আল মুলক

AlMulk

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

1.

পূণযময় সিসন, যাাঁর 1. Blessed is He in

হামি
রাজত্ব।
িবসকিু র
িবব শসিমান।

সিসন whose hand is the
dominion, and He has
উপর
power over everything.

সযসন িৃসি কমরমিন
মরণ ও জীবন, যামি
তিামামদরমক
পরীক্ষা
কমরন-তক তিামামদর মমযয
কমমব
তেষ্ঠ?
সিসন

2.

পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।

2. He who created the
death and the life
that He may test you
which of you is best in
deed, and He is All
Mighty, All Forgiving.

3. সিসন িপ্ত আকাশ স্তমর 3. He who created seven
স্তমর িৃসি কমরমিন। িু সম heavens one above the
other. You will not see
করুণাময়
আল্লাহ
in the creation of the
িা’আলার িৃসিমি তকান
Beneficent any fault.
িফাি তদখমি পামব না। Then turn up (your)
আবার দৃসিমফরাও; তকান eyes, do you see any
ফাটল তদখমি পাও সক?
flaw.
4. অিঃপর িু সম বার বার 4. Then turn up (your)
িাসকময় তদখ-তিামার দৃসি eyes again and yet
বযর্ব ও পসরোন্ত হময় again, (your) sight will
তিামার
সদমক
সফমর return to you humbled,
and it will be worn out.
আিমব।


ِ بِس ِم ه
ِِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
كِ َّو ُه َّو
َّ ٰب
ُ ۡ ك ال َّ ِذ ۡى بِي َّ ِد ِه اۡلۡ ُل
َّ ٰ َّت
ِ ٌَِِِۙش ٍء قَّ ِديۡر
ۡ َّ ع َّ ٰٰل كُ ِل
َّاۨل َّ ِذ ۡى َّخل َّ َّق اۡلۡ َّ ۡو َّت َّوا ۡۡلَّيٰوة
ِِؕ ل
ِ ً لِيَّبۡل ُ َّو ُك ۡم ا َّي ُ ُك ۡم ا َّ ۡح َّس ُن عَّ َّم
ِ َِِِّو ُه َّو الۡعَّزِي ۡ ُز الۡغ َّ ُف ۡو ُ ٌۙر
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ت
فَّ ۡار ِج ِع الۡب َّ َّص َّ ٌۙر َّه ۡل تَّ ٰرى َِ ۡن
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ك الۡب َّ َّص ُر َّخا ِسئًا َّو ُه َّو
َّ ۡ اِلَّي
ِ ِ ي
ِ ۡ َّح ِس

5. আসম িবব সনম্ন আকাশমক 5. And indeed, We have
প্রদীপমালা দ্বারা িুিজ্জি adorned the world’s
কমরসি;
তিগুমলামক heaven with lamps
শয়িানমদর
জমনয (stars), and We have
তক্ষপণাস্ত্রবৎ কমরসি এবং made them a means of
driving away devils.
প্রস্তুি কমর তরমখসি িামদর
And We have prepared
জমনয জলন্ত অসির শাসস্ত।
for
them
the
punishment of the
blazing Fire.
6.
যারা
িামদর 6. And for those
পালনকিবামক
অস্বীকার who disbelieve in their
কমরমি
িামদর
জমনয Lord is the punishment
of Hell, and an evil
রময়মি জাহান্নামমর শাসস্ত।
abode.
তিটা কিই না সনকৃি স্থান।

যখন িারা ির্ায় 7. When they are cast
সনসক্ষপ্ত হমব, িখন িার into it, they will hear
উৎসক্ষপ্ত
গজবন
শুনমি its roaring, and it will

7.

পামব।

8.

তক্রাময জাহান্নাম তযন 8.

তফমট পড়মব। যখনই িামি
তকান িম্প্রদায় সনসক্ষপ্ত হমব
িখন
িামদরমক
িার
সিপাহীরা সজজ্ঞািা করমব।
তিামামদর কামি সক তকান
িিকবকারী
আগমন
কমরসন?
িারা বলমবঃ হযাাঁ
আমামদর কামি িিকবকারী
আগমন কমরসিল, অিঃপর
আমরা
সমর্যামরাপ
কমরসিলাম
এবং
বমলসিলামঃ
আল্লাহ

9.

be boiling up.

It almost bursts
with rage. Every time
a group is cast into
it, its keepers will
ask them: “Did there
not come to you a
warner.”

9.
They will say:
“Yes indeed, a warner
did come to us, but
we denied and said,
Allah
has not sent
down anything. You
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فِيۡهَّا فَّ ۡوج َّسا َّ ََّل ُ ۡم َّخ َّزنَّـتُهَّا ۤ اَّل َّ ۡم
ِ ِِِِيَّاۡتِ ُك ۡم ن َّ ِذيۡر
قَّال ُ ۡوا ب َّ ٰٰل قَّ ۡد َّجٓاءَّنَّا ن َّ ِذيۡر ٌِؕۙ فَّ َّك َّذبۡنَّا
ِ و ُقلۡنا َا ن َّ َّزل
َش ٍءِ ِِؕ اِ ۡن
ۡ َّ اّٰلل َ ۡن
ُ َّ َّ َّ َّ ه
ِ ِِِ ي
ٍِ ۡ ِاَّنۡتُ ۡم اِ َّّل ِِف ۡ َّضل ٰ ٍل َّكب

িা’আলা
তকান
সকিু are not but in great
নাসজল কমরনসন। তিামরা error.”
মহাসবভ্রাসন্তমি পমড় রময়ি।
10. িারা আরও বলমবঃ
যসদ
আমরা
শুনিাম
অর্বা বুসি খাটািাম, িমব
আমরা জাহান্নামবািীমদর

َّوقَّال ُ ۡوا ل َّ ۡو ُكنَّا ن َّ ۡس َّم ُع ا َّۡو ن َّ ۡعقِ ُل ََّا
ِ ِِِي
ِ ۡ الس ِع
َّ ُكنَّا ِِف ۡ ۤا َّۡص ٰح ِب

ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

10. And they will say:
“If we had listened or
understood, we would
not be among the
dwellers of the blazing
Fire.”
11.
Then will they
confess of their sin. So,
far removal (the mercy)
for the dwellers of Hell.
12. Indeed, those who
fear their Lord unseen,
for them is forgiveness
and a great reward.

তিামরা তিামামদর
কর্া তগাপমন বল অর্বা
প্রকামশয বল, সিসন তিা
অন্তমরর সবষয়াসদ িম্পমকব

13. And conceal your
talk, or proclaim it. He
certainly is Knower of
what is in the breasts.

َّوا َّ ِس ُر ۡوا قَّ ۡولـ َّ ُك ۡم ا َّ ِو ا ۡجهَّ ُر ۡوا بِه
ِ اِن َّ ٗه عَّلِي ۢۡم بِ َّذ
ِ ِِِ الص ُد ۡو ِر
ُ ات
ۡ

সযসন িৃসি কমরমিন, 14.
Would He not
সিসন সক কমর জানমবন know who has created.
না? সিসন িূক্ষ্নজ্ঞানী, And He is the Subtle,

ا ََّّّل ي َّ ۡعل َّ ُم ََّ ۡن َّخل َّ َّق َّو ُه َّو الل َّ ِطي ۡ ُف
ِ ِ ي
ُِ ۡ ِا ۡۡلَّب

মমযয র্াকিাম না।

11. অিঃপর িারা িামদর
অপরায

স্বীকার

করমব।

জাহান্নামীরা দূর তহাক।
সনশ্চয় যারা িামদর
পালনকিবামক না তদমখ ভয়
কমর, িামদর জমনয রময়মি

12.

13.

িমযক অবগি।

14.

িমযক জ্ঞাি।

the All Aware.

15. সিসন তিামামদর জমনয 15. It is He who
পৃসর্বীমক িুগম কমরমিন, has made the earth
অিএব, তিামরা
িার subservient to you, so
কাাঁময সবচরণ কর এবং িাাঁর walk about in the paths
thereof, and eat of His
তদয়া সরসযক আহার কর।
provision. And to Him
িাাঁরই কামি পুনরুজ্জীবন is the resurrection.
হমব।

فَّاعۡ ََّت َّ ُف ۡوا بِ َّذنۡۢۡبِ ِه ۡمِ ِفَّ ُس ۡحقًا
ِ ۡ الس ِع
ِ ِِِ ي
َّ ِّل َّ ۡص ٰح ِب
اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن ََّيۡ َّش ۡو َّن َِّربَّ ُه ۡم بِالۡغَّي ۡ ِب
ِ ِِِي
ِ ۡ ََِّل ُ ۡم ََّغ ۡ ِف َّرة َّوا َّ ۡجر كَّب

ُه َّو ال َّ ِذ ۡى َّجعَّ َّل لـ َّ ُك ُم ۡاّل َّ ۡر َّض
ذَّل ُ ۡوّل ً فَّا َۡ ُش ۡوا ِِف ۡ ََّنَّا ِكبِهَّا َّوكُل ُ ۡوا
ِ ِِِ َِ ۡن ِر ۡزقِهِ َّواِلَّي ۡ ِه الن ُ ُش ۡو ُِر

তিামরা
সক
ভাবনামুি হময় তগি তয,
আকামশ সযসন আমিন সিসন
তিামামদরমক ভূগমভব সবলীন
কমর তদমবন, অিঃপর িা

16.

কাাঁপমি র্াকমব।
না তিামরা সনসশ্চন্ত
হময় তগি তয, আকামশ সযসন
আমিন, সিসন তিামামদর
উপর প্রস্তর বৃসি বষব ণ
করমবন, অিঃপর তিামরা
জানমি পারমব তকমন সিল

17.

আমার িিকববাণী।

16. Have you taken
security from Him who
is in the heaven that He
will not cause the earth
to swallow you when it
shakes.
17. Or have you taken
security from Him who
is in the heaven that He
will not send upon you
a hurricane. Then you
shall know how was
(My) warning.

িামদর পূবববিীরা 18. And indeed, those
সমর্যামরাপ
কমরসিল, before them denied,
অিঃপর
কি
কম ার then how (terrible) was

18.

হময়সিল আমার অস্বীকৃসি।

(My) reproach.

19. িারা সক লক্ষয কমর 19. Do they not see at
না, িামদর মার্ার উপর the birds above them,
উড়ন্ত পক্ষীকুমলর প্রসি spreading their wings,
পাখা সবস্তারকারী ও পাখা and closing them in.
িংমকাচনকারী?
রহমান None is upholding them
but the Beneficent.
আল্লাহ-ই িামদরমক সস্থর
Indeed, He is Seer over
রামখন। সিসন িবব -সবষয় all things.
তদমখন।
রহমান আল্লাহ
িা’আলা বযিীি তিামামদর
তকান সিনয আমি সক, তয
তিামামদরমক
িাহাযয
করমব?
কামফররা

20.

সবভ্রাসন্তমিই পসিি আমি।

20. Or who is it that
could be an army for
you to help you other
than the Beneficent.
The disbelievers are
not but in delusion.

ِ السم
ٓاء ا َّۡن
ءَّا َّ َِ نۡتُ ۡم ََّ ۡن ِِف
ََّّ
َّ ََّيۡ ِس َّف بِ ُك ُم ۡاّل َّ ۡر َّض فَّاِذَّا ِِه
ِ ِِِ ََّتُ ۡو ُ ٌۙر
ِ السم
ٓاء ا َّۡن
ا َّۡم ا َّ َِ نۡتُ ۡم ََّ ۡن ِِف
ََّّ
ِ َّح
اصبًا
ي ُ ۡر ِس َّل عَّلَّي ۡ ُك ۡم
ِ ِِِفَّ َّست َّ ۡعل َّ ُم ۡو َّن َّكي ۡ َّف ن َّ ِذي ۡ ِر
َّولـ َّقَّ ۡد كَّ َّذ َّب ال َّ ِذي ۡ َّن َِ ۡن قَّبۡلِ ِه ۡم
ِ ِِِ ي
ِ ۡ ان ن َّ ِك
َّ َّ فَّ َّكي ۡ َّف ك

ِ ۡ الط
َّ ا ََّّول َّ ۡم ي َّ َّر ۡوا اِ ََّل
ي فَّ ۡوقَّ ُه ۡم
ٰٰٓص هف ٍت َّوي َّ ۡقبِ ۡض َّنِ ِِؕ ََّا ُُيۡ ِس ُك ُه َّن
ِ ُ ٰ اِ َّّل ال َّر ۡۡح
َۡۢش ٍء
ۡ َّ ن اِن َّ ٗه بِ ُك ِل
ِ

ِ ي
ِ ۡ ب َّ ِص

ا َّ ََّ ۡن هٰ َّذا ال َّ ِذ ۡى ُه َّو ُجنۡد ل َّ ُك ۡم
ن اِ ِن
ِ ِ ٰ يَّنۡ ُص ُ ِر ُك ۡم َِ ۡن ُد ۡو ِن ال َّر ۡۡح
ِ ِِِالۡكٰ ِف ُر ۡو َّن اِ َّّل ِِف ۡ ُغ ُر ۡو ٍِر

21. সিসন যসদ সরসযক বন্ধ 21. Or who is it that
কমর তদন, িমব তক আমি, could provide for you
তয তিামামদরমক সরসযক if He should withhold
সদমব বরং িারা অবাযযিা His provision. But,
they persist in rebellion
ও সবমুখিায় ডু মব রময়মি।
and aversion.

ا َّ ََّ ۡن هٰ َّذا ال َّ ِذ ۡى ي َّ ۡر ُز ُق ُك ۡم اِ ۡن
ك ِر ۡزقَّ ِٗه بَّل ََّّ ُ ۡوا ِِف ۡ ُعتُ ٍو
َّ ا ََّۡ َّس
ِ ِِِ َّون ُ ُف ۡو ٍِر

22. তয বযসি উপুড় হময় 22. Then is he who is
ِ ۡاَّفَّم ۡن َُّي
ِش َ ِكبًا ع
ِ
ه
ه
ج
و
ٰل
ٰ
َّ
ۤ
ۡ
َّ
ۡ
َّ
ُ
মুমখ ভর সদময় চমল, তি-ই walking fallen on his
ِ ۡا َّ ۡهدٰٰٓى ا َّ ََّ ۡن َُّي
সক িৎ পমর্ চমল, না তি face better guided, or ٰل
ِش َّس ِويًا ع
ٰ
َّ
ۡ
বযসি তয তিাজা হময় he who is walking
upright on a straight
ٍ ِص
ِ ِِِم
ٍِ ۡ راط َُ ۡستَّقِي
িরলপমর্ চমল?
path.
23.
বলুন,
সিসনই 23. Say: “It is He who
ِ َّ ُق ۡل ُهو ال
َّ
ل
ع
ج
و
م
ك
ا
ش
ن
ا
ى
ذ
َّ
ۤ
َّ
ۡ
ُ
َّ
ۡ
َّ
َّ
ۡ
َّ
has
created
you,
and
َّ
তিামামদরমক িৃসি কমরমিন
এবং সদময়মিন কণব , চক্ষু ও made for you hearing, اّلَّبصار و
لس ۡم
و
ع
ۡ
َّ لـ َّ ُك ُم ا
َّ
ۡ
َّ
َّ
َّ
َّ
and
sight,
and
hearts.
অন্তর।
তিামরা
অল্পই
Little thanks is thatِ ِِ ن
َِّ ۡاّل َّ ِفۡـ َّد ِةَِِّ ِؕ قَّلِيۡل ً ََّا تَّ ۡش ُك ُر ۡو
কৃিজ্ঞিা প্রকাশ কর।
you give.”
24.
বলুন,
সিসনই 24. Say: “It is He who
ِ ُق ۡل ُهو ال َّ ِذ ۡى ذَّرا َّ ُكم ِِف ۡاّل َّ ۡر
ض
has
dispersed
you
in
ۡ َّ
َّ
তিামামদরমক
পৃসর্বীমি
সবস্তৃি কমরমিন এবং িাাঁরই the earth, and to Him
ِ ِِِ َّواِلَّي ۡ ِه ُ ُۡت َّش ُر ۡو َِّن
you
shall
be
gathered.”
কামি তিামরা িমমবি
হমব।

ال َّۡوعۡ ُد اِ ۡن
ِ

you are truthful.”
Say:
“The
26. বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ 26.
িা’আলার কামিই আমি। knowledge is only with
Allah, and I am only a
আসম তিা তকবল প্রকাশয
clear warner.”

َّوي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن ََّ ٰٰت هٰ َّذا
ِ ۡي
َِّ ۡ ُِك نۡتُ ۡم ٰص ِدق
ِ ُق ۡل اِ َّّنا الۡعِ ِل ۡم ِعنۡ َّد ه
ۤ اّٰلل َّواِ َّّنَّا
َّ
ُ
ِ ِِِ ۡي
ِ ۡ ِا َّنَّا ن َّ ِذيۡر َُب

Then, when they
যখন িারা তিই 27.
প্রসিশ্রুসিমক আিন্ন তদখমব will see it approaching,

فَّل َّ َّما َّرا َّۡو ُه ُزل ۡ َّفةً ِسيٰٓــَّ ۡت ُو ُج ۡو ُه

কামফররা বমলঃ এই 25. And they say:
will
this
প্রসিশ্রুসি কমব হমব, যসদ “When
promise be (fulfilled) if
তিামরা িিযবাদী হও?

25.

িিকবকারী।

27.

িখন কামফরমদর মুখমন্ডল the faces of those who
shall be
মসলন হময় পড়মব এবং বলা disbelieve
হমবঃ এটাই তিা তিামরা distressed, and it will
চাইমি।
বলুন, তিামরা সক
তভমব তদমখি-যসদ আল্লাহ
িা’আলা
আমামক
ও
আমার িংগীমদরমক ধ্বংি
কমরন অর্বা আমামদর
প্রসি দয়া কমরন, িমব
কামফরমদরমক
তক
যন্ত্রণাদায়ক শাসস্ত তর্মক
রক্ষা করমব?

28.

be said: “This is that
which you used to call.”
28.
Say: “Have you
ever considered, if
Allah should destroy
me and those with me,
or should bestow mercy ِ
upon us, who then will
save the disbelievers
from
the
painful
punishment.”

Say: “He is the
বলুন, সিসন পরম 29.
have
করুণাময়, আমরা িামি Beneficent, we
সবশ্বাি রাসখ এবং িাাঁরই believed in Him, and
29.

upon Him have we

উপর ভরিা কসর। িত্ত্বরই
put our trust. So you
তিামরা জানমি পারমব, তক
প্রকাশয পর্-ভ্রিিায় আমি।

30. বলুন, তিামরা তভমব
তদমখি সক, যসদ তিামামদর
পাসন ভূগমভবর গভীমর চমল
যায়, িমব তক তিামামদরমক
িরবরাহ করমব পাসনর
তরািযারা?

will come to know who
is it in clear error.”
30. Say: “Have you
considered if the water
(of) your (wells) should
sink down (into the
earth), then who would
bring you the flowing
(spring) water.”

ال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّف ُر ۡوا َّوقِي ۡ َّل هٰ َّذا ال َّ ِذ ۡى
ِ ِِِ ُك نۡتُ ۡم بِه تَّ َّد ُع ۡو َِّن
ِ ُق ۡل ا ََّّرءَّيۡتُ ۡم اِ ۡن ا َّ ۡهلَّـ َّك
اّٰلل
ِن ُه
َّ
ِ وَن ََّ ِِع ا َّو ر
م
ف
ي
ّي
ن
ِ
ؕ
ٌۙ
ا
ن
ۡح
ُ
َّ
ِ
ُ ۡ ۡ َّ َّ َّ َّ ۡ َّ ۡ َّ َّ
ٍ الۡكٰ ِفرِي ۡ َّن َِ ۡن ع َّ َّذ
ِِِ م
ٍِ ۡ اب اَّلِي

ن اََّٰنَّا بِه َّوعَّلَّي ۡ ِه
ِ ُ ٰ ُق ۡل ُه َّو ال َّر ۡۡح
ِ
ۡ تَّ َّوكَّلۡنَّا فَّ َّست َّ ۡعل َّ ُم ۡو َّن ََّ ۡن ُه َّو ِف
ِ ِِِ ۡي
ٍِ ۡ َِّضل ٰ ٍل َُب
ٓاؤ ُك ۡم
ُ ََّ ُق ۡل ا ََّّرءَّيۡتُ ۡم اِ ۡن ا َّ ۡصب َّ َّح
ٍ َّغورا فَّ َّم ۡن يَّاۡتِي ُكم ِِب
ٓاء
َّ ۡ ۡ
ًۡ
ٍ ۡ ََِّع
 ۡي

