

him is only that (duty) 

which is placed on him, 

and upon you that 

which is placed on you.  

And if you obey him, 

you will be rightly 

guided. And upon the 

Messenger there is no 

(responsibility) except 

to convey clearly.”     

ُسۡولَِّ ِٗ مَّا الر َّ ۡ َّي َّا ََّل  فَّاِۡن تَّوَّل َّۡوا فَّاِّن َّ
لۡتُۡمِ َّيُۡكۡم م َّا ُۡح ِ  وَّاِۡن ُۡح ِلَّ وَََّّل

َُّدۡوا ۡت ُُ ِتَّ ُسۡوِل ُتِطيُۡعۡو  وَّمَّا َََّلَّ الر َّ
َِّ ِِِِ لُٰغ اۡۡلُبِۡيُِاِل َّ الۡب

55.  তোমামদর মমধয যারা 
সবশ্বাি িাপন কমর ও 
িৎকময কমর, আল্লাহ 
োমদরমক ওয়াদা সদময়মিন 
তয, োমদরমক অবশযই 
পসৃথবীমে শািনকেৃয ে দান 
করমবন। তযমন সেসন 
শািনকেৃêে দান কমরমিন 
োমদর পবূযবেীমদরমক এবং 
সেসন অবশযই িদুঢৃ় করমবন 
োমদর ধমযমক, যা সেসন 
োমদর জমনয পিন্দ 
কমরমিন এবং োমদর িয়-
িীসের পসরবমেয  অবশযই 
োমদরমক শাসন্ত দান 
করমবন। োরা আমার 
এবাদে করমব এবং আমার 
িামথ কাউমক শরীক করমব 
না। এরপর যারা অকৃেজ্ঞ 
হমব, োরাই অবাধয। 

55.  Allah has promised 

those who have believed 

among you, and do 

righteous deeds that 

He will certainly grant 

them succession 

(authority) upon the 

earth, just as He 

granted succession to 

those before them. And 

that He will certainly 

establish for them their 

religion which He has 

chosen for them. And 

that He will certainly 

give them in exchange 

security after their 

fear. (For) they 

worship Me, (and) do 

not associate with Me 

anything. And whoever 

disbelieved after that, 

then it is they who are 

the disobedient.  

ََُِّدَّ وَِّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا مِنُۡكۡم وَّ  اّٰلله
لِٰحِت  عَِّملُوا الصه
ا  ن َُّهۡم ِِف اۡلَّۡرِض كَّمَّ َّـيَّۡستَّۡخلََِـّ ل
َّفَّ ال َِّذيۡنَّ ِمۡن َِّبۡلِِهۡمِ  اۡستَّۡخل

َُّهُم ال َِّذۡٴ  ُۡم ِديۡن َّيُمَّك ِنَّن َّ َلَّ ل وَّ
َّٔـ ل َّد ِ َّـيُب ل ُۡم وَّ ن َُّهۡم م ِۡنۢۡ اۡرتَّٰض َلَّ

ۡوفِِهۡم اَّۡمنًا َِّنۡ لَّ بَّعِۡد خَّ َّعۡبُُدۡون  ي
ئٍۡـًا ِرُكۡونَّ ِٰبۡ شَّ ۡۡ َّرَّ يُ  وَّمَّۡن كََّ

ٰ ِٕفِ ََّ ُهُم  بَّعۡدَّ ٰٰل ََِّ فَّاُول
ِِِِ الَِٰۡسُقۡونَِّ



56.  নামায কাময়ম কর, 
যাকাে প্রদান কর এবং 
রিমূলর আনগুেয কর যামে 
তোমরা অনগু্রহ প্রাপ্ত হও। 

56.   And  establish  

worship and pay  the  

poor due  and  obey  

the Messenger, that you 

may receive mercy.  

كٰوةَّ  لٰوةَّ وَّ اُٰتوا الز َّ ِيُۡموا الص َّ َِّ ا وَّ
َّعَّل َُّكۡم  ُسۡولَّ ل يۡـُعوا الر َّ َِ َّ ا وَّ

ُِ ِِِِ   ۡونَُِّتۡرۡحَّ
57.  তোমরা 
কামফরমদরমক পসৃথবীমে 
পরাক্রমশালী মমন কমরা 
না। োমদর ঠিকানা অসি। 
কেই না সনকৃষ্ট এই 
প্রেযাবেয নিল। 

57. Do not think that 

those who disbelieve 

can escape in the land. 

And their abode shall 

be the Fire, and worst 

indeed is that 

destination. 

ِ َُّرۡوا لَّ ََّ َّ ال َِّذيۡنَّ كََّ ۡسَّ ََّ  
 وَّمَّاۡوُِٰٕهُم ُمعِۡجِزيۡنَّ ِِف اۡلَّۡرِضِ

َِّصۡۡيُِالن َّارُِ َّبِۡۡسَّ اۡۡل ل ِِِِ  وَّ
58.  তহ মুসমনগণ! 
তোমামদর দািদািীরা এবং 
তোমামদর মমধয যারা প্রাপ্ত 
বয়স্ক হয়সন োরা তযন সেন 
িমময় তোমামদর কামি 
অনুমসে গ্রহণ কমর, 
ফজমরর নামামযর পমূবয, 
দপুমুর যখন তোমরা বস্ত্র 
খুমল রাখ এবং এশার 
নামামযর পর। এই সেন 
িময় তোমামদর তদহ 
তখালার িময়। এ িমময়র 
পর তোমামদর ও োমদর 
জমনয তকান তদাষ তনই। 
তোমামদর এমক অপমরর 
কামি তো যাোয়াে 
করমেই হয়, এমসন িামব 
আল্লাহ তোমামদর কামি 
িসু্পষ্ট আয়ােিমূহ সববৃে 
কমরন। আল্লাহ িবযজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়। 

58.  O you, those who 

believe, let them ask 

your permission, those 

whom your right hands 

possess, and those who    

have not come to 

puberty among you,     

at three times (before    

they   come   to   your 

presence). Before  the  

prayer  of   dawn,  and  

when you lay aside your   

clothes for  the heat  of  

noon,   and   after   the  

prayer  of  night. Three    

times of privacy for 

you. It is no sin upon   

you   nor   upon    them 

beyond these (times) 

when you move about 

attending to each other. 

Thus Allah makes clear 

for you the revelations. 

ِۤ ٰ َّۡستَّٔـٍِۡذنُۡكُم ي َّي ُهَّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا لِي ا
ال َِّذيۡنَّ  َّكَّۡت اَّۡيَّانُُكۡم وَّ ال َِّذيۡنَّ مَّل

بۡلُُۡو َـّ َّۡم ي ُـلُمَّ مِنُۡكۡم ثَّلٰثَّ ل ا اۡۡل
ٍتِ لٰوِة الََّۡۡجِر مَّره  م ِۡن َِّبِۡل صَّ

َّابَُّكۡم م ِنَّ  ُعۡونَّ ثِي وَِّحۡيَّ تَّضَّ
لٰوِة  ِهۡۡيَِّة وَِّمۡنۢۡ بَّعِۡد صَّ الظ َّ

ٮٓءِِ َّۡ  ثَّلُٰث عَّۡوٰرٍت ل َّـُكۡمِ الۡعِ
َّيِۡهۡم ُجنَّاٌحۢۡ  َّيُۡكۡم وَّ لَّ ََّل َّـيۡسَّ ََّل ل

ِ وهُفوِۡبَّعۡدَُّهن َّ ََّ َّيُۡكۡم   نَّ ََّل
ُ بَّعُۡضُكۡم َََّٰل بَّعٍۡضِ ِ َّي   كَّذٰل ََِّ يُب

ُِ َّـُكُم اۡلٰيِٰتِ اّٰلله ُ  وَِّل ََّلِيٌۡم اّٰلله
ِكيٌۡمِ ِِِِ حَّ



And Allah is All  

Knower, All Wise.  

59.  তোমামদর িন্তান-
িন্তসেরা যখন বাময়াপ্রাপ্ত 
হয়, োরাও তযন োমদর 
পবূযবেীমদর নযায় অনমুসে 
চায়। এমসনিামব আল্লাহ 
োাঁর আয়ােিমূহ 
তোমামদর কামি বণযনা 
কমরন। আল্লাহ িবযজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়। 

59.     And  when  the  

children among you 

reach puberty, then  let   

them ask for permission  

just as those  who  used  

to ask before them. 

Thus Allah makes 

clear His revelations 

for you.  And Allah is 

All Knower, All Wise.  

ُـلُمَّ وَِّ ََّاُل مِنُۡكُم اۡۡل َۡ َّ َّغَّ اۡل اَِّٰا بَّل
َّنَّ  ٰه ا ا اۡستَـّ َّۡستَّٔـٍِۡذنُۡوا كَّمَّ فَّلۡي

َِّال َِّذيۡنَّ ِمۡن َِّبۡلِِهۡمِ ُ  كَّذٰل ََِّ يُب ِ ي 
ُِ ِٖٗ اّٰلله ِ َّـُكۡم اٰيٰت ُ  وَِّل ََّلِيٌۡم اّٰلله

ِكيٌۡمِ ِِِِ حَّ
60.  বৃদ্ধা নারী, যারা 
সববামহর আশা রামখ না, 
যসদ োরা োমদর তিৌন্দযয? 
প্রকাশ না কমর োমদর বস্ত্র 
খুমল রামখ। োমদর জমনয 
তদাষ তনই, েমব এ তথমক 
সবরে থাকাই োমদর জমনয 
উত্তম। আল্লাহ িবযমরাো, 
িবযজ্ঞ। 

60.   And  among  the  

women past  child  

bearing,  who have   no   

hope   of  marriage,  it   

is   then   no  sin  for  

them  that they discard 

their (outer)  clothing, 

as not to show 

adornment. And if they 

remain modest, that is   

better for them. And 

Allah is All Hearer, All 

Knower. 

هِّٰتۡ لَّ وَِّ ٮِٓء ال ۡـقَّوَّاَُِد ِمنَّ الن ِسَّ ال
َّيِۡهن َّ  َّيۡسَّ ََّل َُّاًحا فَّل َّۡرُجۡونَّ نِ ي
َّابَُّهن َّ غَّۡۡيَّ  عۡنَّ ثِي ُجنَّاٌح اَّۡن ي َّضَّ

َّةٍِ َۡنَّ ُمتَّۡبَّ ِجٍٰتٍۭ بِِزيۡن َِ اَّۡن ي َّۡستَّعۡ  و َّ
ۡۡيٌِ ِخَّ ُن َّ ُ  وَِّ َل َّ يٌۡع ََّلِيٌۡمِاّٰلله ِ ِِِِ َسَّ

61.  অমন্ধ্র জমনয তদাষ 
তনই, খমঞ্জর জমনয তদাষ 
তনই, তরাগীর জমনয তদাষ 
তনই, এবং তোমামদর 
সনমজমদর জমনযও তদাষ তনই 
তয, তোমরা আহার করমব 
তোমামদর গমৃহ অথবা 
তোমামদর সপোমদর গমৃহ 
অথবা তোমামদর মাোমদর 

61.  No  blame  is  there  

upon the blind, nor any      

blame upon  the lame,   

nor any  blame  upon    

the    sick,   nor   upon      

yourselves if  you  eat    

from   your   houses,     

or the houses  of  your    

fathers, or the houses    

of your   mothers,    or     

َِّ لَّ َََّلَّ ل ٌج و َّ رَّ ـيۡسَّ َََّلَّ اۡلَّۡعٰٰم حَّ
َِّريِۡض  لَّ َََّلَّ اۡۡل ٌج و َّ رَّ ِج حَّ اۡلَّۡعرَّ
ِسُكۡم اَّۡن  َُ ۡ لَّ َََّٰل  اَّن ٌج و َّ رَّ حَّ
تَّاۡكُلُۡوا ِمۡنۢۡ بُيُۡوتُِكۡم اَّۡو بُيُۡوِت 

َّٮِٕٓفُِكۡم اَّۡو بُيُۡوِت اُِ م َّهٰتُِكۡم اَّۡو اٰب



গমৃহ অথবা তোমামদর 
ভ্রাোমদর গমৃহ অথবা 
তোমামদর িসগণীমদর গমৃহ 
অথবা তোমামদর 
সপেৃবযমদর গমৃহ অথবা 
তোমামদর ফুফুমদর গমৃহ 
অথবা তোমামদর মামামদর 
গমৃহ অথবা তোমামদর 
খালামদর গমৃহ অথবা তিই 
গমৃহ, যার চাসব আমি 
তোমামদর হামে অথবা 
তোমামদর বনু্ধ্মদর গমৃহ। 
তোমরা একমত্র আহার কর 
অথবা পথৃকিমব আহার 
কর, োমে তোমামদর তকান 
তদাষ তনই। অেঃপর যখন 
তোমরা গমৃহ প্রমবশ কর, 
েখন তোমামদর স্বজনমদর 
প্রসে িালাম বলমব। এটা 
আল্লাহর কাি তথমক 
কলযাণময় ও পসবত্র তদায়া। 
এমসনিামব আল্লাহ 

তোমামদর জমনয 

আয়ােিমূহ সবশদিামব 
বনযনা কমরন, যামে 
তোমরা বুমঝ নাও। 

the    houses  of    your    

brothers ,or the  houses     

of  your sisters, or  the      

houses of your fathers’   

brothers, or the houses   

of your fathers’ sisters,  

or the houses of your    

mothers’ brothers,    or     

the houses   of    your  

mothers’  sisters,  or  

(from     the     house)  

whereof  you  hold  the  

keys,  or   (from   the  

house)  of   a   friend.   

No sin shall it be for   

you whether you eat   

together or separately. 

But when you enter    

houses, then send peace    

upon one another with 

a greeting  from  Allah,   

blessed and good. Thus 

does Allah make clear 

for you the revelations,  

that perhaps you may 

understand.  

بُيُۡوِت اِۡخوَّانُِكۡم اَّۡو بُيُۡوِت 
اِمُكۡم اَّۡو  وٰتُِكۡم اَّۡو بُيُۡوِت اَّۡعمَّ اَّخَّ
تُِكۡم اَّۡو بُيُۡوِت  بُيُۡوِت عَّمه
اَّۡخوَّالُِكۡم اَّۡو بُيُۡوِت ٰخلٰتُِكۡم اَّۡو مَّا 
ِديۡقُِكۡمِ ٗ ۤ اَّۡو صَّ َّ َِ َّۡكتُۡم م َََّّا  مَّل

َِّ َّيُۡكۡم ُجنَّاٌح ا َّـيۡسَّ ََّل ۡن تَّاۡكُلُۡوا ل
ِيۡعًا اَّۡو اَّۡشتَّاتًا لۡتُۡم َِجَّ ًۖؕ فَّاَِّٰا دَّخَّ

ِسُكۡم  َُ ۡ ل ُِمۡوا َََّٰل  اَّن بُيُۡوتًا فَّسَّ
ي َّةً م ِۡن ِعنِۡد  ِ ََِِّ َّةًِ اّٰلله ي ِب ََّ ًۖؕ ُِمٰۡبَّكَّةً 
 ُ ِ َّي  ُِكَّذٰل ََِّ يُب َّـُكُم اۡلٰيِٰت  اّٰلله ل
َّعَّل َُّكۡم تَّعۡقِلُۡونَِّ ِِِِ ل

62.  মুসমন তো োরাই; 
যারা আল্লাহর ও রিমূলর 
প্রসে সবশ্বাি িাপন কমর 
এবং রিমূলর িামথ তকান 
িমসষ্টগে কামজ শরীক হমল 
োাঁর কাি তথমক অনমুসে 
গ্রহণ বযেীে চমল যায় না। 

62.  The true  believers  

are  only    those   who   

believe in Allah and His 

Messenger, and when 

they are with him on 

some common matter, 

do not go away   until   

they  have  asked  his 

َّا اۡۡلُِاِِ ِِۡؤمِنُۡونَّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا ّن َّ  بِاّٰلله
ٗ  َََّٰل  اَّۡمٍر  َّانُۡوا مَّعَّ اَِّٰا ك ٖٗ وَّ ِ ُسۡول وَّرَّ
ُُِ ِٰنُۡو َّۡستَّاۡ َّۡذهَّبُۡوا حَّّٰته ي اِمٍع ل َّۡم ي  جَّ
ٰ ِٕفِ ََّ  َّ ََّ اُول ِٰنُۡون ه ا َّۡستَـّ اِن َّ ال َِّذيۡنَّ ي



যারা আপনার কামি 
অনুমসে প্রাথযনা কমর, 
োরাই আল্লাহ ও োাঁর 
রিমূলর প্রসে সবশ্বাি িাপন 
কমর। অেএব োরা 
আপনার কামি োমদর 
তকান কামজর জমনয 
অনুমসে চাইমল আপসন 
োমদর মমধয যামক ইিা 
অনুমসে সদন এবং োমদর 
জমনয আল্লাহর কামি ক্ষমা 
প্রাথযনা করুন। আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, তমমহরবান। 

permission. Indeed, 

those who ask your 

permission (O 

Muhammad), those are 

they who believe in 

Allah  and  His 

Messenger. So, when 

they ask your 

permission for some 

affair of theirs, give 

permission to whom 

you will of them, and 

ask forgiveness of 

Allah for them. Indeed, 

Allah is Oft Forgiving, 

Most Merciful. 

ِِال َِّذيۡنَّ يُۡؤمِنُۡونَّ  ِٖٗ بِاّٰلله ِ ُسۡول  وَّرَّ
َّعِۡض شَّاِِۡنِۡم فَّاَِّٰا اۡستَِّ َّنُۡوكَّ لِب ٰه ا

َِۡر  ۡ َّۡ َّۡن ِشئۡتَّ مِنُۡهۡم وَّاۡست فَّاَّٰۡۡن ۡل ِ
ُُم  ََِّلَّ َِّاِن َّ  اّٰلله ِحيٌۡمِ اّٰلله ۡوٌر ر َّ َُ  غَّ

ِِِِ

63.  রিমূলর আহবানমক 
তোমরা তোমামদর এমক 
অপরমক আহ্বামনর মে গণয 
কমরা না। আল্লাহ োমদরমক 
জামনন, যারা তোমামদর 
মমধয চুসপিামর িমর পমড। 
অেএব যারা োাঁর 
আমদমশর সবরুদ্ধাচরণ কমর, 
োরা এ সবষময় িেকয  তহাক 
তয, সবপযযয় োমদরমক স্পশয 
করমব অথবা যন্ত্রণাদায়ক 
শাসি োমদরমক গ্রাি 
করমব। 

63.   Do  not  make  the  

calling  of  the  

Messenger among   you   

as  the calling of  your   

one  another. Indeed, 

Allah knows those who 

slip away among you 

concealed by others.   

Then let those beware 

who oppose of his 

(Messenger) order, lest 

some trial befall them or 

a painful punishment 

be inflicted on them. 

ِ َُّكۡم ل َّ ُسۡوِل بَّيۡن ۡعَّلُۡوا ُدََّٮٓءَّ الر َّ  َتَّ
َُّم كَُّدََّٮِٓء بَّعِۡضُكۡم بَّعًۡضا َّعۡل  َِّۡد ي

ُِ َّتَِّ اّٰلله ل َّلُۡونَّ مِنُۡكۡم لِوَّاًٰاال َِّذيۡنَّ ي  سَّ
َُۡونَّ عَّۡن  ِ ِر ال َِّذيۡنَّ ُُيَّال َّۡحذَّ فَّلۡي
ٌَّة اَّۡو  َُّهۡم فِتۡن ۤ اَّۡن ُتِصيۡب ُٖ اَّۡمِر

َّلِيٌۡمِ َُّهۡم ََّذَّاٌب ا ِِِِ يُِصيۡب

64.  মমন তরমখা 
নমিামন্ডল ও িূমন্ডমল যা 
আমি, ো আল্লাহরই। 
তোমরা তয অবিায় আি 
ো সেসন জামনন। তযসদন 

64. Behold, indeed to 
Allah belongs whatever 
is in the heavens and 
the earth. Surely, He 
knows well what (state) 
you are in. And (He 

َِّ ۤ اِن َّ ا ِِلَّ مٰوِٰت   ّٰلِله مَّا ِِف الس َّ
ۤ    اَّنۡـتُۡم  وَّاۡلَّۡرِض  َُّم   مَّا َّعۡل   َِّۡد    ي

ََِِِّٗ َّيۡ ُعۡونَّ    اِل َّۡومَّ   يُۡرجَّ ًؕ    وَّ ي ِٗ ۡ َّي  ل



োরা োাঁর কামি 
প্রেযাবসেয ে হমব, তিসদন 
সেসন বমল তদমবন োরা যা 
কমরমি। আল্লাহ প্রমেযক 
সবষয়ই জামনন। 

knows) the Day when 
they will be brought 
back to Him, then He 
will certainly inform 
them of what they did. 
And Allah is Knower 
of all things.  

ئُُهۡم ِِبَّا عَِّملُۡوا َّب ِ ُ  وَِّفَّيُن ِ اّٰلله ُُل  بِ
ٍء ََّلِيٌۡمِ ۡ  َشَّ

     
 


