2

আল ফাতিহা

AlFatihah

1.
পরম করুণাময় ও 1. In the name of
অসিম দয়ালু আল্লাহর Allah, Most Gracious,
Most Merciful.
নামে শুরু করছি ।



ِه
اّٰلل
بِ ۡس ِم
ِۙ ِۙم
ِِۙ ۡ ال َّر ِحي

ال َّر ۡۡح ٰ ِن

2.
যাবতীয় প্রশংসা 2. All praise is for
َّۡ َّر ِب الۡعٰل َّ ِم
সকল সৃষ্টি জগতের Allah, Lord of the  ي
পালনকর্তা আল্লাহরই । Worlds.
3. যিনি দয়াময় ও পরম 3. The Most Gracious,
the Most Merciful.
দয়ালু।
4. যিনি বিচার দিনের 4. The Master of the
Day of Judgment.
মালিক।
5. আমরা শুধু তোমারই 5. You alone we
ইবাদত
করি
এবং worship, and You
একমাত্র
তোমারই alone we ask for help.
সাহায্য প্রার্থনা করি।
6. আমাদেরকে সরল পথ 6. Guide us to the
straight path.
দেখাও।
7. তাদেরপথ, যাদেরকে
তুমি
অ্নুঘর
্ হ করেছ।
তাদের পথ নয়, যারা
তোমার ক্রোধ-নিপতিত
এবং পথভ্রষ্ট ।

7. The path of those
upon whom You have
bestowed favor, not of
those who incurred
Your anger, nor of
those who are astray.
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ِ ا َّ ۡۡلمدِۙ ِ ه
ّٰلل
ۡ َّ

ِِۙۙ ِۙ م
ِِۙ ۡ ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ِمل
ِ ك يَّو ِم
ِ
ِۙ ن
ِۙ ِ ۡالدي
ۡ
ٰ

ِۙ

ِۙاك
َّ َّاك ن َّ ۡعب ِۙد َّوِۙ اِي
َّ َّاِي
ِۙ ي
ِۙ ۡ ِن َّ ۡستَّع
ِ ا
لص َّر َّاط
اِ ۡه ِدنَّا
ِِۙۙاۡلۡ ستَّقِيم
َّ ۡ ۡ
ِ
ِ
ي
ص
َّ
ت
م
ع
ن
ا
ن
ذ
ال
ِۙ
اط
ر
َّ
ۡ
ۡ
َّ َّ
َّ ۡ َّ َّ
ِ ۡ مِۙ ِِۙۙ َّغ
ۡي اۡلۡ َّغۡض ۡو ِب
ِۙۡ عَّلَّي ۡ ِه
ِ الضٓال
 ي
ِۙۡ عَّلَّي ۡ ِه
َّ ۡ َّ م َّو ََّل

আল নাস



AnNaas

ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ

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

1. বলুন, আমি

মানুষের 1. Say: “I seek refuge
পালনকর্তার আশ্রয় চাই,
with the Lord of

2. মানুষের অধিপতির,
3. মানুষের মা’বুদের

mankind.”
2.
“The King of
mankind.”

ِ َّق ۡل اَّع ۡوذ بِ َّر ِب الن
ِۙ ِِِۙۙۙاس
ِ ِمل
ِ َّك الن
ِۙ ِِِۙۙۙ اس
َّ

3.
“The God of
mankind.”

আত্নগোপনকারি 4. “From the evil of the
কুমন্ত্রনাদাতার
অনিষ্ট whisperer
who ِۙ ِۙۙ
থেকে,
withdraws.”

4.

ِۙ ِِۙۙ اس
ِۙ ِ َّاِل ٰ ِه الن

ِ َّاس ِۙۙ ا ۡۡلَّـن
ِۙاس
ِۙ ِ ن َّش ِِۙرال َّۡو ۡس َّو
ِۙ ۡ ِم

যে কুমন্ত্রণা দেয় 5. “Who whispers into ِ
ۙاس
ِۙ َّى ي َّو ۡس ِوس ِِفۡ صد ۡو ِر الن
ِۙ ۡ ال َّ ِذ
মানুষের অন্তরে
the
hearts
of
ِۙ 
mankind.”

5.

জ্বিনের মধ্য থেকে 6. “From among the
অথবা মানুষের মধ্য থেকে।
jinn and mankind.”

6.

আল ফালাক

AlFalaq

اس
ِۙ ِ َّن ا ۡۡلِنَّ ِة ِۙو الن
َِّۙ ِم

َّ



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

ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ

বলুন, আমি আশ্রয় 1. Say: “I seek refuge
গ্রহণ করছি প্রভাতের with the Lord of the
daybreak.”
পালনকর্তার,

ِۙ ِِِۙۙۙ ق ۡل اَّع ۡوذ ِۙبِ َّر ِب ال ۡ َّفل َّ ِق

2. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, 2. “From the evil of that
which He created.”
তার অনিষ্ট থেকে,

ِۙ ِِِۙۙۙ ِم ۡن َّش ِر َّما َّخل َّ َِّۙق

1.
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3.

অন্ধকার রাত্রি যখন 3. “And from the evil of
গভীর হয়ে সমাগত হয় তখন the darkness when it
spreads.”
তার অনিষ্ট থেকে,

ِو ِم ۡن َّش ِر غَّا ِسقٍ ا
ِۙ ِِِۙۙۙ  ب
ق
و
ا
ذ
َّ
َّ
َّ
َّ َّ

তাগার গিরায় ফুক
ুঁ ার 4. “And from the evil of
কারী নারীদের অপকার the blowers into knots.” ِۙ
থেকে,

ِِۙۙ ِۙ  َّو ِم ۡن َّش ِر النَّ هفث ٰ ِت ِِف الۡعقَّ ِد

4.

5. এবং হিংসুকের হিংসার 5. “And from the evil of
অনিষ্ট থেকে ।
an envious one when he
envies.”

আল ইখলাস

AlIkhlas

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু Most Gracious, Most
করছি
Merciful.
বলুন, তিনি আল্লাহ, 1. Say: “He is Allah,
এক-অদিতিও,
the One.”

1.

আল্লাহ
মুখাপেক্ষী নন,

2.

কারো 2.

“Allah, the Self
Sufficient.”

3. তিনি কাউকে জন্ম দেননি 3. “He begets not, nor
এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি was He begotten.”
4. এবং তার সমতুল্য কেউ 4. “And no one is
নাই।
equivalent with Him.”

আল লাহাব

AlLahab

د
َِّۙ و ِم ۡن َّش ِِۙر َّحا ِس ٍد اِذَّا َّحس

َّ

َّ

 
ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِۙ ِِِِۙۙۙۙاّٰلل ا ََّّحد
ق ۡل ه َّو ه
ِۙ ِِِِۙۙۙۙالص َّمد
َّ ا هَّّٰلل

د
ۡ َّ لَّم يَّلِ ِۡۙد ِۙۙ ولَّم يول

ۡ ۡ َّ

ۡ

َِّۙحد
َّ ولَّم يَّك ۡن ل َّ ٗه كفوا ا

ً

ۡ َّ



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

ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ

1. আবু লাহাবের হস্তদ্বয় 1. May the hands of
ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও Abu Lahab be ruined,

ِِِۙۙۙ ۙب
ِۙ َّ َّتَّب َّ ۡت ي َّ َّدا ۤا َِِّبۡ ََّل َّ ٍب َّوت
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ধ্বংস হোক,
সে যা ধন-সম্পদ
উপার্জন করেছে তা তার
কোন কাজে আসবেনা ।

2.

সত্বরই সে লেলিহান
অগ্নিতে প্রবেশ করবে

3.

4. এবং তার স্ত্রীও-যে
ইন্ধন বহন করে,

5. তার গলায় খেজুর পাতার
পাকানো রশি নিয়ে।

আন নাসের

and ruined is he.
2. His wealth will not
avail him and that
which he earned.
3. He shall (enter to)
burn into a blazing
Fire.
4. And his wife, the
carrier of slander (or
wood thorns).
5. Around her neck
will
be a rope of
(twisted) palm-fiber.

AnNasr

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

1. যখন আল্লাহর সাহায্য 1. When Allah’s help
ও বিজয় আসবে
comes and victory (is
attained).
2. এবং আপনি মানুষকে দলে 2.
And you see the
দলে
আল্লাহর
দ্বীনে people entering into
প্রবেশ করতে দেখবেন,
the religion of Allah in
multitudes.
3. তখন আপনি আপনার 3. Then glorify with
পালনকর্তার
প্রসংশা praise of your Lord,
করুন এবং তাুঁর কাছে ক্ষমা and
ask for His
প্রার্থনা করুন।
অবশই forgiveness. Indeed, He
is
ever
accepting
তিনি ক্ষমাশীল।
repentance.
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ب
ِۙ ما ۤا َّ ۡغ ٰٰن عَّنۡه مال ٗه وما كَّس

َّ َّ

َّ َّ

َّ

َّ

سيص
ِِِۙۙۙ ِۙۙ ب
ٍۚ ٍ َّ ات ََّل
َّ َّارا ذ
ً َّ َّ َّ ۡ ٰٰل ن
ِِِۙۙۙ ب
ِۙ ِ ۡحالَّةَّ ا ۡۡل َّ َّط
َّ َّ َّوا ۡم َّرا َّت ٗه
د
ٍِۙ ِِف ِجي ِد َّها َّحبل ِم ۡن َّمس

َّ

ۡ

ۡ ۡ


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِۙ ِِِۙۙۙ اّٰلل َّوال ۡ َّفتۡح
ِِۙ اِذَّا َّجٓاءَّ ن َّ ۡصر ه
اس ي َّ ۡدخل ۡو َّن ِِفۡ ِديۡ ِن
َّ َّۡو َّرا َّي
َّ َّت الن
ِه
ِۙ ِِِۙۙۙ  اجا
ً اّٰلل اَّف َّۡو

ِۙك َّوا ۡستَّغۡ ِف ۡره
َّ ِفَّ َّسبِ ۡح ِِبَّ ۡم ِد َّرب
ِۙ  ان تَّ َّوابًا
َِّۙ َّ اِن َّ ٗه ك

আল কাফিরুন

AlKafiroon

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

1. বলুন, হে কাফেরকূল,

1.
Say:
disbelievers.”

ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِِِۙۙۙ ق ۡل يٰۤاَّيهَّا الۡكٰ ِفر ۡو َّن

“O

2. আমি তার এবাদত করিনা 2. “I do not worship
তোমরা যার এবাদত কর । that
which
you
worship.”
3. এবং আমি যার এবাদত 3.
“Nor are you
করি
তোমরা
তার worshippers of that
এবাদতকারী নও,
which I worship.”
4.
এবং তোমরা যার 4.
“Nor am I a
এবাদত
কর, আমি তার worshipper of that
এবাদতকারী নই ।
which you worship.”
5. যার এবাদত আমি করি, 5.
“Nor are you
তোমরা তার এবাদতকারী worshippers of that
নও ।
which I worship.”
6.
তোমাদের
ধরম 6.
“For you is your
তোমাদের জন্ন এবং আমার religion, and for me is
ধরম আমার জন্ন।
my religion.”

আল কাওসার



AlKausar

ََِِِّۙۙۙل ۤا َّۡعبد َّما تَّ ۡعبد ۡو َّن

ِِِۙۙۙ  َّو ََّل ۤاَّنۡت ۡم عٰبِد ۡو َّن َّما ۤا َّۡعبد
ِِِۙۙۙ َّو ََّل ۤ ا َّنَّا عَّابِد َّما عَّبَّدت ۡم
ِِِۙۙۙ  َّو ََّل ۤاَّنۡت ۡم عٰبِد ۡو َّن َّما ۤ ِۙا َّ ۡعبد


ِۙلَّـك ۡم ِديۡنك ۡم َّو ِِلَّ ِديۡ ِن



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

ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ

1. নিশ্চয় আমি আপনাকে 1. Indeed, We have
কাওসার দান করেছি।
granted
you
(O

ِِِۙۙۙ  ك الۡك َّۡوثَّ َّر
َّ ٰ اِنَّا ۤ ا َّۡع َّطيۡن

Muhammad) AlKausar.
7

অতএব
আপনার 2. So pray to your
পালনকর্তার
উদ্দেশ্যে Lord and sacrifice.
নামায পড়ুন এবং কোরবানী
করুন।

ِِۙۙ ِۙ  ك َّوا ۡۡن َّ ۡر
َّ ِفَّ َّص ِل ل ِ َّرب

3. যে আপনার শত্র,ু সেই 3. Indeed, your enemy
তো লেজকাটা, নির্বংশ।
is the one cut off (from
the root).

ت
ِۙ َّ ۡك هو ۡاَلَّب
َّ َّ اِ َِّۙن َّشانِئ

2.

আল মাউন

َّ



AlMaoon

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

1. আপনি কি দেখেছেন 1. Have you seen him
তাকে, যে বিচারদিবসকে who
denies
the
মিথ্যা বলে?
Recompense.
2. সে তো সেই ব্যক্তি, যে 2. For that is he who
এতীমকে গলা ধাক্কা দেয়।
drives away the orphan.
3. এবং সে মিসকীনকে অন্ন 3.
And does not
দিতে উসাহিত করে না।
encourage upon the
feeding of the poor.
4. অতএব দুর্ভোগ সেসব 4.
Then woe unto
নামাযীর,
those who pray.
5. যারা তাদের নামায 5.
Those who are
সম্বন্ধে উদাসীন।
heedless
of
their
prayer.
যারা তা লোক- 6.
Those who (do
দেখানোর জন্য করে।
good) to be seen.

6.

7. এবং নিত্য ব্যবহার্য্য 7. And withhold small
বস্তু অন্যকে দেয় না।
kindnesses.
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ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ي َّك ِذب

ال َّ ِذ ۡى

ت
َّ ۡا ََّّرءَّي
ِ ِب
ِۙ ِۙ الديۡ ِن
ِۙ م
َِّۙ ۡ ك ال َّ ِذ ۡى يَّدع الۡيَّتِي
َّ ِ فَّذٰل
َّو ََّل ََّيض عَّ ٰٰل َّطعَّا ِم
ِِِۙۙۙ ي
ِِۙ ۡ اۡلۡ ِ ۡس ِك
ِِِۙۙۙي
َِّۙ ۡ ِفَّ َّويۡل لِلۡم َّصل
َّص ََّل ِ ِِت ۡم
ال َّ ِذيۡ َّن ه ۡم عَّ ۡن
ِۙ ِۙ  َّساه ۡو َّن
ِِِۙۙۙ  ال َّ ِذيۡ َّن ه ۡم ي َّرٓاء ۡو َّن

 و ََّيۡنَّعون اۡلۡ اعون

َّ ۡ َّ َّ ۡ

َّ

কুরায়শ



Quresh

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

ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ

যেহেতু কোরাইশদের 1. For the accustomed
আসক্তি আছে।
security of the Quresh.

1.

আসক্তি আছে তাদের 2. Their accustomed
শীত
ও
গ্রীষ্মকালীন security to the journeys
সফরের।
in the winter and the

2.

3. অতএব তারা এই ঘরের
পালনকর্তার এবাদত করুক
,

4. যিনি তাদেরকে ক্ষধ
ু ায়
আহার
দিয়েছেন
এবং
ভয়ভীতি থেকে
নিরাপদ
করেছেন।

আল ফীল

আপনি কি দেখেননি
আপনার
মালিক
হাতি
বাহিনীর সাথে কি ব্যবহার
করেছেন?

ٖال ٰ ِف ِه ۡم
ِۙ ف
ِۙ ِ ۡ الصي
َّ َّو

َِّر ۡحلَّة

summer.
3.
So they should
ِ
َّ ٰفَّلۡي َّ ۡعبد ۡوا َّر َّب ه
worship the Lord of ِۙ  ذا الۡبَّيۡت
this House.
4. (He) Who has fed
ِ ى ا َّۡطعمهم
ِ
م
ج
ِۙ
ِۙ
ع
و
ِۙ
ن
ٍ
ۡ
them against hunger,
ۡ
ۡ َّ َّ ِۙۤ ۡ الَّذ
and made them secure
ِ َّواٰمنهم
ٍ
م
خ
ف
ِۙ
و
ن
َّ
from fear.
ۡ ۡ ۡ َّ َّ



AlFeel

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

1.

ِالشتَّٓاء
ِ

ِ ٰ َِلِيۡل
ِِِۙۙۙش
ِۙ ٍ ۡف ق َّري

1. Have you not
considered how your
Lord dealt with the
people of the elephant.

ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َِّۙر ِحي ۡ ِم
ۡ
ك
َّ اَّل َّ ۡم تَّ َّركَّي ۡ َّف فَّعَّ َّل َّرب
ِِِۙۙۙبِا َّ ۡص ٰح ِب ال ۡ ِفي ۡ ِل

2. তিনি কি তাদের চক্রান্ত 2. Did He not make
ِتَّ ۡضل
ٍ
ِۙ
ۙل
ي
ۡ
সম্পূরণ
্ ধ্বংস করে দেননি? their plot (to end) in
vain.
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ِ
ۡاَّل َّ ۡم ََّيۡعَّ ۡل َّكي ۡ َّده ۡم ِف
ِۙ 

3. তিনি তাদের উপর ঝাুঁকে 3. And He sent down ۙل
ِۙ َّ ۡ ِۙا َّبَّابِي
ঝাুঁকে
আবাবিল পাখী on them birds in flocks.
পাঠালেন,

4. যারা তাদের উপর পাথরের 4. Striking them with
কংকর নিক্ষেপ করল।
stones of baked clay.
5. ফলে তিনি তাদেরকে 5. Then He made them
ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন। like straw eaten up (by
cattle).

আল হুমাজাহ

AlHumazah

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

َّوا َّۡر َّس َّلِۙ عَّلَّي ۡ ِه ۡم َّط ۡۡيًا



ِم ۡن

ِ ِ تَّ ۡر ِمي ِهم
ار ٍة
ج
ِب
َّ
ۡ ۡ
َّ
 ل
ِۙ ٍ ۡ ِس ِجي
ل
ِۙ ٍ ف َّما ۡك ۡو
ِۙ ٍ م َّكعَّ ۡص
ِۙۡ فَّ َّجعَّلَّه


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ

1. দুরভোগ প্রতেকের যে 1. Woe to every
পশ্চতে ও সামনে লোকের slanderer, backbiter.

ِِِۙۙۙ ُه َّز ٍة ۡل َّ َّز ِة
َّ َّويۡل لِـك ِل

2. যে (কাুঁড়ি কাুঁড়ি) অর্থ 2. Who gathers wealth
জমা করে এবং বার বার তা and counts it.

ِِۙۙ َج َّع َّماَل ً َّوعَّدَّدَّ ِٗۙه
َّ َّ اۨل َّ ِذ ۡى

3. সে ধারনা করে যে তার 3. He thinks that his
অর্থ তাকে অমর কোরে wealth will make him
রাখবে।
last forever.
4. কখনো না, সে অবশই 4. Nay, he will surely
হোতামায় নিক্ষিপ্ত হবে।
be thrown into the
crushing place.
5.
আপনি কি জানেন 5.
And what do
হোতামা কি?
you know what the
crushing place is.
6. এটা আল্লাহর
6. The Fire of Allah,
প্রজ্জব
্ লিত অগ্নি,
kindled.

ِِِِۙۙۙۙ ََّيۡ َّسب ا ََّّن َّمال َّ ٗۤه ا َّۡخل َّ َّد ِٗۙه

নিন্দা করে,

গণনা করে;

10

ِِِۙۙۙ َل لَّينۡۢۡب َّ َّذ َّن ِِف ا ۡۡل َّط َّم ِِۙة
ِۙ َّ َّ ك
ِِِۙۙۙ  ٮك َّما ا ۡۡل َّط َّمة
َّ َّو َّم ِۙا ۤا َّۡد ٰر
ِ نَّار ه
ِِِۙۙۙ ِۙۙاّٰلل اۡلۡ ۡوقَّ َّدة

যা
করবে।

7.

হ্রিদয়কে

গ্রাস 7.

Which leaps up
over the hearts.

8. সে আগুনে তাদে্রকে বেুঁধে 8. Indeed, upon them
দেওয়া হবে,
it will be closed down.
9. বর বর লম্বা লম্বা 9.
In
columns,
খুট
ুঁ িতে।
stretched forth.

আল আসর

AlAsr

পরম করুণাময় অ দয়ালু In the name of Allah,
আল্লাহর নামে শুরু করছি
Most Gracious, Most

Merciful.
1. By the time.

1. সময়ের শপথ,
মানুষ
ক্ষতিগ্রস্ত;

2.

নিশ্চয়ই 2.

কিন্তু তারা নয়, যারা
ঈমান আনে ও সকর্ম করে
এবং পরস্পরকে সত্যের
এবং সবরের (ধয়ীরজ্জ)
উপদেশ দেয়।

3.

আত তাকাতুর

Indeed, man is in

loss.
3. Except those who
believed
and
did
righteous deeds, and
advised each other to
truth, and advised
each other to patience.

AtTakasur

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

1. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা 1. The mutual rivalry
তোমাদেরকে ভুলিয়ে রাখে,
for (worldly) increase
diverts you.
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ِۙ



ِ َّ
ِت تَّ َّطلِع عَّ َّٰل ۡاَل َّ ِۡفـ َّد ِة
ۡ ال

ِِِۙۙۙ ِۙاِ َّّنَّاعَّلَّي ۡ ِه ۡم م ۡؤ َّص َّدة

ٍ ِِف عَّم
د ّمدَّد ٍِۙة
َّ َّ َّ ۡ


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِۙ ِۙ  َّۙوالۡعَّ ۡص ِِۙر

ِ
ِِِۙۙۙ ان ل ِ َِّۡف خ ۡس ٍر
َّ ا َّن ۡاَلِن ۡ َّس

ا ٰ َّمن ۡوا َّو عَّ ِملوا
َّو تَّ َّوا َّص ۡوا بِا ۡۡل َّ ِِۙقِۙ َّو

اِ ََّل ال َّ ِذيۡ َّن
الصلِ ٰح ِت
ه
 ب
ِِۙ ۡ الص
َّ ِتَّ َّوا َّص ۡوا ب


ِ بِ ِۙس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِِِۙۙۙ ا َّ َۡلٰٮكم التَّكَّاثر

2. যতক্ষণ না তোমরা 2. Until you visit the
কবরে গিয়ে হাজির হও।
graves.
3. এটা কখনও উচিত নয়। 3. Nay, you shall soon
তোমরা
সত্ত্বরই
তা know.

َِِِّۙۙۙح هِت ز ۡرتم اۡلۡ َّقَّابِ َّر

4. আবারও বলি এটা সঙ্গত 4. Then nay, you shall
নয়,
তোমরা শীঘ্র তা soon know.

ِِِۙۙۙث َّم ك َّ ََّل َّس ۡو َّف تَّ ۡعلَّم ۡو َّن

সাবধান।
তোমাদের 5.
Nay, if you knew
নিশ্চিত
জ্ঞান
থাকলে with a sure knowledge.
অবশ্যই
তোমরা
মোহা্চছন্ন হতে না।

ِ ۡ ِك َّ ََّل ل َّ ۡو تَّ ۡعلَّم ۡو َّن عِل ۡ َّم الۡيَّق
ِِِۙۙۙ ي

জানতে পারবে।

জানতে পারবে।

5.

অবশ্যই
জাহান্নাম দেখবে,

6.

তোমরা 6. You shall surely see

Hell.

অবশ্যই
তোমরা 7. Then you shall see it
তোমাদের নিজ চোখে তা with
the
eye
of
দেখতে পাবে।
certainty.

7.

তারপর অবশ্যই
তোমাদেরকে
নেয়ামত
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা
হবে।

8.
Then, you shall
surely be asked that
Day
about
the
blessings.

আল ক্কারিয়াহ

AlQaria

8.

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু Most Gracious, Most
করছি
Merciful.
সজোরে আঘাতকারি 1.
The
মহাপ্রলয়,
calamity.

1.

2. মহাপ্রলয় কি?

striking

2. What is the striking
calamity.
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ِِِۙۙۙك َّ ََّل َّس ۡو َّف تَّ ۡعلَّم ۡو َِّۙن

ِِِۙۙۙل َّ َّتَّو َّن ا ۡۡل َّ ِحي ۡ َّم

ِ ۡ ِث َّم ل َّ َّتو َّّنَّا عَّ ۡي الۡيق
 ي
َّ َّ

َّ

ث َّم لَّـت ۡسٔـََّل َّن ي َّ ۡو َّم ِٮ ٍذ عَّ ِن
ِۙ م
ِِۙ ۡ النَّعِي


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِۙ ِۙ ِۙاَّلۡقَّا ِرعَّة

ِِِۙۙۙ َِّۙما الۡقَّا ِرعَّة

3. তুমি কি জানো সে 3. And what do you
মহাপ্রলয়টা কি?
know what is the
striking calamity.
4.
যেদিন
মানুষগুলো 4.
The Day when
পতংগের মত বিক্ষিপ্ত হয়ে people shall be like
পড়বে,
scattered moths.
আর পাহারগুল রঙ 5. And the mountains
বেরঙ্গের ধুনা তুলর মত shall be like carded
হবে।
wool.

5.

6. অতএব যার ওজনের 6. Then as for one
পাল্লা ভারী হবে,
whose scales are heavy.
7.
সে সুখীজীবন যাপন 7. So he shall be in a
করবে।
state of pleasure.
8. আর যার পাল্লা হালকা 8.
And as for one
হবে,
whose scales are light.
9. তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। 9. So his refuge shall be
the deep pit (of Hell).
10. আপনি জানেন তা কি?
10. And what do you
know what that is.
11. তা হল এক জলন্নত 11. A raging Fire.
আগুনের কুণড
্ লী!

আল আদিয়াত

AlAdiat

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

1. শপথ (সেই) দ্রুতগামি 1. By the (horses) who
ঘোড়াগুলোর
যারা run
with
panting
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ِِِِۙۙۙۙٮك َّما الۡقَّا ِرعَّة
َّ َّو َّما ۤا َّۡد ٰر
ِ ي َّ ۡوم يَّك ۡون النَّاس كَّال ۡ َّف َّر
اش
َّ
ِۙ ِۙ ث
ِۙ ِ اۡلۡ َّبۡث ۡو
َّوتَّك ۡون ا ۡۡلِبَّال كَّال ۡ ِع ۡه ِن
ش
ِۙ ِ اۡلۡ َّنۡفو

ۡ

ِِِۙۙۙفَّا َّ َّما َّم ۡن ثَّقل َّ ۡت َّم َّوا ِزيۡن ِٗۙه

ِ فَّهو ِِف عِي َّش ٍة َّر
ِِِۙۙۙ اضي َّ ٍِۙة
ۡ ۡ َّ

ِِِۙۙۙ َّوا ََّّما َّم ۡن َّخ َّف ۡت َّم َّوا ِزيۡن ٗه
ِِِۙۙۙ فَّام ٗه َّها ِويَّة

ِۙ ِِۙۙ  ٮك َّما ِهي َّ ۡه
َّ َّو َّما ۤا َّۡد ٰر


نَّار َّحا ِميَّة


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
َِِِّۙۙۙوالۡع ٰ ِدي ٰ ِت َّضب ۡ ًحا

(উর্ধ্বশ্বাসে)শব্দ
করতে দৌড়ায়,

করতে (breath).

2.

শপথ সেসব সাহসি 2. Then strike sparks
ঘোড়ার,
যাদের
খুরে (with their hoofs).
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়,

ِِِۙۙۙ فَّاۡلۡ ۡو ِر ِۙي ٰ ِت قَّ ۡد ًحا

3. শপথ এমনসব ঘোড়ার, 3.
Then
charge
যারা
প্রভাতকালে suddenly
in
the
ধ্বংসলীলা ছড়ায়,
morning.
4. (এর ফলে) যারা বিলুপ 4. Then raise up
পরিমান ধুলা ওরায়,
thereby (clouds of) dust.
5. অতঃপর তারা শক্রদলের 5.
Then penetrate
অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েthereby into the midst
(of enemy) collectively.
6.
নিশ্চয় মানুষ তার 6.
Indeed, mankind
পালনকর্তার
প্রতি is ungrateful to his
অকৃতজ্ঞ।
Lord.
7. এবং সে অবশ্যই এ বিষয়ে 7. And indeed, he is a
অবহিত।
witness to that.
8. এবং সে নিশ্চিয়ই ধন- 8. And indeed, for the
সম্পদের লালসায় মত্ত।
love of the worldly
wealth, he is intense.
9. তবে কি সে জানে না, 9. Does He not know
যখন কবরে যা আছে, তা বের when shall be brought
করা হবে,
out that which is in the
graves.
10. এবং তার অন্তরে যা 10. And shall be made
আছে, তা প্রকাশ করা হবে? manifest that which is
in the breasts.
11. সেদিন তাদের কি হবে, 11. Indeed, their Lord
সে
সম্পর্কে
তাদের on that Day shall be
পালনকর্তা সবচেয়ে ভাল well informed of them.

ِۙ فَّاۡلۡ غِ ۡۡي ٰ ِت صب ۡ ًحا

জানেন।
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ِِِۙۙۙ فَّاَّثَّ ۡر َّن بِ ٖه ن َّ ۡق ِۙع ًا

َِِِۙۙۙجعًا
ۡ َّ فَّ َّو َّس ۡط َّن بِ ٖه
ِ
ِِِۙۙۙ ِۙان ل ِ َّربِ ٖه لـ َّ َّكن ۡود
َّ ا َّن ۡاَلِن ۡ َّس

ِِِۙۙۙ ِۙك ل َّ َّش ِهيۡد
َّ ِ َّواِن َّ ٗه عَّ ٰٰل ذٰل

ِ ۡ َّ َّواِن َّ ٗه ِۡل ِب ا ۡۡل
ِِِۙۙۙۡي ل َّ َّش ِديۡد
اَّفَّ ََّل ي َّ ۡعلَّم اِذَّا ب ۡعثِ َّر َِّۙما ِِف
ِۙ الۡقب ۡو ِر
 ل ما ِِف الصدو ِر
َّ وح ِص

ۡ

َّ

َّ

ۡي
ِۙ ۡ ِاِ َّن ربَّهم بِ ِهم يَّوم ِٮ ٍذ َّۡلَّب

َّ ۡ ۡ

ۡ َّ

আল যিলযাল



AlZalzalah

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু Most Gracious, Most
করছি ।
Merciful.
পৃথিবী যখন আপন 1. When the earth is
কম্পনে প্রকম্পিত হবে,
shaken
with
its

1.

(utmost) earthquake.
2. এবং যখন প্রীথিবি তার 2.
And the earth
বোঝা বের করে দেবে।
throws out its burdens.
3. তখন মানুষ বলবে, এর কি 3. And man says:
হল ?
“What is (the matter)
with it.”
4. সেদিন সে তার বৃত্তান্ত 4.
That Day it will
বর্ণনা করবে,
report its news.

ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِِِۙۙۙ اِذَّا زِۙل ۡ ِزل َّ ِت ۡاَل َّ ۡرض زِل َّۡزا ََّلَّا
ِۙ َّوا َّ ۡخ َّر َّج ِت ۡاَل َّ ۡرض ا َّ ۡثقَّا ََّلَّا

ِِِۙۙۙ ال ۡاَلِن ۡ َّسان َّما ََّلَّا
َّ ََِّّۙوق

ِ ٍ
ِِِۙۙۙار َّها
َّ َّ ي َّ ۡو َّم ِٮذ ُتَّدث ا َّۡخب

কারণ,
আপনার 5. Because your Lord
পালনকর্তা তাকে আদেশ has
inspired
করবেন।
(commanded) it.

5.

ِِِۙۙۙك ا َّۡو ٰٰح ََّلَّا
َّ َّبِا َّ َّن َّرب

6. সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে 6. That day mankind
বিভক্ত হয়ে যাবে, যাতে shall
proceed
in
তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম scattered groups, to be
দেখানো হয়।
shown their deeds.
7. অতএব কেউ অণু পরিমাণ 7. So whoever does an
সকর্ম করলে সে তা দেখতে atom’s weight of good,
পাবে,
shall see it.

ِۙۙ ي َّ ۡو َّم ِٮ ٍذ يَّ ۡصدر النَّاس ا َّ ۡشتَّاتًا
ِۙ لِۡيَّ ۡوا ا َّۡع َّما ََّل ۡم

8. আর কেউ অণু পরিমাণ 8. And whoever does
অসকর্ম করে থাকলে সেও an atom’s weight of
তা দেখতে পাবে।
evil, shall see it.

ال ذَّ َّر ٍة َّش ًرا
َّ ََّّو َّم ۡن يَّ ۡع َّم ۡل ِمثۡق
 ي ََّّر ٗه
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َّخ ۡۡيًا

ال ذَّ َّر ٍة
َّ َّفَّ َّم ۡن يَّ ۡع َّم ۡل ِمثۡق
ِۙ ِۙ  ي ََّّر ٗه

আল বাইয়েনা

AlBayyana

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু Most Gracious, Most
করছি ।
Merciful.
আহলে-কিতাব
ও
মুশরেকদের মধ্যে যারা
কাফের
ছিল,
তারা
প্রত্যাবর্তন করত না
যতক্ষণ না তাদের কাছে
সুসপ
্ ষ্ট প্রমাণ আসত।

1.

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.
2. অর্থা আল্লাহর নিকট 2. A Messenger from
থেকে (প্রেরিত) একজন Allah, reciting purified
রসূল, যিনি পবিত্র পুস্তক pages (of Scripture).
আবৃত্তি করতেন


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ن ا َّ ۡه ِل
ِۙ ۡ ل َّ ۡم يَّك ِن ال َّ ِذيۡ َّن كَّ َّفر ۡوا ِم
ِ
ِ
ِ
ي
َّ ۡ ي منۡ َّفك
َّ ۡ الۡكت ٰ ِب َّواۡلۡ ۡش ِرك
ِِِۙۙۙ َِّۙح هِت تَّاۡتِيَّهم الۡب َّ ِينَّة
ِ رسول ِِۙم َّن ه
اّٰلل يَّتۡل ۡوا صحفًا
ۡ َّ
ِۙ ًِۙم َّطهَّ َّرة

3. যাতে সঠিক বিষয়বস্তু 3. Within it are writings
ِِِۙۙۙ ِۙفِيۡهَّا كتب قَّيِ َّمة
লিখিত আছে।
(decrees), straight.
4. অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে 4. Nor did those who
বিভ্রান্ত হয়েছে, তা হয়েছে were
given
the ب
َّٰ َّو َّما تَّ َّف َّر َّق ال َّ ِذيۡ َّن ا ۡوتوا ال ۡ ِكت
তাদের কাছে সুসপ
্ ষ্ট প্রমাণ Scripture (before this)
ِ ِ
আসার পরেই।
divide until after what جٓاءَّ ِۡتم الۡب َّ ِينَّة
َّ ا ََّل م ۡ ۢۡن بَّ ۡع ِد َّما
had come to them as
ِۙ ِۙ
clear evidence.
5. অথচ তাদেরকে তো এই 5. And they were not
ِوما ۤ ا ِمروۤا اِ ََّل ل
اّٰلل
وا
د
ب
ع
ي
ه
ۡ َّ
ۡ
َّ َّ
আদেশ দেওা হয়েছিল যে, commanded except to َّ
তারা
খাুঁটি
মনে worship Allah, (being) ن ِۙۙ حنفٓاء
ِ ُمۡلِ ِص ۡي لَّه
َِّۙ ۡالدي
َّ
َّ
َّ
sincere
to
Him
in
َّ
একনিষ্ঠভাবে
আল্লাহর
এবাদত করবে, নামায কায়েম religion, true (in faith), َّزكٰو ِۙة
َّ َّويقِيۡموا ا َّلصلٰوةَّ َّوي ۡؤتوا ال
and
to
establish
the
করবে এবং যাকাত দেবে।
prayer, and to give the
ِ وذٰل
ِ ك ِديۡن الۡقَّيِم
এটাই সঠিক ধর্ম।
ِۙ
ِۙ
ِۙ
ة
ِۙ
َّ
َّ
َّ
poor due. And that is
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আহলে-কিতাব
ও
মুশরেকদের মধ্যে যারা
কাফের, তারা জাহান্নামের
আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে।
তারাই সৃষট
্ ির অধম।

6.

7. যারা ঈমান আনে ও
সকর্ম করে, তারাই সৃষট
্ ির
সেরা।

the true religion.
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.
7. Indeed, those who
believed
and
did
righteous deeds, those
are
the
best
of
creatures.

8. তাদের পালনকর্তার কাছে 8. Their reward with
রয়েছে তাদের প্রতিদান their Lord shall be
চিরকাল বসবাসের জান্নাত, Gardens of Eternity
যার তলদেশে নির্ঝরিণী beneath which rivers
প্রবাহিত। তারা সেখানে flow, they shall abide
থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ therein forever. Allah
তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং being pleased with
তারা
আল্লাহর
প্রতি them and they being
with Him.
সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে pleased
That is for him who
তার পালনকর্তাকে ভয় কর।
feared his Lord.

আল কদর
পরম করুণাময় ও অসিম
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু
করছি ।
1.
আমি
এটিকে
(কোরআন) শবে-কদরের

AlQadar
In the name of Allah,
Most Gracious, Most
Merciful.
1. Indeed, We sent it
down (the Quran) in
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اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّفر ۡوا ِم ۡن ا َّ ۡه ِل
ِ
ِ
ي ِِفۡ نَّا ِر
َّ ۡ الۡكت ٰ ِب َّو اۡلۡ ۡش ِرك
ِك ه ۡم
َّ َّجهَّنَّ َّم ٰخلِ ِديۡ َّن فِيۡهَّا اول ٰٮ
ِ َّ ۡ َّشر ال
ِِِۙۙۙ بيَّ ِة
اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمن ۡوا َّوعَّ ِملوا
ِك ه ۡم َّخ ۡۡي
َّ الصلِ ٰح ِت اول ٰٮ
ه
ِ َّ ۡ ال
ة
ِِۙ َّبي
َّج َّزٓاؤه ۡم ِعنۡ َّد َّربِ ِه ۡم
ع َّ ۡدنٍ َّ َۡت ِر ۡى ِم ۡن َّ ُۡتتِهَّا
ِ خلِ ِديۡن فِيها ۤ ا َّبدا ر
ِ
َّ َّ ً َّ َّ ۡ َّ ٰ
ك
َّ ِ عَّنۡه ۡم َّو َّرض ۡو ا عَّنۡه ذٰل
ِ َّخ
 ه
ٗ َِّش َّرب
َّ

َّجنهت
ۡاَل َّ ّۡنٰر
ا هّٰلل
ِۡل َّ ۡن


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِۙ ِِِۙۙۙ ۙ ٍِۙۚۙ اِنَّا ۤاَّن ۡ َّزلۡنٰهِۙ ِِفۡلَّيۡل َّ ِة الۡقَّ ۡد ِِۙر

রাতে নাযিল করেছি ।

the Night of Power.
2. আপনি কি জানেন শবে- 2. And what do you
know what the Night of
কদর কি ?
Power is.
3. শবে-কদর হল এক 3. The Night of Power
হাজার মাস অপেক্ষা is better than a
thousand months.
শ্রেষ্ঠ।
4. সেই রাতে প্রত্যেক
কাজের
জন্যে
ফেরেশতাগণ
ও
রূহ
তাদের
পালনকর্তার
আদেশ নিয়ে (পৃথিবীতে)
নেমে আশে।
5.
এ
প্রশান্তি
সুবেসাদেক
পর্যন্ত
অব্যাহত থাকে।

আল আলাক

4. The angels and the
Spirit descend in it, by
the permission of their
Lord
with
every
decree.

ِۙ ِِِۙۙۙٮك َّما لَّيۡلَّة الۡقَّ ۡد ِِۙر
َّ َّو َّما ۤا َّۡد ٰر

ِ ۡ لَّيلَّة الۡقَّ ۡد ِرِۙ ِۙۙ َّخ ۡۡي ِم ۡن اَّل
ف
ۡ
ِۙ ِۙ ِۙ َّش ۡه ٍر
نل اۡلۡ َّل ٰٮِ َّكة َّوالر ۡوح فِيۡهَّا بِاِ ۡذ ِن
َّ َّ َّت
ِۙ ِِۙۙ َِّۙربِ ِه ۡم ِم ۡن ك ِل ا َّ ۡم ٍر

5. Peace is that (night),
ِۙ َّح ه
ۡ ِت َّم ۡطل َّ ِِۙع ال ۡ َّف
until the appearance ofِۙ  ج ِر
the dawn.

AlAlaq

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু Most Gracious, Most
করছি ।
Merciful.

ِۙ ِ َّسلٰم
َّ ه


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ

পাঠ 1. Read in the name of
করুন আপনার পালনকর্তার your
Lord
who
নামে যিনি সৃষট
্ ি করেছেন,
created.

ِِِۙۙۙك ال َّ ِذ ۡى َّخل َّ َِّۙق
َّ ِاِق َّۡراۡ بِ ۡاس ِم َّرب

2. মানুষকে জমাট রক্ত 2. Created man from a
থেকে সৃষট
্ ি করেছেন ।
clot of congealed blood.
3. পাঠ করুন, আপনার 3.
Read and your
পালনকর্তা মহা দয়ালু,
Lord is most Generous.
4. যিনি কলমের সাহায্যে 4.
Who
taught
শিক্ষা দিয়েছেন,
(knowledge) by the pen.

ِِِۙۙۙ ِۙك ۡاَلَّك َّۡرم
َّ اِق َّۡراۡ َّو َّرب

1. (হে মোহাম্মদ)
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ِِِۙۙۙ ان ِم ۡن عَّل َّ ٍِۙق
َّ َّخل َّ َّق ۡاَلِن ۡ َّس
ِِِۙۙۙال َّ ِذ ۡى عَّل َّ َّم بِالۡقَّل َّ ِم

5. মানুষ যা সে জানত না তা 5. Taught man that
তাকে শিক্ষা দিয়েছেন ।
which he did not know.
6. সত্যি সত্যি মানুষ 6. Nay, indeed, man
সীমালংঘন করেই থাকে,
transgress rebelliously.
7. এ কারণে যে, সে নিজেকে 7.
Because he sees
অভাবমুকত
্ মনে করে।
(himself) self sufficient.
8.
নিশ্চয়
আপনার 8.
Indeed, to your
পালনকর্তার
দিকেই Lord is the return.

ِِِۙۙۙ م
ِۙۡ َّ ان َّما ل َّ ۡم ي َّ ۡعل
َّ عَّل َّ َّم ۡاَلِن ۡ َّس

আপনি
কি
তাকে 9. Have you seen the
দেখেছেন, যে নিষেধ করে
one who forbids.

ِِِۙۙۙ ه
ِۙ ٰ ۡت ال َّ ِذ ۡى يَّن
َّ ۡا ََّّرءَّي

সব্বাইকে
করতে হবে।

প্রত্যাবর্তন

9.

10. এক বান্দাকে, যখন সে 10. A servant when he
নামায পড়ে?
prays.
11. আপনি কি লক্ষ 11. Have you seen, if he
করেছেন যদি সে সপথে (the servant) be upon
থাকে।
guidance.
12. অথবা সে
অন্যকে 12.
Or
enjoins
তাকওয়া ( খোদাভীতি ) righteousness.
শিক্ষা দেয়।

13. আপনি কি দেখেছেন, 13. Have you seen, if
যদি সে মিথ্যারোপ করে ও he denies and turns
মুখ ফিরিয়ে নেয়।
away.
14. সে কি জানে না যে, 14. Does he not know
আল্লাহ ত সবকিছু দেখেন?
that Allah sees.
15. কখনই নয়, যদি সে 15. Nay, if he does not
বিরত না হয়, তবে আমি তার desist, We shall surely
মস্তকের সামনের কেশগুচছ
্ drag
him by his
ধরে তাকে হেুঁচড়িয়ে নিয়ে যাব। forelock.
16. মিথ্যাচারী, পাপীর 16. The forelock, lying,
কেশগুচছ
্ ।
sinful.
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ِ
ِِِۙۙۙ ان لَّي َّ ۡط ٰٰغ
َّ ك َّ ََّل ۤا َّن ۡاَلِن ۡ َّس
ِِِۙۙۙا َّۡن َّراٰه ۡاستَّغۡ ٰٰن

ِِِۙۙۙ ك الر ۡج ٰٰع
َّ ِاِ َّن اِ ِٰل َّرب

ِۙ عَّب ۡ ًدا اِذَّا َّص ه ِٰۙل

ِ َّ ۡا َّرءي
ِِِۙۙۙ ِۙان عَّ َّٰل ا َۡلدٰى
َّ َّ
َّ َّ ت ا ۡن ك

ِِِۙۙۙ ا َّۡو ا َّ َّم َّر بِالتَّ ۡقوٰى
ِِِۙۙۙ ت اِ ۡن َّك َّذ َّب َّوتَّ َّو هِل
َّ ۡا ََّّرءَّي
ِِِۙۙۙ ِۙاّٰللَّي َّ ٰرى
اَّل َّ ۡم ي َّ ۡعل َّ ۡم بِا َّ َّن ه

ن ل َّ ۡمِۙ يَّنۡت َّ ِِۙه ِۙۙ لَّن َّ ۡس َّفعًۢۡا
ِۙ ۡ ك َّ ََّل ل َّ ِٮ
ِ َّبِالن
ِِِۙۙۙ  اصي َّ ِة
ِ َّ ن
ِِۙۙ ِۙ  اصي َّ ٍة كَّا ِذبَّ ٍة َّخا ِطئ َّ ٍة

অতএব, সে তার
সহচরদেরকে আহবান করুক।
18. আমিও অবশই আহবান
করব
জাহান্নামের
প্রহরীদেরকে।
19. এ আচরণ
কখনই
সংগত নয়, আপনি তার
অনুসরণ করবেন না। আপনি
সেজদা করুন ও আমার
নৈকট্য অর্জন করুন। (সিজদা )

17.

আত তীন

19. Nay, do not obey
him, and prostrate, and
draw closer (to Allah).
(AsSajda)

AtTeen

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু Most Gracious, Most
করছি ।
Merciful.
শপথ তীন (ডুমর
ু ) ও 1.
By the fig and the
যয়তুনের (জলপাই),
olive.

1.

2. শপথ সিনাই পর্বতের,

2. And the Mount Sinai.

3. এবং এই নিরাপদ নগরীর।

3. And this city of
security (Makkah).
4. Certainly, We have
created man in the
finest of moulds.
5. Then We turned him
to the lowest of the low.
6. Except those who
believe
and
do
righteous deeds. So for
them is a reward
without end.
7.
Then what can
deny you, after this, as

আমি
ত
মানুষকে
সুনদ
্ রতম অবয়বে সৃষট
্ ি
করেছি।
5. অতঃপর আমি তাকে নীচ
থেকে নীচে নামিয়ে দিই।

4.

6. কিন্তু তারা নয় যারা
ঈমান এনেছে এবং সকর্ম
করেচে, এদের জন্য আছে
অফুরন্ত পুরস্কার।

7. সুতরাং এর পরও কি সে
তোমাকে কেয়ামত সম্মন্দে

ِِِۙۙۙ فَّلۡي َّ ۡدع نَّا ِدي َّ ِٗۙۙه

17. So let him call his
supporters.
18. We shall call the
angels of torment.
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ِِِۙۙۙ ََّّسن َّ ۡدع ال َّزبَّانِيَّة
َّو ۡاسج ۡد

ت ِط ۡعه

َل ِۙۙ ََّل
ِۙ َّ َّ ك
ِ
۩تب
ْ َّ َّوا ۡق


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِ ۡ َِّوالت
ِِِۙۙۙي َّوال َّزيۡت ۡو ِِۙن
ِِِۙۙۙي
َِّۙ ۡ َّوط ۡو ِر ِسيۡ ِن

ِۙ ي
ِِۙ ۡ وهٰ َّذا الۡبل َّ ِد ۡاَل َّ ِم

َّ
َّ
ان ِِفۡ ۤ ا َّ ۡح َّس ِن
َّ لَّقَّ ۡد َّخل َّ ۡقنَّا ۡاَلِن ۡ َّس
ِۙ ِۙم
ٍِۙ ۡتَّ ۡق ِوي
ِِِۙۙۙي
َِّۙ ۡ ِث َّم َّردَّ ۡدنٰه ا َّۡس َّف َّل َّسافِل
اِ ََّل ال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمن ۡوا َّوعَّ ِملوا
ٍالصلِ ٰح ِت فَّلَّه ۡم ا َّ ۡجر َّغ ۡۡي َّّمۡن ۡون
ه
ِۙ 
ِ ِك بَّ ۡعد ب
ِِِۙۙۙ  الديۡ ِن
َّ ِۙفَّ َّما ي َّك ِذب

অবিশ্বাস করেছে?

to the judgment.
8. আল্লাহ কি বিচারকদের 8.
Is not Allah the
ِ اّٰلل بِا َّ ۡح َّك ِم ا ۡۡل ِك
ي
ِۙ
م
ِۙ س ه
ِۙ َّ ۡاَّلَّي
ۡ
মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?
most just of judges.
َّ ٰ

আল ইনশিরাহ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু In the name of Allah,
আল্লাহর নামে শুরু করছি ।
Most Gracious, Most

Merciful.
1. আমি কি আপনার বক্ষ 1. Have We not opened
উম্মক
ু ত
্ করে দেইনি?
up for you your breast.
2. আমিই আপনার বোঝা 2. And We removed
লাঘব করেছি,
from you your burden.
3. যা ছিল আপনার জন্যে 3. Which had weighed
অতিশয় দুঃসহ।
down your back.
আমি
আপনার 4. And We exalted for
আলোচনাকে উচ্চ মরজাদা you your renown.
দিয়েছি।

4.

কষ্টের সাথেই
স্বস্তি আছে।

5.

তো 5. So indeed, along with

hardship, there is ease.

6. নিশ্চয় কষ্টের সাথে 6. Indeed, along with
স্বস্তি আছে।
hardship, there is ease.
7. অতএব, যখন অবসর পান 7. So when you have
পরিশ্রম (এবাদত) করুন।
finished, then stand up.
এবং
আপনার 8. And to your Lord
পালনকর্তার
প্রতি turn (your) attention.
মনোনিবেশ করুন।

8.

আদ দোহা



AshSharah

AdDuha
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ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِِِۙۙۙ ك
َِّۙ ـك َّص ۡد َّر
َّ َّ اَّل َّ ۡم ن َّ ۡش َّر ۡح ل

ِِِۙۙۙ ك
َّ َّۡو َّو َّض ۡعنَّا عَّن
َّ ك ِو ۡز َّر
ِ َّ ال
ق
ن
ِِِۙۙۙ ك
َِّۙ ض َّظ ۡه َّر
ا
ى
ذ
َّ
ۤ
َّ
ۡ
ۡ
َّ

ِِِۙۙۙ ك
َّ َّ َّو َّرفَّ ۡعنَّا ل
َّ ـك ِذك َّۡر

ِِِۙۙۙ  فَّاِ َّن َّم َّع الۡع ۡس ِر ي ۡس ًرا
ِِِۙۙۙ  اِ َّن َّم َّع الۡع ۡسرِي ۡس ًرا

ِفَّا
ف
ب
انص
ف
ِۙ
ت
غ
ر
ا
ذ
َّ
َّ
ۡ
َّ
َّ
َّ
َّ
ۡ
غب
َّ َِّواِ ِٰل َّرب
َّ ك فَّ ۡار





যিনি পরম করুণাময়, অসীম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু Most Gracious, Most
করছি ।
Merciful.

1.

শপথ পূরব
্ াহ্নের,

1.
By the morning
brightness.

2. শপথ রাত্রির যখন তা 2. And the night when
গভীর হয়,
it covers with darkness.
3.
আপনার পালনকর্তা 3. Your Lord
has
আপনাকে ত্যাগ ও করেনি not forsaken you, nor
এবং আপনার উপর বিরক্ত is He displeased.

ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِۙ ِۙ ح
ِۙ ٰ َّوالض

ِِِۙۙۙ ۙج
ِۙ ٰ َّوالَّي ۡ ِل اِذَّا َّس

َّٰل
ِۙ ٰ ك وما ق
َّ ك رب
َّ َّ ما و َّدع

َّ َّ

َّ

َّ َّ

ও হননি।

4. আপনার জন্যে পরবরতি 4.
And indeed the
ِۙ ٰ ن ۡاَل ۡو
َِّۙ ك ِم
কাল
পূরব
্ বর্তী কালের Hereafter is better for ِۙ ِل
َّ َّ َّول َّ ۡـَل ٰ ِخ َّرة َّخ ۡۡي ل
অপেক্ষা শ্রেয়।
you than the present.
5.
আপনার পালনকর্তা 5.
And your Lord
শীঘ্র আপনাকে কিছু দান shall soon give
َّ ك َّرب
َّ ۡ َّول َّ َّس ۡو َّف ي ۡع ِطي
you ك
করবেন,
তখন
আপনি (much), so you shall be
ِۙ ِ
ِۙ ٰ ۡفَّ َّت
সন্তুষ্ট হবেন।
well pleased.
6.
তিনি কি আপনাকে 6. Did He not find you
ِِِۙۙۙ  ك يَّتِي ۡ ًما فَّا ٰوٰى
এতীমরূপে পাননি? এবং an orphan, then He
َّ اَّل َّ ۡم َّ َِي ۡد
আপনাকে আশ্রয় দেননি?
sheltered (you).
7. তিনি আপনাকে পথহারা 7. And He found you
ِِِۙۙۙ  ك َّضٓاَلًفَّهَّدٰى
পেয়েছেন,
তারপর
পথ lost of the Way, then
َّ َّو َّو َّج َّد
দেখালেন।
He guided (you).
8. তিনি আপনাকে নিঃস্ব 8. And He found you
ِِِۙۙۙك ع َّ ِٓاٮَل ًفَّا َّ ۡغ ٰٰن
পেয়েছেন, তারপর অভাবমুকত
্
َّ َّو َّو َّج َّد
poor, then He enriched
করেছেন।
(you).
9. সুতরাং আপনি এতীমের 9. Then as for the
ِِِۙۙۙ فَّا َّ َّما الۡيَّتِي ۡ َّم فَّ ََّل تَّ ۡقهَّ ۡر
প্রতি কঠোর হবেন না;
orphan, so do not be
harsh.
10. আর ভিক্ষক
ু ে ধমক 10.
And as for the
ِِۙۙ ِۙ  الس ِٓاٮ َّل فَّ ََّل تَّنۡهَّ ۡر
দেবেন না।
َّ َّوا ََّّما
beggar, so do not repel.
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এবং
আপনার 11. And as for the
পালনকর্তার
অনুগর
্ হের bounty of your lord, do
কথা প্রকাশ করুন।
proclaim.

11.

আল লাইল

AlLail

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু In the name of Allah,
আল্লাহর নামে শুরু করছি।
Most Gracious, Most

Merciful.
1. শপথ রাত্রির, যখন সে 1. By the night when it
আচ্ছন্ন করে,
covers.
2. শপথ দিনের, যখন সে 2. And the day when it
আলোকিত হয়
appears in brightness.
3. এবং (শপথ) তাুঁর, যিনি 3. And Him who
নারী ও পুরষ
ু সৃষট
্ ি করেছেন, created the male and
the female.
4. নিশ্চয় তোমাদের কর্ম 4. Indeed, your efforts
প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।
are diverse.
5. অতএব, যে (আল্লার 5. So as for him who
পথে) দান করে এবং gives (in charity) and
আল্লাহকে ভয় করে,
fears (Allah).
6. এবং যা উত্তম তা সত্য 6.
And believes in
বলে বিশ্বাস করে,
goodness.
7. আমি অবশই তার সুখ 7. So We shall make
শান্তির পথ তার জন্ন সহজ smooth for him the
করে দেব ।
path of ease.
8. আর যে কৃপণতা করে ও 8. And as for him who
is miser, and thinks
বেপরওয়া হয়
himself
as
self
sufficient.
9. এবং যা উত্তম তা মিথ্যা 9. And belies to
মনে করে,
goodness.
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ث
ِۙ ۡ ك فَّح ِد
َّ ِوا ََّّما بِ ِن ۡعم ِِۙة رب

َّ

َّ َّ

َّ


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِِِۙۙۙ ِش
ِۙ ٰ َّۡوالَّي ۡ ِل اِذَّا يَّغ
َِِِّۙۙۙوالنَّهَّا ِر اِذَّا ََّتَّ ه ِٰۙل

َّ َّو َّما َّخل َّ َّق
ِِِۙۙۙ ِۙالذك ََّّر َّو ۡاَلنۡث ٰى
ِِِۙۙۙ اِ َّن َّس ۡعيَّك ۡم ل َّ َّش هِت

ٰق
ٰ َّفَّا َّ َّما َّم ۡن ا َّ ۡع ٰٰط وات

َّ

َِِِّۙۙۙو َّصد ََّّق بِا ۡۡل ۡس ٰٰن

ِِِۙۙۙ ِۙفَّ َّسني َّ ِسر ٗه لِلۡي ۡس ٰرى

َِِِّۙۙۙوا ََّّما َّم ۡ ۢۡن َّ َِب َّل َّو ۡاستَّغ ۡ ٰٰن
ِِِۙۙۙ َّوكَّ َّذ َّب بِا ۡۡل ۡس ٰٰن

10. আমি অবশই তার জন্ন 10. So We shall make
সহজ
করে দেব তার smooth for him the
দুর্ভোগের
গন্তব্য path of difficulty.

ِِِۙۙۙ ِۙفَّ َّسني َّ ِسر ٗه لِلۡع ۡس ٰرى

যখন সে অধঃপতিত 11. And what will avail
হবে, তখন তার সম্পদ তার him his wealth when he
কোনই কাজে আসবে না।
perishes.

ِِِۙۙۙ ِٰۙن عَّنۡه َّمال ٗۤه اِذَّا تَّ َّر هدى
ۡ ِ َّۡو َّما يغ

স্থানের পথ।

11.

আমার দায়িত্ব পথ 12. Indeed, it is upon
প্রদর্শন করা।
Us (to give) guidance.

12.

13. আর আমিই ইহকাল ও 13. And indeed, Ours
পরকালের মালিক ।
are the Hereafter and
this present life.
14.
অতএব,
আমি 14. So, I have warned
তোমাদেরকে
জ্বলন্ত you of the blazing Fire.
আগুন
সম্পর্কে সতর্ক
করে দিয়েছি।

ِِِۙۙۙ  اِ َّن عَّلَّيۡنَّا لـ َّلۡهدٰى

ِِِۙۙۙ َّواِ َّن لَّـنَّا ل َّ ۡـَل ٰ ِخ َّرةَّ َّو ۡاَل ۡو ٰ ِِۙل
ِِِۙۙۙ ّظ
ِۙ ارا تَّل َّ ه
ً َّ فَّاَّن ۡ َّذ ۡرتك ۡم ن

15. এতে নিতান্ত হতভাগ্য 15. None shall (enter
ِِِۙۙۙ  ََّل ي َّ ۡصلٰٮهَّا ۤاِ ََّل ۡاَلَّش َّٰۡق
ব্যক্তিই প্রবেশ করবে,
to) burn in it except the
most wretched.
16. যে মিথ্যারোপ করে ও 16. He who belied and
ِِِۙۙۙ ال َّ ِذ ۡى َّك َّذ َّب َّوتَّ َّو هِل
মুখ ফিরিয়ে নেয়।
turned away.
17. এ থেকে দূরে রাখা হবে 17. And away from it
 اَلَّتۡ َّٰق
ۡ َّو َّسي َّجنَّبهَّا
খোদাভীরু ব্যক্তিকে,
shall be kept the
righteous.
18. যে আত্নশুদধ
্ ির জন্যে 18.
He who gives his
ِِِۙۙۙ  ال َّ ِذ ۡى ي ۡؤ ِِت ۡ َّمال َّ ٗه يَّت َّ َّز هّٰك
তার ধন-সম্পদ দান করে।
wealth
to
purify
(himself).
19. এবং তার উপর কারও 19. And not (giving)
ۡ َّو َّما َِل َّ َّح ٍد ِعنۡ َّد ٗه ِم ۡن نِ ۡع َّم ٍة
কোন
প্রতিদানযোগ্য for anyone who has َتزٰى
অনুগর
্ হ থাকে না।
(done him) of a favor
ِۙ ِۙ
to be rewarded.
20. তার মহান পালনকর্তার 20. Except as seeking
ِۙ ٰ اِ ََّل ابۡتِغَّٓاءَّ َّو ۡج ِه َّربِ ِه ۡاَل َّ ۡع
সন্তুষ্টি অন্বেষণ ছাড়া।
the goodwill of his ِۙ ٰل
Lord, the Exalted.
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21. সে শীঘ্রই সন্তুষ্টি 21. And certainly He
লাভ করবে।
will be well pleased.

আশ শামস

AshShams

পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু In the name of Allah,
আল্লাহর নামে শুরু করছি
Most Gracious, Most

Merciful.
1. শপথ সূর্যের ও তার 1. By the sun and its
কিরণের,
brightness.
2. শপথ চন্দর
্ ের যখন তা 2. And the moon when
সূর্যের পিছনে আসে,
it follows it (the sun).
3. শপথ দিবসের যখন সূর্য 3. And the day when
তাকে আলকিত করে ফেলে,
it shows up its (sun’s)
brightness.
4. শপথ রাত্রির যখন সে 4. And the night when
সূর্যকে আচ্ছাদিত করে,
it covers it up (the sun).
5. শপথ আকাশের এবং তাুঁর 5. And the heaven
যিনি তা নির্মাণ করেছেন।
and He who built it.
6. শপথ পৃথিবীর এবং তাুঁর 6.
And the earth
যিনি তা বিস্তৃত করেছেন,
and He who spread it.
7. শপথ (মানুষের) আত্মার 7.
And the human
এবং তাুঁর যিনি তা সুবিন্যস্ত soul and He who
করেছেন,
proportioned it.
8. অতঃপর তাকে তার অস 8. Then inspired it
ও সকাজের জ্ঞান দান with its wickedness and
করেছেন,
its righteousness.
9. যে নিজেকে শুদধ
্ করে, 9. Truly successful is
সেই সফলকাম হয়।
he who purified it.
10. এবং যে নিজেকে কলুষিত 10. And truly a failure
করে, সে ব্যর্থ হয়।
is he who corrupted it.
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 ِ
ِۙ َّ ِۙول َّ َّسو
ٰ ف ي َّ ۡر

ۡ َّ


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
َّ وا
ِِِۙۙۙ لش ۡم ِس َّوض ٰحٮهَّا
َّ
ِِِۙۙۙ  َّوالۡقَّ َّم ِر اِذَّا تَّلٰٮهَّا
ِِِۙۙۙ  َّوالنَّهَّا ِر اِذَّا َّجلهٮهَّا

ِِِۙۙۙ  َّوالَّي ۡ ِل اِذَّا يَّغۡ ٰشٮهَّا
ِ السم
ِۙ  ٓاء َّو َّما بَّنٰٮهَّا
َّ َّ َّو
ِِِۙۙۙ َّو ۡاَل َّ ۡر ِض َّو َّما َّط ٰحٮهَّا
ِِِۙۙۙ َّون َّ ۡف ٍس َّو َّما َّس َّواٮهَّا
ِِۙۙ  فَّا َّ َۡل َّ َّمهَّا فج ۡو َّر َّها َّوتَّ ۡقوٰٮهَّا
ِۙ ِۙ 

قَّ ۡد اَّفۡل ََّّح مَّ ۡن زَّ هكٮهَّا

ِِِۙۙۙ اب َّم ۡن دَّ هسٮهَّا
َّ َّوقَّ ۡد َّخ

সামুদ সম্প্রদায় 11. Thamud
অবাধ্যতা বশতঃ (তারা) because
of
তাদের
নবীর
উপর transgression.
মিথ্যারোপ করেছিল।

denied
their

ِِِۙۙۙ  َّك َّذبَّ ۡت َثَّ ۡود بِ َّطغۡوٰٮهَّٓا

12. যখন তাদের সর্বাধিক 12. When the most
হতভাগ্য ব্যক্তি উষ্ট্রী wretched of them was
হত্যা করতে তপর হয়ে sent forth.

ِۙ  ث ا َّ ۡشقٰٮهَّا
َّ َّاِ ِذ انۢۡبَّع

11.

উঠেছিল।

অতঃপর আল্লাহর
রসূল তাদেরকে বলেছিলেনঃ
এটি আল্লাহর উষ্ট্রী, ওকে
পানি পান করানোর ব্যাপারে
সতর্ক থাক।

13.

13. So the messenger
of Allah said to them:
“(It is) the she camel of
Allah and (let) her
drink.”

অতঃপর ওরা তাুঁর
প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল
এবং উষ্ট্রীর পা কর্তন
(হত্যা) করেছিল। তাদের
পাপের
কারণে
তাদের
পালনকর্তা তাদের উপর
ধ্বংস প্রেরণ করে একাকার
করে দিলেন।

14.

14. Then they denied
him,
and
they
hamstrung her, so
their Lord let loose a
scourge upon them for
their sin, and leveled
them down (all together
in destruction).
15. আল্লাহ তা’আলা এই 15. And He (Allah)
ধ্বংসের কোন পরিনাম feared
not
the
আশংকা করেন না।
consequences thereof.

আল বালাদ

AlBalad

পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু In the name of Allah,
আল্লাহর নামে শুরু করছি
Most Gracious, Most

1. শপথ এই নগরীর

Merciful.
1. Nay, I swear by this
city (Makkah).
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ِ اّٰلل نَّاقَّةَّ ه
ِ ال ََّلم رسول ه
اّٰلل
ۡ َّ ۡ َّ َِّۙفَّق
ِۙ ِۙ َّوس ۡقيٰهَّا
فَّعَّقَّر ۡو َّها ِۙۙ فَّ َّد ۡم َّد َّم
َّربه ۡم بِ َّذنۡۢۡبِ ِه ۡم
ِِۙۙ ِۙ 

فَّ َّك َّذب ۡوه

عَّلَّي ۡ ِه ۡم
ٮهَّا
ِۙ فَّ َّس هو

 و ََّل ََّيَّاف ع ۡقبهَّا

ٰ

َّ


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِِِۙۙۙ َّ َِۙل ۤاقۡ ِسم بِه ٰ َّذا الۡبَّل َّ ِِۙد

2. এবং এই নগরীতে আপনি 2. And (Muhammad)
সম্পূরণ
্ স্বাধীন।
you
are
free
of
restriction in this city.
3. শপথ জনকের ও যা তিনি 3. And (by) the father
জন্ম দেন।
and that which was
born (of him).
4. নিশ্চয় আমি মানুষকে 4.
Indeed, We have
শক্ত পরিসস্রমকারি রূপে created
man
in
সৃষট
্ ি করেছি।
hardship.
5. সে কি মনে করে যে, তার 5. Does he think that
উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে no one will have power
না ?
over him.
6. সে বলে আমি প্রচুর ধন- 6. He says, “I have
সম্পদ ব্যয় করেছি।
squandered heaps of
wealth.”
7. সে কি মনে করে যে, কেউ 7. Does he think that
তাকে দেখেনি?
no one has seen him.
8. আমি কি তাকে দুটো 8. Have We not made
চোখ দিইনি ?
for him two eyes.
9. একটি জিব ও দুটো 9. And a tongue and
ঠোুঁট দিইনি?
two lips.
10. বস্তুতঃ আমি তাকে 10.
And We have
দু’টি পথ দেখিয়েছি।
shown him the two
ways (good and evil).
11. অতঃপর সে দুর্গম 11. But he has not
পথ অতিক্রম করতে চায়নি। made effort through
the steep pass.
12.
আপনি জানেন, সে 12. And what do you
দুর্গম পথ কি?
know what the steep
pass is.
13. তা হচ্ছে দাসমুকত
্ ি 13. It is the freeing of
করা,
a neck from bondage.
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ِِِۙۙۙت ِحلِۙ ِۙۙۢۡ بِه ٰ َّذا الۡبَّل َّ ِد
َّ ۡ َّواَّن
َِِِّۙۙۙو َّوال ِ ٍد َّو َّما َّول َّ َّد
ِِِۙۙۙان ِِفۡ َّكب َّ ٍد
َّ لَّقَّ ۡد َّخل َّ ۡقنَّا ۡاَلِن ۡ َّس
ا َََّّيۡ َّسب ا َّۡن ل َّ ۡن يَّ ۡق ِد َّر عَّلَّي ۡ ِه
ِۙ َِّۙحد
َّ ا

ِِِۙۙۙيَّق ۡول ا َّ ۡهل َّ ۡكت َّماَل ًلب َّ ًدا
ِِِۙۙۙ ا َََّّيۡ َّسب ا َّۡن ل َّ ۡم ي َّ َّر ٗۤه ا ََّّحد
ِِِۙۙۙ ي
ِِۙ ۡ َّ اَّل َّ ۡم ََّنۡعَّل ل َّ ٗه ع َّ ِۙيۡن

ِِِۙۙۙ ي
ِِۙ ۡ َّ َّول ِ َّسانًا َّو َّش َّفت

ِِِۙۙۙن
ِۙ ِ َّۡو َّه َّديۡنٰه النَّ ۡج َّدي
ِِِۙۙۙ َِّۙفَّ ََّل اقۡت َّ َّح َّم الۡعَّقَّبَّة
ِۙ ِۙٮك َّما الۡعَّ ِۙقَّبَّة
َّ َّو َّما ۤا َّۡد ٰر
ِِِۙۙۙفَّك َّرقَّب َّ ٍة

14. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে 14. Or feeding on a
খাদ্দদান করা।
day of severe hunger.
15. এতীম আত্বীয়কে
15.
An orphan of
nearly related.
16.
অথবা ধুলি-ধুসরিত 16. Or a needy lying in
মিসকীনকে খাবার দেওয়া।
the dust.
17.
অতঃপর তাদের 17. Then being among
অন্তর্ভক
ু ত
্
হওয়া, যারা those
who
have
ঈমান আনে এবং পরস্পরকে believed, and advised
উপদেশ দেয় সবরের ও one
another
to
patience, and advised
উপদেশ দেয় দয়া-মায়ার।
one another to mercy.
18. তারাই ডান দিক ওয়ালা 18. Those are the people
সৌভাগ্যশালী।
of the right hand.
19.
আর যারা আমার 19. And those who
আয়াতসমূহ অস্বীকার করে disbelieved
in Our
তারাই বাম দিক ওয়ালা revelations, they are
the people of the left
হতভাগা।
hand.
20. তারা আগুন পরিবেষ্টিত 20.
Over them the
অবস্থায় বন্দী থাকবে।
fire will be closed in.

আল ফাজর

AlFajr

পরম করুণাময়, অশীম দয়ালু In the name of Allah,
আল্লাহর নামে শুরু করছি ।
Most Gracious, Most

1. শপথ ফজরের,

Merciful.
1. By the dawn.

2. শপথ দশ রাত্রির, শপথ 2. And the ten nights.
তার,

3. যা জোড় ও যা বিজোড়

3. And the even and
the odd.
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ِِِۙۙۙ ا َّۡو اِ ۡطعٰم ِِفۡي َّ ۡو ٍم ِذ ۡى َّم ۡسغَّب َّ ٍِۙة

ِِِۙۙۙ يَّتِي ۡ ًما ذَّا َّمق َّۡربَّ ٍة

ِِِۙۙۙ ا َّۡو ِم ۡس ِكيۡنًا ذَّا َّم ۡتَّبَّ ٍِۙة

ِم َّن ال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمن ۡوا
ب َّوتَّ َّوا َّص ۡوا
ِِۙ ۡ الص
َّ ِب

ان
َّ َّ ث َّم ك
َّوتَّ َّوا َّص ۡوا
ِۙ ۡح ِة
َّ َّ بِاۡلۡ َّ ۡر

ِِۙك ا َّۡص ٰحب اۡلۡ َّي ۡ َّمن َّ ِة
َّ اول ٰٮ

َّوال َّ ِذيۡ َّن َّك َّفر ۡوا بِا ٰيٰتِنَّا ه ۡم
 ة
ِِۙ ا َّۡص ٰحب اۡلۡ َّ ۡشٔـََّ َّم


ِۙعَّل َّ ِۙي ۡ ِه ۡم نَّار م ۡؤ َّص َّدة


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِۙ ِۙ َِّۙۙوال ۡ َّف ۡج ِِۙر

ِۙ ِِِۙۙۙ َّۙولَّي َّ ٍال عَّ ۡش ٍِۙر

َّ َّوا
ِۙ ِِِۙۙۙۙلش ۡف ِِۙع َّوال َّۡو ۡت ِِۙر

4. এবং শপথ রাত্রির যখন 4. And the night when
তা গত হতে থাকে
it departs.
5. এর মধ্যে জ্ঞানী 5. Is there in that an
ব্যক্তির জন্যে শপথ আছে। oath for one with sense.ِۙ
6. আপনি কি লক্ষয
্ 6.
Have you not
করেননি,
আপনার considered how your
পালনকর্তা আদ বংশের Lord dealt with Aad.
ইরাম গোত্রের সাথে কি
আচরণ করেছিলেন,

যাদের দৈহিক গঠন 7.
Iram
স্তম্ভ ও খুট
ুঁ ির মতো দীর্ঘ pillars.
ছিল এবং

7.

of

lofty

ِۙ ِِِۙۙۙ َّوالَّي ۡ ِل اِذَّا ي َّ ۡس ِِۙر

ِِۙۙۙكقَّ َّسمِۙل ِ ِذ ۡى ِح ۡج ٍِۙر
ِۙ َّ ِ ل ِ ِِۙفۡذٰل
ِۙ ۡ َّه

ك
َّ تَّ َّر َّكي ۡ َّف فَّعَّ َّل َّرب
ِۙ ِۙ ِۙ 

اَّل َّ ۡم
بِعَّا ٍِۙد

ِ َّاِرم ذ
ِۙ ِِِۙۙۙ  ات الۡعِ َّما ِِۙد
َّ َّ

8. তাদের মতো শক্তি ও 8. That, the like of
ِ َّ ال
ِۙ ِت ل َّ ۡم َيۡل َّ ۡق ِمثۡلهَّا ِِف
বলবীর্যে সারা বিশ্বে কোন which had never beenِۙ  ال ۡب ِ ََّل ِِۙد
ۡ
লোক সৃষট
্ হয়নি;
created in the lands.
9. এবং সামুদ গোত্রের 9. And Thamud who
َّوَثَّ ۡودَّ ال َّ ِذيۡ َّن َّجابوا ا َّلصخر
সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর had carved out the َّ ۡ
কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল।
rocks in the valley.
ِۙ ِۙ ِۙ  بِال ۡوا ِِۙد
এবং বহু কীলকের 10.
And Pharaoh of
অধিপতি ফেরাউনের সাথে,
the stakes.

10.

11. যারা দেশে সীমালঙ্ঘন 11.
(All), who did
করেছিল।
transgress
beyond
bounds in the lands.
12. এবং সেখানে অনেক 12. And spread therein
অশান্তি সৃষট
্ ি করেছিল।
much corruption.
13.
অতঃপর
আপনার 13.
So your Lord
পালনকর্তা
তাদেরকে poured on them a
শাস্তির
কশাঘাত scourge of punishment.
করেছিলেন।

নিশ্চয়
আপনার 14. Indeed, your Lord
পালকর্তা সতর্ক দৃষট
্ ি is ever
watchful (in

14.

ambush).
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َّ

ِۙ ِِِۙۙۙ َِّۙوفِ ۡرعَّ ۡو َّن ِذى ۡاَل َّ ۡوتَّا ِد
ِۙ ِِِۙۙۙ  ال َّ ِذيۡ َّن َّطغ َّ ۡوا ِِف الۡبِ ََّل ِِۙد

ِۙ ِِِۙۙۙ  َِّۙفَّا َّ ۡكثَّر ۡوا فِيۡهَّا ال ۡ َّف َّساد
ك َّس ۡو َّط
َّ ب عَّلَّي ۡ ِه ۡم َّرب
َّ فَّ َّص

ِۙ ِۙ ِۙاب
ِۙ ٍ ع َّ َّذ

ِۙ ِِِۙۙۙ ك لَّبِاۡلۡ ِ ۡر َّصا ِد
َّ َّاِ َّن َّرب

রাখেন।

15. মানুষ এরূপ যে,যখন তার 15. Then as for man,
পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা when his Lord tries
করেন, অতঃপর সম্মান ও him, so He honors him
অনুগর
্ হ দান করেন, তখন and blesses him, then
বলে, আমার পালনকর্তা he says: “My Lord has
আমাকে
সম্মান
দান honored me.”
করেছেন।
এবং যখন তাকে
পরীক্ষা করেন, অতঃপর
রিযিক সংকুচিত করে দেন,
তখন
বলে,
আমার
পালনকর্তা আমাকে হেয়
করেছেন।

16.

16. But when He tries
him and restricts for
him his provision, then
he says: “My Lord has
humiliated me.”

এটা অমূলক, বরং 17. Nay, but you do
তোমরা এতীমকে সম্মান not honor the orphan. ِۙ
কর না।

فَّا َّ َّما ۡاَلِن ۡ َّسان اِذَّا َّما ابۡتَّلٰٮه َّرب ٗه
ۤ ۡفَّاَّك َّۡر َّم ٗه َّون َّ َّع َّم ِٗۙه ِۙۙ فَّيَّقِۙ ۡول َّر ِِب
ِۙ ِۙ ِۙ ن
ِۙ ِ اَّك َّۡر َّم
َّوا ََّّما ۤ ِۙاِذَّا مَّا ابۡتَّلٰٮه فَّقَّ َّد َّر عَّلَّي ۡ ِه
ِۙ ِِِۙۙۙن
ِۙ ِ َّ ِر ۡزقَّ ِٗۙه ِۙۙ فَّيَّق ۡول َّر ِِبۡ ۤا ََّّهان

17.

ِِِۙۙۙ م
َِّۙ ۡ َل بَّل ََّل ت ۡكرِم ۡو َّن الۡيَّتِي
ِۙ َّ َّ ك

এবং
মিসকীনকে 18. And you do not
অন্নদানে
পরস্পরকে encourage upon the
উসাহিত কর না।
feeding of needy.

َّو ََّل َُّت ٰض ۡو َّن عَّ ٰٰل َّطعَّا ِم
ِۙ ي
ِِۙ ۡ اۡلۡ ِ ۡس ِك

18.

19. এবং তোমরা মৃতের 19. And you devour
ত্যাজ্য
সম্পত্তি the
inheritance
সম্পূরণ
্ রূপে কুকষ
্ িগত করে devouring greedily.

ِۙ ِۙ اث اَّكۡ ًَل ل َّ ًـما
َّ ََّّوتَّا ۡكل ۡو َّن الت

ফেল

20. এবং তোমরা ধন- 20. And you love the
ِ َّو
ب
ُت
ۡاۡل
ِۙ ِِِۙۙۙ َجا
ن
و
ً َّ ال حبًا
সম্পদকে
প্রাণভরে wealth with immense
َّ َّ َّ ۡ
ভালবাস।
love.
21. এটা অনুচিত। যখন 21.
Nay, when the
ۡ ك َّ ََّل ۤاِذَّا د َّك ِت
পৃথিবী চুর্ণ-বিচুর্ণ হবে
earth
is
leveled, ِۙ ِۙ اَل َّ ۡرض دَّكًا دَّكًا
pounded, crushed.
22.
এবং
আপনার 22. And your Lord
পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ comes, and the angels صفًا
َّ َّو َّجٓاءَّ َّرب
َّ ك َّواۡلۡ َّلَّك
সারিবদ্ধভাবে
উপস্থিত (standing in)
rank
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হবেন,

ِۙ ِۙ ِۙ ٍَّۚص ًفا

upon rank.

23. And Hell on that ٍ
اىءَّ ي َّ ۡو َّم ِٮ ٍ ۢۡذ ِِبَّهَّنَّ َِّۙ ي
ْ َّو ِج
Day is brought. That م ِۙۙ َّ ۡو َّم ِٮذ
Day
man
shall
يَّت َّ َّذ َّكر ۡاَلِن ۡ َّسان َّوا هَّّٰن له
remember, and what َّ
(good) to him will be
ِ
ِۙ ِِِۙۙۙ ِۙالذك ٰۡرى
the remembrance.
24. সে বলবে, হায়, এ 24.
He will say:
ِۙ ِ َّ ٰن قَّد َّۡمت ِۡلَّـي
জীবনের জন্যে আমি যদি “Would that I had ِۙ ِۙ اِت
ۡ ِ َّ يَّق ۡول يٰلَّيۡت
আগে থেকে কিছু পাঠীয়ে provided in advance
দিতাম?
for this life of mine.”
25. সেদিন তাুঁর শাস্তির মত 25. Then on that Day,
ِ َّفَّيوم ِٮ ٍذ ََّل يع
ه
اب
ذ
ع
ب
ذ
ۤ
َّ
ٗ
َّ
َّ
َّ ۡ َّ
শাস্তি কেউ দেবে না।
no one can punish as
ِۙ ِۙ ِۙ ِۙا ََّّحد
His punishment.
এবং
সেদিন
জাহান্নামকে আনা হবে,
সেদিন
মানুষ
উপলব্ধি
করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি
তার কি কাজে আসবে?

23.

26. এবং তাুঁর বন্ধনের মত 26. And no one can
বন্ধন কেউ দেবে না।
bind as His binding.
27. হে প্রশান্ত মন,
27. O peaceful and
fully satisfied soul.
28. সন্তুষ্ট ও সন্তোষী 28.
Return to your
হয়ে
তুমি
তোমার Lord, well pleased, and
পালনকর্তার নিকট ফিরে well pleasing (in the
যাও।
sight of your Lord).
29.
অতঃপর
আমার 29.
So enter among
বান্দাদের অন্তর্ভক
ু ত
্ হয়ে My servants.
যাও।

30. এবং আমার জান্নাতে 30. And
প্রবেশ কর।
Paradise.

আল গাশিয়াহ

enter

My

AlGhashia

পরম করুণাময়, অশীম দয়ালু In the name of Allah,
আল্লাহর নামে শুরু করছি ।
Most Gracious, Most
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ِۙ

ِۙ ِۙ  َّو ََّل ي ۡوثِق َّوثَّاقَّ ٗۤه ا ََّّحد

ِۙ

ِۙيٰۤاَّيَّتهَّا النَّ ۡفس اۡلۡ ۡط َّمٮِنَّة

ِ ك ر
ِ ِرب
ًاضيَّة
َّ
َّ
ِۙ

ِۡ ۡار ِج
ٰع ۤ اِ ِٰل
ِۙ ِۙ ًَّم ۡر ِضي َّ ِۙة

ِۙ ِِِۙۙۙۙفَّ ۡادخ ِ ٰۡل ِِفۡ ِعب ٰ ِدى

ِت
ِۙ ِ َّو ۡادخ ِٰل َّجن

ۡ

َّ


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ

Merciful.
1.
আপনার
কাছে 1. Has there reached
আচ্ছন্নকারী
কেয়ামতের you the news of the
বৃতত
্ ান্ত পৌুঁছেছে কি?
overwhelming.
2. অনেক মুখমন্ডল সেদিন 2. (Some) faces on that
লাঞ্ছিত হবে,
Day shall be downcast.
3. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত।
3. Laboring, weary.
তারা জ্বলন্ত আগুনে 4. They will burn in
পতিত হবে।
the hot blazing Fire.

4.

5. তাদেরকে ফুটন্ত ঝর্না 5. They will be given
থেকে পান করানো হবে।
to drink from a boiling
fountain.
6. কাুঁটাওয়ালা গাছ ছাড়া 6. No food for them
তাদের জন্যে কোন খাদ্য except from a thorny
থাকবেনা।
dry grass.
এটা তাদেরকে পুষ্টও 7. Which will neither
করবে না এবং ক্ষধ
ু ায় ও nourish nor satisfy
মরবেনা।
against hunger.

7.

8. অনেক মুখমন্ডল সেদিন 8. (Other) faces on that
হবে, সজীব,
Day shall be joyful.
9. তাদের কর্মের কারণে 9. With their efforts,
সন্তুষ্ট।
well pleased.
10. তারা থাকবে, সুউচ্চ 10.
In elevated
জান্নাতে।
Garden.
11. সেখানে কোন অসার 11. They shall not hear
কথাবার্তা শুনবে না ।
therein idle talk.
12. সেখানে প্রবাহিত 12.
In it will be
ঝরণা থাকবে ।
running spring.
13.
সেখানে
উন্নত 13. In it there will be
সুসজ্জিত আসন থাকবে।
raised couches.
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ِِِۙۙۙٮك َّح ِديۡث الۡغَّا ِشي َّ ِة
َّ ٰ َّه ۡل اَّت
ِِِۙۙۙ ِۙوج ۡوه يَّ ۡو َّم ِٮ ٍذ َّخا ِشعَّة
ِ َّ عَّا ِملَّة ن
ِِِۙۙۙۙاصبَّة

تص
ًِِِۙۙۙارا َّحا ِمي َّ ِۙة
ً َّ َّ ۡ ٰٰل ن

ٍ ۡ َّت ۡس ٰٰق ِم ۡن ع
ِِِۙۙۙي اٰنِي َّ ٍِۙة

لَّـيۡ َّس ََّل ۡم َّطعَّام اِ ََّل ِم ۡن
ِۙ َّضرِيۡ ٍع

ِۡ ََّۡل ي ۡس ِمن َّو ََّل يغ
ِۙ ٰن ِم ۡن ج ۡو ٍع
ِِِۙۙۙوج ۡوه يَّ ۡو َّم ِٮ ٍذ نَّا ِع َّمة

ِ لِس ۡعيِهَّا ر
ِِِِۙۙۙۙاضيَّة
َّ َّ

ِۙ ِِۙفۡ َّجنَّ ٍة عَّالِي َّ ٍِۙة

ِِِۙۙۙ ًََّل تَّ ۡس َّمع فِيۡهَّا ََّل ِغيَّة
ِِِِۙۙۙۙفِيۡهَّا عَّ ۡي َّجا ِريَّة

ِِِۙۙۙ ِۙفِيۡهَّا سرر َّم ۡرف ۡوعَّة

14.
পানপাত্র

এবং

সংরক্ষিত 14. And goblets set in

15. এবং সারি সারি গালিচা

ِِِۙۙۙ َِّۙواَّك َّۡواب َّم ۡوض ۡوعَّة

place.

ِۙ َِّۙو ََّنَّا ِرق َّم ۡصف ۡوفَّة

15.
And
cushions
ranged in rows.

16. এবং বিস্তৃত বিছানো 16. And fine carpets
কার্পেট।
spread out.
17. তারা কি উষ্ট্রের প্রতি 17. Then do they not
লক্ষয
্ করে না, তা কিভাবে look at the camels, how
সৃষট
্ ি করা হয়েছে?
they are created.

ِِِۙۙۙ ِۙۙ َِّۙوزَّ َّر ِاِب َّمبۡث ۡوثَّة
اَّفَّ ََّل يَّنۡظر ۡو َّن اِ َِّل ۡاَلِ ِۙبِ ِل كَّي ۡ َّف
ِۙ  ت
ِۙ ۡ َّخلِق

এবং আকাশের প্রতি 18. And at the sky,

লক্ষয
্ করে না, তা কিভাবে how it is raised high.
উচ্চ করা হয়েছে?

18.

19. এবং পাহাড়ের দিকে, তা 19.
And at the
কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? mountains, how they
are firmly set.
20. এবং পৃথিবীর দিকে, তা 20. And at the earth,
কিভাবে সমতল বিছানো how it is spread out.
হয়েছে?

ِ السم
ِۙٓاء كَّي ۡ َّف رفِعَّ ۡت
ََّّ َّواِ َِّل

ِِۙۙ  َِّۙواِ َِّل ا ۡۡلِب َّ ِال كَّي ۡ َّف ن ِصب َّ ۡت

ِۙض كَّي ۡ َّف س ِط َّح ۡت
ِۙ ِ َّواِ َّ ِِۙل ۡاَل َّ ۡر
ِۙ 

21. অতএব, আপনি উপদেশ 21.
So remind (O
ِِِِۙۙۙۙت م َّذ ِكر
দিন, আপনি তো কেবল Muhammad), you are
َّۡ فَّ َّذ ِك ِۡۙر اِ ََّنَّا ۤاَّن
একজন উপদেশদাতা,
only an admonisher.
22. আপনি তাদের শাসক 22. You are not over
ِِِۙۙۙ ت عَّلَّي ۡ ِه ۡم ِِب َّ َۜصي ۡ ِط ٍر
নন,
them a controller.
َّ ـس
ۡ َّ ل
23. কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে 23. But him who turns
ِِۙۙاِ ََّل َّم ۡن تَّ َّو هِل َّو َّك َّف َّر
নেয় ও কাফের হয়ে যায়,
away and disbelieves.
24. আল্লাহ তাকে মহা 24.
Then Allah will
ِۙ َّ اَل َّ ۡك
ِۙ ۡ اب
আযাব দেবেন।
punish him with the ِۙ َّب
فَّيعَّ ِذبهِۙ ه
َّ اّٰلل الۡعَّ َّذ
greatest punishment.
25.
নিশ্চয়
তাদের 25. Indeed, to Us is
ِا
 ن اِلَّيۡنَّا ۤاِيَّابَّهم
প্রত্যাবর্তন
আমারই their return.
َّ
ۡ
নিকট,
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26. অতঃপর তাদের হিসাব- 26. Then indeed, upon
নিকাশ আমারই দায়িত্ব।
Us is their account.

আল আলা

AlAala

পরম করুণাময়, অশীম দয়ালু In the name of Allah,
আল্লাহর নামে শুরু করছি । Most Gracious, Most

Merciful.
1. আপনি আপনার মহান 1. Glorify the name of
পালনকর্তার
নামের your Lord, the Most
পবিত্রতা বর্ণনা করুন
High.
2. যিনি সৃষট
্ ি করেছেন ও 2. He who created and
সুবিন্যস্ত করেছেন।
proportioned.
3. এবং যিনি সুপরিমিত 3. And He who set a
করেছেন ও পথ প্রদর্শন destiny and guided.
করেছেন

4. এবং যিনি তৃণাদি উপন্ন 4. And He who brings
করেছেন,
out the pasture.
5. অতঃপর তাকে কাল 5. Then makes it dark
আবর্জনায় পরিনত করেছেন। stubble.
6. আমি আপনাকে পাঠ 6. We shall make you
করাতে থাকব, ফলে আপনি to recite then you shall
তা ভুলে যাবেনা ,
not forget.
7. আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন 7. Except what Allah
তা
ছাড়া। নিশ্চয় তিনি wills. Surely, He knows
প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় (what is) apparent and
জানেন।
what is hidden.
8. আমি আপনার জন্যে 8. And We shall make
সহজ পথ সহজতর করে easy for you the easy
দেবো।
way.
9. উপদেশ ফলপ্রসূ হলে 9. So remind, if the
উপদেশ দান করুন,
reminder benefits.
34

م
ِۙ ث َّم اِ َّن عَّلَّيۡنَّا ِحسابَّه

ْ

َّ


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِۙ ِِۙۙ ك ۡاَل َّ ۡع َّ ِٰۙل
َّ َِّسبِ ِح ۡاس َّم َّرب
ِۙ ِِِِۙۙۙۙۙ ال َّ ِذ ۡى َّخل َّ َّق فَّ َّس هوى

ِۙ ِِِِۙۙۙۙۙ َّوال َّ ِذ ۡى قَّد ََّّر فَّهَّدٰى
ِۙ ِِِِۙۙۙۙۙ ع
ِۙ ٰ َّوال َّ ِذ ۡ ۤى ا َّ ۡخ َّر َّج اۡلۡ َّ ۡر
ِۙ ِِِۙۙۙ ِۙفَّ َّجعَّل َّ ٗه غثَّٓاءًا َّ ۡحوٰى

ِۙ ِِِۙۙۙ ك فَّ ََّل تَّنۡ ٰٰس
َّ َّسن ۡق ِرئ
اّٰلل اِن َّ ٗه ي َّ ۡعلَّم ا ۡۡل َّ ۡه َّر
ِۙ اِ ََّل َّما َّشٓاءَّ ه
ِۙ ِۙ ِۙ َّو َّما ََّيۡ ِٰف
ِۙ ِِِۙۙۙ ِۙك لِلۡي ۡس ٰرى
َّ َّوني َّ ِسر
ِ فَّ َّذ ِك ۡر اِ ۡن ن َّ َّفعَّ ِت
ِۙ ِِِۙۙۙ ۙالذك ٰۡرى

10. যে ভয় করে, সে উপদেশ 10. The reminder will
سي َّذ َّكر مَّ ۡن ََّي
ِۙ
ِۙ
ِۙ
ِۙ
ِۙش
ِۙ
ۡ
ٰ
গ্রহণ করবে,
َّ َّ
be received by him
who fears.
11. আর যে তা উপেক্ষা 11. And it will be
করবে সে হতভাগা,
ِۙ َّويَّت َّ َّجنَّبهَّا ۡاَلَّش َّٰۡق
avoided
by
the
wretched.
12.
সে মহা-অগ্নিতে 12. He who shall burn
ِۙ ِِِۙۙۙ ار الۡك ۡبٰى
ََّّ ال َّ ِذ ۡى ي َّ ۡص َّٰل الن
প্রবেশ করবে।
in the Great Fire.
13. অতঃপর সেখানে সে 13. Then neither dying
ِۙ ِِِۙۙۙ ث َّم ََّل ََّي ۡوت فِيۡهَّا َّو ََّل ََّيۡ ٰٰي
মরবেও না, বাুঁজবেওনা।
therein, nor living.
14. নিশ্চয় সাফল্য লাভ 14. Truly successful is
ِۙ ِِِۙۙۙ  قَّ ۡد اَّفۡل ََّّح مَّ ۡن تَّ َّز هّٰك
করবে সে, যে শুদধ
্ হয়
he who purified himself.
15. এবং তার পালনকর্তার 15. And remembered
নাম স্মরণ করে, অতঃপর the name of his Lord,
ِۙ ِِِۙۙۙ ِۙۙ َّوذَّك ََّّر ۡاس َّم َّربِ ٖه فَّ َّص ه ِٰۙل
নামায আদায় করে।
then prayed.
16.
বস্তুতঃ তোমরা 16. But you prefer the
পার্থিব
জীবনকে life of this world.
ِۙ ِِۙۙ  بَّ ۡل ت ۡؤثِر ۡو َّن ا ۡۡلَّيٰوةَّ الدنۡيا

َّ

অগ্রাধিকার দাও,

17. অথচ পরকালের জীবন 17.
Although the
উকৃষট
্ ও স্থায়ী।
ِۙ ِِِۙۙۙ  َّو ۡاَل ٰ ِخ َّرة َّخ ۡۡي َّو اَّبۡ ٰٰق
Hereafter is better and
more lasting.
18. এটা লিখিত রয়েছে 18. Indeed, this is in
ِ اِ َِّۙن هٰ َِّۙذا ل َِِّف الصح
 اَلو ِٰل
পূরব
্ বতী কিতাবসমূহে;
the former scriptures.
ۡ ۡ ف
19.
ইব্রাহীম ও মূসার 19. The scriptures of
ِ صح
س
ِۙ ٰ ف اِبۡ ٰر ِهي ۡ َّم َّوم ۡو
কিতাবসমূহে।
Abraham and Moses.

আত তারিক

AtTariq

পরম করুণাময়, আশীম দয়ালু In the name of Allah,
আল্লাহর নামে শুরু করছি ।
Most Gracious, Most

Merciful.
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ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ

শপথ আকাশের এবং 1. By the heaven and
রাত্রিতে আগমনকারীর।
the morning star.

1.

আপনি কি জানেন, যে 2. And what do you
know what the morning
রাত্রিতে আসে সেটা কি?

2.

3.

star is.
সেটা এক উজ্জব
্ ল 3. A piercing star.

নক্ষত্র।

প্রত্যেকেরই একজন 4. (There is) not any
তত্ত্বাবধায়ক আছে।
soul but it has over it a

4.

guardian.
5. অতএব, মানুষের চিন্তা 5. Then let man see
করা উচিত কি বস্তু থেকে সে from
what he is
সৃজিত হয়েছে।
created.
6. সে সৃজিত হয়েছে সবেগে 6. He is created from
স্খলিত পানি থেকে।
a fluid gushing forth.
7. এটা নির্গত হয় মেরুদন্ড 7.
Emerging from
ও
বক্ষপাঞ্জরের মধ্য between the back bone
থেকে।
and the ribs.
নিশ্চয় তিনি তাকে 8. Surely, He (Allah)
ফিরিয়ে নিতে সক্ষম।
is Able to return him

8.

9. যেদিন গোপন বিষয়াদি
(ভাল কাজ, নামাজ ও রোজা)
পরীক্ষিত হবে,
সেদিন তার কোন
সামর্থ্য থাকবে না আর
থাকবেনা
কোন
সাহায্যকারী।

10.

(to life).
9.
The Day when
secrets will be brought
to scrutiny.
10.
Then he (man)
will not have any
power, nor helper.

শপথ বার বার বৃষ্টি 11.
By the sky that
দানকারী আকাশের
sends down (rain).

11.

12. এবং ফেটে যাওয়া (গাছ 12. And the earth that
পালার
জন্মের
জন্ন) splits (at the sprouting
পৃথিবীর
of vegetation).
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ِ السم
َّ ٓاء َّو
ِِۙۙالطا ِر ِِۙق
َّ َّ َّو

َّ ٮك َّما
ِِِۙۙۙالطا ِرق
َّ َّو َّما ۤا َّۡد ٰر
ِِِۙۙۙ ِۙۙالنَّ ۡجم الثَّاقِب

ِۙ اِ ۡن كل ن َّ ۡف ٍس َّۡلَّا عَّلَّيۡهَّا َّحافِظ
ِِِۙۙۙ فَّلۡيَّنۡظ ِر ۡاَلِن ۡ َّسان ِم َّم خلِ َّق
ٍ خلِ َّق ِم ۡن َّم
ِِِۙۙۙ ٍٓاء دَّافِق
ِ ۡ َََّّيۡرج ِم ۡ ۢۡن ب
ي الصل ۡ ِب
َّ َّو
ب
ِۙ ِ التَّ ِٓاٮ
ِِِۙۙۙ اِن َّ ٗه عَّ ٰٰل َّر ۡجعِ ٖه لَّقَّا ِدر

لس َّرٓا ِٮر
َّ يَّوم تب ۡ َّٰل ا

َّ ۡ

ِِِۙۙۙفَّ َّما ل َّ ٗه ِم ۡن ق َّو ٍة َّو ََّل نَّا ِص ٍر
ِ السم
ِ َّٓاء ذ
ِۙ  ۙات ال َّر ۡج ِِۙع
َّ َّ َّو

ِ َّو ۡاَلَّر ِض ذ
ع
ِ الص ۡد
َّ ات
ۡ َّ

নিশ্চয় কোরআন 13. Indeed, it (Quran)
সত্য-মিথ্যার মিমাংশাকারি । is a decisive statement.

13.
14.

এবং এটা
উপহাস নয়।

কোন 14.

15.

তারা ভীষণ চক্রান্ত 15.

And it
amusement.

is

no

Indeed, they are
plotting a plot.

করে,

আর আমিও কৌশল 16. And I am devising

16.
করি।

a plan.

17. অতএব, কাফেরদেরকে 17.
So give a respite
অবকাশ দিন, তাদেরকে to the disbelievers,
অবকাশ দিন, কিছু দিনের leave them awhile.
জন্যে।

আল বুরূজ

AlBurooj

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু Most Gracious, Most
করছি
Merciful.
শপথ গ্রহ-নক্ষত্র 1.
By the heaven
শোভিত আকাশের,
with mansions of stars.

1.

2. এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, 2. And the promised
Day.
3. এবং সেই দিবসের, যে 3.
And the witness
উপস্থিত হয় ও যাতে and that which is
উপস্থিত হয়
witnessed.
4. অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত 4. Destroyed were the
ওয়ালারা অর্থা,
people of the ditch.
5.
অনেক
ইন্ধনের 5. Of the fire fed by
অগ্নিসংযোগকারীরা;
the blazing fuel.
6. যখন তারা তার কিনারায় 6.
When they were
বসেছিল।
sitting by it.
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ِِِۙۙۙ ِۙاِن َّ ٗه لَّقَّ ۡول فَّ ۡصل
َِِِّۙۙۙو َّما ه َّو بِا َۡل َّ ۡز ِل

ِِِۙۙۙ  اِ َّّن ۡم ي َّ ِكيۡد ۡو َّن َّكي ۡ ًدا

ِِِِۙۙۙۙۙ ٍَّۚوا َّ ِكيۡد كَّي ۡ ًِۙدا

فَّ َّم ِه ِل الۡكٰ ِفرِيۡ َّن ا َّۡم ِهلۡه ۡم
 دا
ً ۡر َّوي


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِ السم
ِ َّٓاء ذ
ِۙ ِِِۙۙۙات الۡب ۡو ِج
َّ َّ َّو
ِۙ َِِِّۙۙۙوالۡي َّ ۡو ِم اۡلۡ َّ ۡوع ۡو ِد

ِۙ َِِِّۙۙۙو َّشا ِه ٍد َّو َّم ۡشه ۡو ٍد
ِۙ ِِِۙۙۙۙ قتِ َّل ا َّۡص ٰحب ۡاَل ۡخد ۡو ِِۙد
ِ َّالنَّا ِر ذ
ِۙ ِۙ ات ال َّۡوق ۡو ِد

ِۙ ِِِۙۙۙ ۙاِ ۡذ ه ۡم عَّلَّيۡهَّا قع ۡود

7. এবং তারা বিশ্বাসীদের 7. And they, to what
সাথে যা করেছিল, তা they were doing with
the believers, were
নিরীক্ষণ করছিল।
themselves witnesses.
8. তারা তাদেরকে শাস্তি 8. And they resented
দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, them not except that
তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত they believed in Allah,
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস the All Mighty, the Self
Praiseworthy.
স্থাপন করেছিল,
9. যিনি নভোমন্ডল ও 9. Who, to whom
ভূমন্ডলের ক্ষমতার মালিক, belongs the dominion
আল্লাহর সামনে রয়েছে of the heavens and the
সবকিছু।
earth. And Allah is
witness over all things.
10. যারা মুমিন পুরুষ ও 10. Indeed, those who
trial
the
নারীকে নিপীড়ন করেছে, put into
অতঃপর তওবা করেনি, believing men and the
তাদের
জন্যে
আছে believing women, and
then did not repent (of
জাহান্নামের শাস্তি, আর
it), for them is the
আছে দহন যন্তর
্ ণা,
punishment of Hell,
and for them is the
punishment of burning.
11. যারা ঈমান আনে ও 11. Indeed, those who
সকর্ম করে তাদের জন্যে believed
and
did
আছে জান্নাত, যার তলদেশে righteous deeds, for
are Gardens
প্রবাহিত
হয় them
নির্ঝরিণীসমূহ।
এটাই beneath which rivers
flow. This is the
মহাসাফল্য।
supreme success.
12.
নিশ্চয় তোমার 12.
Indeed, the grip
পালনকর্তার
পাকড়াও of your Lord is very
অত্যন্ত কঠিন।
severe.
13.
তিনিই প্রথমবার 13. Indeed, it is He who
অস্তিত্ব দান করেন এবং originates, and will
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ي
َّۡ َّوه ۡم عَّ ٰٰل َّما ي َّ ۡفعَّل ۡو َّن بِاۡلۡ ۡؤ ِم ِن
ِۙ ِۙ شه ۡود
َّو َّما نَّقَّم ۡوا ِمنۡه ۡم اِ ََّل ۤ ا َّۡن ي ۡؤ ِمن ۡوا
ِ بِ ه
ِۙ ِِِۙۙۙ اّٰلل الۡعَّزِيۡ ِز ا ۡۡل َّ ِمي ۡ ِد

لس ٰمو ٰ ِت
َّ ال َّ ِذ ۡى ل َّ ٗه ملۡك ا
َ ٍء
ِۙ ِ َّو ۡاَل َّ ۡر
ض َّو ه
ۡ َّ اّٰلل عَّ ٰٰل ك ِل
ِۙ ِۙ ِۙ َّش ِهيۡد
ِ
ِِ
ِ
ي َّو
َّ ۡ ا َّن الَّذي ۡ َّن فَّتَّنوا اۡلۡ ۡؤمن
اۡلۡ ۡؤ ِمن ٰ ِت ث َّم ل َّ ۡم يَّت ۡوب ۡوا فَّلَّه ۡم

ع َّ َّذاب َّجهَّنَّ َّم َّو ََّل ۡم ع َّ َّذاب
ِۙ ِۙ ِۙا ۡۡلَّرِيۡ ِق
اِ َّن ال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمن ۡوا َّوعَّ ِملوا
الصلِ ٰح ِت ََّل ۡم َّجنهت َّ َِۡۙت ِر ۡى ِم ۡن
ه
ك ال ۡ َّف ۡوز
َّ ِ َّ ُۡتتِهَّا ۡاَل َّ ّۡنٰر ذٰل
ِۙ ِۙ ِۙۡي
ِۙ ۡ ِال ۡ َّكب

ِۙ ِِِۙۙۙ  ِۙۙك ل َّ َّش ِديۡد
َّ ِاِ َّن بَّ ۡط َّش َّرب
ِۙ ِِِۙۙۙ ِۙاِن َّ ٗه ه َّو يب ۡ ِدئ َّويعِيۡد

পুনরায় জীবিত করেন।
তিনি

14.
প্রেমময়;

মহান

15.
অধিকারী।

16.
করেন।

repeat (create again).
ক্ষমাশীল, 14. And He is the All
Forgiving, the Loving.
আরশের 15.

Owner of the
Throne, the Exalted.

তিনি যা চান, তাই 16.

আপনার
কাছে
সৈন্যবাহিনীর
ইতিবৃত্ত
পৌছেছে কি?

17.

ফেরাউনের

18.

এবং

সামুদের?

19. বরং যারা কাফের, তারা
মিথ্যারোপে রত আছে।
আল্লাহ তাদেরকে
চতুরদ
্ িক থেকে পরিবেষ্টন
করে রেখেছেন।
21.
বরং এটা মহান
কোরআন,

20.

লওহে

22.

মাহফুযে

লিপিবদ্ধ।

আল ইনশিক্বাক্ব

হবে,

ِۙ ِِِِۙۙۙۙذو الۡعَّ ۡر ِش اۡلۡ َّ ِجيۡد
ِۙ ِِۙۙ  ۙ ِۙفَّ َّعال ِۡلَّا ي ِريۡد

Doer of whatever
He intends.
17. Has there reached
ِ َّ ٰ َّه ۡل اَّت
ِ
you the story of the ِۙ ِِِۙۙۙ ٮك َّحديۡث ا ۡۡلـن ۡود
hosts.
18.
Pharaoh and
ِۙ
ِۙ
ِۙ  ۙ ف ِ ۡرعَّون وَثَّ و ِۙد
َّ ۡ َّ َّ ۡ
Thamud.
19.
But those who ۙب
ِۙ ٍ ۡبَّ ِل ال َّ ِذيۡ َّن َّك َّفر ۡوا ِِفۡ تَّ ۡك ِذي
disbelieve, persist in
ِۙ ِۙ 
denying.
20. While Allah has
ِۡ اّٰلل ِم ۡن َّو َّر ِٓاٮ
ه
encircled them from ِۙ ِِِۙۙۙ  ٍۚم ّمِيۡط
َّو ه
behind.
21. Nay, but this is a
ِۙ ِِِۙۙۙ  ۙ ِۙبَّ ۡل ه َّو ق ۡراٰن َّّمِيۡد
glorious Quran.
22. In the guarded
ظ
ِۙ ٍ ِِفۡل َّ ۡو ٍح َّّمۡف ۡو
tablet.

AlInshiqaq

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

1.

ِۙ ِِِۙۙۙ َِِّۙۙوه َّو الۡغَّف ۡور ال َّۡودِۙ ۡود

যখন আকাশ বিদীর্ণ 1. When the heaven

splits asunder.
2. ও তার পালনকর্তার 2. And listens (obeys)
আদেশ পালন করবে এবং to its Lord, and it must
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ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِِۙحي ۡ ِم
ۡ
ِۙ ِِِۙۙۙ الس َّمٓاء ان ْ َّش َّق ۡت
َّ اِذَّا
ِۙ ِِِۙۙۙ  ِۙۙت
ِۙ ۡ َّوا َّ ِذن َّ ۡت ل ِ َّربِهَّا َّوح َّق

আকাশ এরই উপযুকত
্

do so.
3. এবং যখন পৃথিবীকে 3. And when the earth
সম্প্রসারিত করা হবে।
is stretched out.
4.
এবং পৃথিবী তার 4.
And has cast out
গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে what was within it, and
নিক্ষেপ করবে ও শুনয
্ গর্ভ became empty.

ِۙ َِِِّۙۙۙواِذَّا ۡاَل َّ ۡرض مد َّۡت

ِۙ ِِِۙۙۙ َّواَّلۡقَّ ۡت َّما فِيۡهَّا َّو ََّتَّل َّ ۡت

হয়ে যাবে।

5. এবং তার পালনকর্তার 5. And listens (obeys)
আদেশ পালন করবে এবং to its Lord, and it must
পৃথিবী এরই উপযুকত
্ ।
do so.
6.
হে মানুষ, তোমাকে 6. O mankind, indeed
তোমরা
পালনকর্তা you
are returning
পর্যন্ত পৌছতে কষ্ট towards your Lord, a
স্বীকার
করতে
হবে, sure returning, so you
will meet Him.
অতঃপর তার সাক্ষা ঘটবে।
7. যাকে তার আমলনামা 7.
Then as for him
ডান হাতে দেয়া হবে
who is given his record ِۙ
in his right hand.
8. তার হিসাব-নিকাশ সহজে 8. He shall then be
হয়ে যাবে
judged with an easy
reckoning.
9. এবং সে তার পরিবার- 9. And he shall return
পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে to his family rejoicing. ِۙ
ফিরে যাবে

এবং যাকে তার 10. And as for him
আমলনামা
পিঠের who is given his record
পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া, হবে, behind his back.

10.

11.
করবে,

সে মৃত্যক
ু ে আহবান 11.

এবং
প্রবেশ করবে।

12.

He shall call for
death.
জাহান্নামে 12. And he shall burn
in a blazing Fire.

সে তার পরিবার- 13.
Indeed, he had
পরিজনের মধ্যে আনন্দিত been among his family

13.
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ِۙ ِۙ َّوا َّ ِذن َّ ۡت ل ِ َّربِهَّا َّوح َّق ۡت
ك كَّا ِدح اِ ِٰل
َّ َّ يٰۤاَّيهَّا ۡاَلِن ۡ َّسان اِن
ِۙ ِِِۙۙۙ ك َّك ۡد ًحا فَّملٰقِي ۡ ِِۙه
َّ َِّرب
ِِِۙۙۙ فَّا َّ َّما َّم ۡن ا ۡو ِِت َّ ِكتٰب َّ ٗه بِي َّ ِميۡ ِن ٖه

اسب ِِۙح َّسابًا يَّ ِس ۡۡيًا
َّ َّ فَّ َّس ۡو َّف َي
ِۙ ِۙ ۙ
ِِِۙۙۙ َِّۙويَّنۡقَّلِب اِ ِٰل ا َّ ۡهلِ ٖه َّم ۡسر ۡو ًرا

ِ وا ََّّما َّم ۡن او ِِت
ٓاء
ر
و
ه
ب
ت
ك
ٗ
ٰ
َّ َّ َّ َّ َّ ۡ
َّ
ِۙ ِۙ ِۙ َّظ ۡه ِر ٖه
ِۙ ِِِۙۙۙ ۙ فَّ َّس ۡو َّف ي َّ ۡدع ۡوا ثب ۡو ًرا

ِۙ َِِِِّۙۙۙۙوي َّ ۡص ٰٰل َّسعِ ۡۡيًا

ِ
ِۙ ِِِۙۙۙۙ ان ِِفۡ ۤا َّ ۡهلِ ٖه مَّ ۡسر ۡو ًرا
َّ َّ ان َّ ٗه ك

ছিল।

14. সে মনে করত যে, সে
কখনও ফিরে যাবে না।
কেন যাবে না, তার
পালনকর্তা
তো
তাকে
দেখতেন।

15.

আমি শপথ করি
সন্ধয
্ াকালীন লাল আভার

16.

in joy.
14. Indeed, he thought
that he would never
return (to Allah).
15.
But yes, indeed,
his Lord was ever
watching him.
16. So no, I swear by
the twilight.

এবং রাত্রির, এবং 17. And the night and
তাতে যার সমাবেশ ঘটে
what it gathers.

17.

ِۙ ِِِۙۙۙ ۙ اِن َّ ٗه َّظ َّن ا َّۡن ل َّ ۡن ََّي ۡو َِّۙر
ِبَّ ٰ ِٰۙل ِۙۙ ا
ِۙ ِِِۙۙۙ ِۙان بِ ِٖۙه بَّ ِص ۡۡيًا
ك
ه
ب
ر
ن
َّ
َّ
َّ
ٗ
َّ َّ ٍۚ
َّ فَّ ََّل ۤا ۡق ِسم بِا
ِۙ ِِِۙۙۙ لش َّف ِق

ِۙ ِۙ َّوالَّي ۡ ِل َّو َّما َّو َّس َّق

18. এবং চন্দর
্ ের, যখন তা 18. And the moon
ِۙ ِِِۙۙۙ َّوالۡقَّ َّم ِر اِذَّا اتَّ َّس َّق
পূরণ
্ রূপ লাভ করে,
when it becomes full.
19. নিশ্চয় তোমরা এক 19.
That you will
َِّۙ ل َّ َّتۡ َّك
সিুঁড়ি থেকে আরেক সিুঁড়িতে surely embark upon ِۙ ِِِۙۙۙ  ٍن َّطبَّق
ۡ َّب َّطبَّقًا ع
আরোহণ করবে।
state after state.
20. অতএব, তাদের কি হল 20. Then, what is (the
ِۙ ِِِۙۙۙ فَّ َّما ََّل ۡم ََّل ي ۡؤ ِمن ۡو َّن
matter) with them,
যে, তারা ঈমান আনে না?
they do not believe.
21.
যখন তাদের কাছে 21. And when the
ِ لق
ِِ ق
কোরআন পাঠ করা হয়, Quran is recited to َّواذَّا رئَّ عَّلَّيۡهم ا ۡ ۡراٰن ََّل
them, they do not fall
তখন সেজদা করে না।
ِۙ ِِِۙۙۙ ۩ي َّ ۡسجد ۡو َّن
(সিজদা )
prostrate. AsSajda
22. বরং কাফেররা এর 22. But those who
ِۙ ِۙ ن َّك َّفر ۡوا ي َّك ِِۙذب ۡو َِّۙن
َِّۙ ۡلال َّ ِذي
ِۙ ِ َّب
প্রতি মিথ্যারোপ করে।
disbelieve, they deny.
23. তারা যা সংরক্ষণ করে, 23.
Although Allah
ِ واّٰلل ا َّعلَّم
ع
ي
ِۙ
ِۙ
 ن
ِۙ
و
و
ا
ِب
আল্লাহ তা জানেন।
knows best what they
َّ ۡ ۡ َّ ۡ َّ ه
are gathering.
24.
অতএব, তাদেরকে 24. So, give them the
ِ فَّب
ش
ٍ اب اَّلِي
ِ
ٍ
ذ
ع
ب
م
ه
ر
َّ
যন্তর
্ ণাদায়ক
শাস্তির tidings of a painful ِۙ ِِِۙۙۙ  م
ۡ
َّ
َّ ۡ
ۡ
সুসংবাদ দিন।
punishment.
25. কিন্তু যারা বিশ্বাস 25. Except for those
اِ ََّل ال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمن ۡوا َّوعَّ ِمل
وا
স্থাপন করে ও সকর্ম করে, who
believe and do
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তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত righteous
পুরস্কার।
them is

deeds, for
a reward
uninterrupted.

আত-তাতফীফ

AlMutaffifin

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু Most Gracious, Most
করছি
Merciful.
যারা মাপে কম করে, 1. Woe to those who
তাদের জন্যে দুর্ভোগ,
give less in weight.

1.

2. যারা লোকের কাছ থেকে 2. Those who, when
যখন মেপে নেয়, তখন পূরণ
্ they take by measure
মাত্রায় নেয়
from people, take in full.
3. এবং যখন লোকদেরকে 3. And when they give
মেপে দেয় কিংবা ওজন করে by measure or weigh for
দেয়, তখন কম করে দেয়।
them, they cause loss.
4. তারা কি চিন্তা করে না 4.
Do such (people)
যে, তারা পুনরুত্থিত হবে।
not think that they will
be raised again.
5. সেই মহাদিবসে,

5.

On a Great Day.

যেদিন মানুষ দাুঁড়াবে 6.
The Day when
বিশ্ব পালনকর্তার সামনে।
mankind shall stand

6.

before the Lord of the
worlds.
7. এটা কিছুতেই উচিত নয়, 7.
Nay, indeed, the
নিশ্চয়
পাপাচারীদের record of the wicked
আমলনামা সিজ্জীনে আছে।
is in sijjeen.
8. আপনি জানেন, সিজ্জীন 8. And what do you
কি ?
know what sijjeen is.
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َّغ ۡۡي

الصلِ ٰح ِت ََّل ۡم ا َّ ۡجر
ه
ِۙ َّّمۡن ۡو ٍِۙن


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِ
ِۙ ِِِۙۙۙي
َّۡ َّويۡل للۡم َّط ِف ِف
ِ َّال َّ ِذيۡ َّن اِذَّا ا ۡكتَّال ۡوا عَّ َّٰل الن
اس
ِۙ ِۙ ۙ ي َّ ۡست َّ ۡوف ۡو َِّۙن
َّواِذَّا كَّال ۡوه ۡم ا َّْو َّوزَّن ۡوه ۡم
ِۙ ِۙ ِۙ َيۡ ِسر ۡو َِّۙن
ِك ا ََّّّن ۡم
َّ ا َََّّل يَّظن اول ٰٮ
ِۙ ِۙ ِۙ َّمبۡع ۡوث ۡو َّن
ِۙ ِِِۙۙۙۙ م
ٍِۙ ۡ لِي َّ ۡو ٍم عَّ ِظي

يَّ ِۡۙو َّم يَّق ۡوم النَّاس ل ِ َّر ِب
ِۙ ِۙ ِۙ ي
َِّۙ ۡ الۡعٰل َّ ِم
ب الۡف َّجا ِر ل ِ َِّۡف
َّٰ ك َّ ََّل ۤ اِ َّن ِكت
ٍ ۡ ِس ِج
ِۙ ِۙ ِۙي
ِۙ ِِۙۙ  ۙ ي
ِۙ ۡ ٮك َّما ِس ِج
َّ َّو َّما ۤا َّۡد ٰر

9. এটা লিপিবদ্ধ খাতা।

9. A written record.

ِ
ِۙ ِۙ ي
َّۡ َِِّۙويۡل يَّ ۡو َّم ِٮ ٍذ للۡم َّك ِذب
11. Those who deny the
ِ ال َّ ِذيۡ َّن ي َّك ِذبون بِيو ِم
ِۙ ِ ۡالدي
Day of Recompense. ِۙ ن
ۡ َّ َّ ۡ

সেদিন দুর্ভোগ 10. Woe that Day to
মিথ্যারোপকারীদের,
the deniers.

10.

11. যারা প্রতিফল দিবসকে
মিথ্যারোপ করে।

প্রত্যেক 12. And none denies it
সীমালংঘনকারী
পাপিষ্ঠই except every sinful
কেবল একে মিথ্যারোপ transgressor.
করে।

12.

তার কাছে আমার 13. When Our verses
আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে are recited to him, he
সে বলে, পুরাকালের উপকথা। says: “Tales of the

13.

ancient peoples.”
14. কখনও না, বরং তারা 14. Nay, but upon their
যা করে, তাই তাদের হৃদয় hearts is rust of that
which
they
have
মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।
earned.
15. কখনও না, তারা সেদিন 15. Nay, indeed, from
তাদের পালনকর্তার থেকে (the mercy of) their
Lord on that Day, they
পর্দার অন্তরালে থাকবে।
shall be debarred.
16.
অতঃপর
তারা 16. Then surely they
জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
shall burn in Hellfire.
17. এরপর বলা হবে, একেই 17.
Then it will be
তো তোমরা মিথ্যারোপ said:
“This is that
করতে।
which you used to
deny.”
18. কখনও না, নিশ্চয় 18. Nay, indeed, the
সলোকদের আমলনামা আছে record of the righteous
ইল্লিয়য
্ ীনে।
is in illiyeen.
আপনি
ইল্লিয়য
্ ীন কি?

19.

ِۙ ِِِۙۙۙ  ِِۙۙكتٰب َّم ۡرق ۡوم

জানেন 19. And what do you

know what illiyuun is.
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َّو َّما ي َّك ِذب بِ ٖهۤ اِ ََّل كل م ۡعت َّ ٍد
ِۙ م
ٍِۙ ۡ ا َّثِي
ال ا ََّّسا ِط ۡۡي
َّ َِّۙاِذَّا تتۡ ٰٰل عَّلَّي ۡ ِه اٰيٰتنَّا ق
ِۙ ِۙ ِۙ ي
َِّۙ ۡ ِ ۡاَل َّ َّول

ان عَّ ٰٰل قل ۡوبِ ِه ۡم َِّۙما كَّان ۡوا
ِۙ َّ َّ ك
َّ َل بَّ ۡل َّر
ِۙ ِِِۙۙۙ ي َّ ۡك ِسب ۡو َِّۙن
ك َّ ََّل ۤ اِ َّّن ۡم عَّ ۡن َّربِ ِه ۡم ي َّ ۡو َّم ِٮ ٍذ
ِۙ َِِِّۙۙۙۡل َّ ۡحج ۡوب ِۡۙو َِّۙن
ِۙ ِِِۙۙۙ ث َّم اِ َّّن ۡم ل َّ َّصالوا ا ۡۡل َّ ِحي ۡ ِم

ث َّم يقَّال هٰ َّذا ال َّ ِذ ۡى كنۡت ۡم بِ ٖه
ِۙ ِِِۙۙۙ  ۙت َّك ِذب ۡو َِّۙن
ب ۡاَلَّبۡ َّرا ِر ل ِ َِّۡف
َّٰ ك َّ ََّل ۤ اِ َّن ِكت
ِۙ ِۙ ي
َِّۙ ۡ ِعِلِي
ِۙ ِِِۙۙۙ ٮك َّما عِلِي ۡو َّن
َّ َّو َّما ۤا َّۡد ٰر

20. এটা লিপিবদ্ধ খাতা।

20. a written record.

আল্লাহর 21. It is witnessed by
নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ those brought near (to
একে প্রত্যক্ষ করে।
Allah).

21.

নিশ্চয় সলোকগণ 22. Indeed, the righteous
থাকবে পরম আরামে,
shall be in delight.

22.

সিংহাসনে
অবলোকন করবে।

23.

বসে 23.

On high couches
they shall be looking.

আপনি
তাদের 24. You shall recognize
মুখমন্ডলে
স্বাচ্ছন্দয
্ ের in their faces the
সজীবতা দেখতে পাবেন।
radiance of delight.

24.

ِۙ ِۙ ۙ ِِۙكتٰب َّم ۡرق ۡوم

ِۙ ِِِۙۙۙ يَّ ۡشهَّده اۡلۡ قَّ َّرب ۡو َّن
ِۙ ِِِۙۙۙاِ َّن ۡاَلَّبۡ َّر َّار ل ِ َِّۡف نَّعِي ۡ ٍم

ِ عَّ َّٰل ۡاَلَّر ِٓاٮ
ِۙ ِِِۙۙۙ ك يَّنۡظر ۡو َّن
َّ
ِۙۡ تَّ ۡع ِرف ِِفۡ وج ۡو ِه ِه
َّم ن َّ ۡض َّرة
ِۙ ِۙ ِۙم
ِِۙ ۡ النَّعِي
ِۙ ِِِۙۙۙي ۡسقَّ ۡو َّن ِم ۡن َّر ِحيۡقٍ َُّمۡت ۡو ٍِۙم

25. তাদেরকে মোহর করা 25. They shall be given
বিশুদধ
্ পানীয় পান করানো to drink of a pure
হবে।
wine, sealed.
26.
তার মোহর হবে 26. Whose seal is musk.
ِ ِختم ٗه ِمسكِۙ و ِِف ذٰل
ك
َّ
ٰ
ۡ
ۡ َّ
কস্তুরী।
এ
বিষয়ে And for this let them
প্রতিযোগীদের
strive, those who wantِۙ ِِِۙۙۙ  ۙ ن
َِّۙ فَّلۡيَّتَّنَّافَّ ِس اۡلۡ تَّنٔـَّافِس ۡو
প্রতিযোগিতা করা উচিত।
to strive.
27.
তার মিশ্রণ হবে 27. And that (wine) is
ِ و ِم َّزاج ٗه
ِ
م
ٍ
ِۙ
ِۙ
ِۙ
ِۙ

ِۙ
م
ۙ
ي
ن
س
ت
ن
َّ
ۡ
তসনীমের পানি।
the mixture of Tasneem.
َّ
ۡ ۡ
28. এটা একটা ঝরণা, যার 28. A spring from
পানি
পান
করবে which those near (to ِۙ ِِِۙۙۙ ن
َّ عَّيۡنًا يَّ ۡش َّرب بِهَّا اۡلۡ قَّ َّرب ۡو
নৈকট্যশীলগণ।
Allah) shall drink.
29. যারা অপরাধী, তারা 29. Indeed, those who
ِ اِ َّن ال َّ ِذيۡن ا َّ ۡجرموا كَّانوا
م
বিশ্বাসীদেরকে
উপহাস committed crimes used ن
َّ ۡ ۡ َّ َّ
করত।
to laugh at those who
ِۙ ِِِۙۙۙۙ ال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمن ۡوا ي َّ ۡض َّحك ۡو َِّۙن
believed.
30. এবং তারা যখন তাদের 30. And when they
َِّۙ َّواِذَّا َّمر ۡوا بِ ِه ۡم يَّتَّغَّا َّمز ۡو
কাছ দিয়ে গমন করত তখন passed by them, they ۙ ن
পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা would wink at one
ِۙ ِۙ ِۙ
করত।
another.
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তারা যখন তাদের
পরিবার-পরিজনের
কাছে
ফিরত, তখনও হাসাহাসি
করে ফিরত।

31.

َّواِذَّا انقَّلَّب ۡوۤا اِ ِٰل ا َّ ۡهلِ ِهم انْقَّلَّب ۡوا
ِۙ ِِِۙۙۙۙ ي
َِّۙ ۡ فَّ ِك ِه
ِواِذَّا ر ِۙا َّوهم قَّالوۤا اِ َّن هٰؤ ََّلۤء
ۡ ۡ ۡ َّ َّ
ِۙ ِِۙۙ ل َّ َّـضٓال ۡو َّن

31. And when they
returned to their own
folk, they would return
jesting.

আর যখন তারা 32. And when they saw
বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন them, they would say:
বলত, নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত। “Surely, these are (the

32.

33. অথচ তারা বিশ্বাসীদের

তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত
হয়নি।
আজ যারা বিশ্বাসী,
তারা কাফেরদেরকে উপহাস
করছে।

34.

people) gone astray.”
33. And they had not
ِ
ِِ
been sent to beِۙ ِِۙۙ ي
َّ ۡ َّو َّما ۤا ۡرسل ۡوا عَّلَّي ۡ ِه ۡم ٰحفظ
guardians over them.
34. So today those who فالۡيوم ال َّ ِذين اٰمنوا ِمن الۡك َّفا ِر
َّ ۡ َّ َّ ۡ َّ ۡ َّ َّ
believed are laughing
ِۙ ِِِۙۙۙ ي َّ ۡض َّحك ۡو َّن
at the disbelievers.

সিংহাসনে বসে, 35. On high couches
তাদেরকে অবলোকন করছে, they shall be looking.
36. কাফেররা যা করত, তার 36.
Have
the
প্রতিফল পেয়েছে তো?
disbelievers (not) been

35.

duly rewarded for
what they used to do.

আল ইনফিতার

AlInfitar

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

1.
হবে,

যখন আকাশ বিদীর্ণ 1. When the heaven

splits asunder.

2. যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে 2. And when the stars
পড়বে,
scatter.
3. যখন সমুদর
্ কে উত্তাল 3. And when the seas
করে তোলা হবে,
are erupted.
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ِۙ

ِ ِۙعَّ َّٰل ۡاَلَّر ِٓاٮ
ك يَّنۡظر ۡو َّن
َّ
َّه ۡل ث ِو َّب الۡك َّفار َّما كَّان ۡوا
ن
َِّۙ ي َّ ۡفعَّل ۡو



ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِۙ ِِِۙۙۙ الس َّمٓاء ان ْ َّف َّط َّر ۡت
َّ اِذَّا

ِۙ ِِِۙۙۙۙت
ِۙ ۡ َّواِذَّا الۡك ََّّوا ِكب انْتَّث َّ َّر
ِۙ ِِِۙۙۙ َّواِذَّا الۡبِ َّحار ف ِج َّر ۡت

এবং যখন কবরসমূহ 4. And when the graves
উম্মোচিত হবে,
are turned upside down.

4.

তখন প্রত্যেকে জেনে
নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ
করেছে এবং কি পশ্চাতে
ছেড়ে এসেছে।

5.

6. হে মানুষ, কিসে তোমাকে
তোমার
মহামহিম
পালনকর্তা
সম্পর্কে
বিভ্রান্ত করল?
7. যিনি তোমাকে সৃষট
্ ি
করেছেন, অতঃপর তোমাকে
সুবিন্যস্ত করেছেন এবং
সুষম করেছেন।

5. A soul shall know
what it has sent
forward and (what it
has) left behind.
6. O mankind, what
has
deceived
you
concerning your Lord,
the Gracious.
7. He who created you,
then He fashioned you,
then He proportioned
you.

যিনি তোমাকে তাুঁর
ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন
করেছেন।
9. কখনও বিভ্রান্ত হয়ো
না; বরং তোমরা দানপ্রতিদানকে মিথ্যা মনে
কর।

8. In whatever form
He willed, He put you ِۙ
together.
9. Nay, but you deny
the (Day of) rewards
and punishments.

অবশ্যই তোমাদের
উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত
আছে।
11.
সম্মানিত আমল
লেখকবৃন্দ।

10. And indeed, there
are
above
you
guardians.

8.

10.

11. Honorable scribes.

12. তারা জানে যা তোমরা 12.
They
know
কর।
whatever you do.
13. সকর্মশীলগণ থাকবে 13. Indeed, the righteous
জান্নাতে।
shall be in delight.
14. এবং দুষক
্ র্মীরা থাকবে 14. And indeed, the
জাহান্নামে;
wicked shall be in
Hellfire.
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ِۙ ِِِۙۙۙ َّواِذَّا الۡقب ۡور ب ۡعثِ َّر ۡت

عَّلِ َّم ۡت ن َّ ۡفس َّما قَّد ََّّم ۡت
ِۙ ِۙ ِۙ ت
ِۙ ۡ َّوا َّ َّخ َّر

ك
َّ ِك بِ َّرب
َّ يٰۤاَّيهَّا ۡاَلِن ۡ َّسان َّما َّغ َّر
ِۙ ِۙ ال ۡ َّك ِريۡ ِم
ٮك
َّ فَّ َّس هو

ك
َّ َّال َّ ِذ ۡى َّخلَّق
ِۙ ـك
َّ َّ فَّعَّ َّدل

ِِِۙۙۙ ك
َّ َّ ِِفۡ ۤا َِّى ص ۡو َّر ٍة َّما َّشٓاءَّ َّر َّكب
ِ ِك َّ ََّل بَّ ۡل ت َّك ِذبون ب
ِۙ ِِِۙۙۙ ۙن
ِۙ ِ ۡالدي
َّ ۡ
ِۙ ِِِۙۙۙي
َّۡ َّواِ َّن عَّل َّ ِۙي ۡك ۡم َّۡلـ ٰ ِف ِظ
ِۙ ِِِۙۙۙ ۙي
َِّۙ ۡ ِِك َّرامًا كَّاتِب

ِۙ ِِِۙۙۙ ي َّ ۡعلَّم ۡو َّن َّما تَّ ۡفعَّل ۡو َِّۙن

ِۙ ِِِۙۙۙ م
ٍِۙ ۡ اِ َّن ۡاَلَّبۡ َّر َّار ل ِ َِّۡف نَّعِي

َِّوا
ِۙ ِِِۙۙۙ ار ل ِ َِّۡف َّج ِحي ۡ ٍم
ج
ف
ال
ن
ۡ
َّ
َّ
َّ

তারা বিচার দিবসে 15. They shall (enter
তথায় প্রবেশ করবে।
to) burn in it on the

15.

Day of Recompense.
16. তারা সেখান থেকে পৃথক 16. And they shall
হবে না।
never be absent from it.
17. আপনি জানেন, বিচার 17. And what do you
দিবস কি?
know what the Day of
Recompense is.
18. অতঃপর আপনি জানেন, 18. Then, what do you
বিচার দিবস কি?
know what the Day ofِۙ
Recompense is.
19. যেদিন কেউ কারও 19. A Day when no soul
কোন উপকার করতে পারবে shall have the power to
না এবং সেদিন সব কতৃêত্ব do anything for another
হবে আল্লাহর।
soul. And the command
that Day is with Allah.

আত তাকভীর

AtTakweer

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু Most Gracious, Most
করছি
Merciful.
যখন সূর্য আলোহীন 1. When the sun is
হয়ে যাবে,
folded up.

1.

2. যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে 2. And when the stars
যাবে,
scatter.
3.
যখন পর্বতমালা 3. And when the
অপসারিত হবে,
mountains are set in
motion.
4. যখন দশ মাসের গর্ভবতী 4. And when the full
উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে; term she camels are
left untended.
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ِ يَّ ۡصلَّو َّّنَّا يَّوم
ِۙ ِِِۙۙۙ ن
ِۙ ِ ۡالدي
َّ ۡ ۡ
ِۙ ِِِۙۙۙي
َّ ۡ َِّو َّما ه ۡم عَّنۡهَّا بِغ َّ ِٓاٮب

ِ ٮك ما يَّوم
ِۙ ِِِۙۙۙ ن
ِۙ ِ ۡالدي
ۡ َّ َّ َّو َّما ۤا َّۡد ٰر
ِِِۙۙۙ الديۡ ِن
ِِۙ ِۙٮك َّماي َّ ۡوم
ِۙ َّ م َّم ِۙا ۤا َّۡد ٰر
َِّۙ ث
ي َّ ۡو َّم ََّل ََّتۡلِك ن َّ ۡفس لِن َّ ۡف ٍس
ّٰلل
ِِۙ َّ ِ َّشيۡٔـًَا َّو ۡاَل َّ ۡمرِۙ ي َّ ۡو َّم ِٮ ٍذ


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
َّ اِذَّا ا
ِۙ ِِِۙۙۙ  ِۙلش ۡمس ك ِو َّر ۡت
ِۙ ِِِۙۙۙ  ت
ِۙ ۡ َّواِذَّا ا ِۙلنج ۡوم ان ْ َّك َّد َّر
ِۙ ِِِۙۙۙ  ت
ِۙ ۡ ََّّواِذَّا ا ۡۡلِبَّال س ِۡي
ِۙ ِِِۙۙۙ َِِّۙۙواِذَّا الۡعِ َّشار ع ِطل َّ ۡت

যখন বন্য
একত্রিত হয়ে যাবে,

5.

পশুরা 5. And when the wild

beasts are gathered
together.
6. যখন সমুদর
্ কে উত্তাল 6. And when the oceans
করে তোলা হবে,
are set ablaze.
7.
যখন আত্মাসমূহকে 7. And when the souls
যুগল করা হবে,
are re-united (with the
bodies).
8. যখন জীবন্ত প্রোথিত 8. And when the infant
কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, girl, buried alive, is
asked.
9. কি অপরাধে তাকে হত্য 9. For what sin she was
করা হল?
killed.
10. যখন আমলনামা খোলা 10. And when the
হবে,
records are unfolded.
11. যখন আকাশের আবরণ 11. And when the sky
অপসারিত হবে,
is torn away.
12.
যখন জাহান্নামের 12. And when Hell is
অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে
set ablaze.
13. এবং যখন জান্নাত 13. And when Paradise
সন্নিকটবর্তী হবে,
is brought near.
14. তখন প্রত্যেকেই জেনে 14. A soul (then) shall
নিবে সে কি উপস্থিত know what it has ِۙ
করেছে।
brought with him.
15. আমি শপথ করি যেসব 15. Nay, so I swear by
নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে the retreating stars.
যায়।

16. চলমান হয় ও অদৃশয
্ 16. (The stars which)
হয়,
move
swiftly
and
disappear.
17. শপথ নিশাবসান ও
17. And the night when
it departs.
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ِۙ ِِِۙۙۙ  َِّۙواِذَّا ال ۡوح ۡوش ح ِش َّر ۡت
ِۙ ِِِۙۙۙ َِّۙواِذَّا الۡبِ َّحار س ِج َّر ۡت
ِۙ ِِِۙۙۙ ت
ِۙ ۡ َّواِذَّا النف ۡوس ز ِو َّج
ِۙ ِِِۙۙۙ َِّۙواِذَّا اۡلۡ َّ ۡوءٗدَّة س ِٮل َّ ۡت
ِۙ ِۙ ت
ِۙ ۡ َّ بِ ِۙا َّ ِى ذَّن ۡ ۢۡ ٍب قتِل
ِۙ ِِِۙۙۙ ت
ِۙ ۡ َّواِذَّا الصحف ن ِش َّر
ِۙ ِِِۙۙۙ  ت
ِۙ ۡ الس َّمٓاء ك ِش َّط
َّ َّواِذَّا
ِۙ ِِِۙۙۙ  ت
ِۙ ۡ َّواِذَّا ا ۡۡل َّ ِحيۡم سعِ َّر
ِۙ ِِِۙۙۙ  ت
ِۙ ۡ َّواِذَّا ا ۡۡلَّـنَّة ا ۡزل ِ َّف
ِِِۙۙۙ عَّلِ َّم ۡت ن َّ ۡفس َّما ۤا َّ ۡح َّض َّر ۡت
ِۙ ِِِۙۙۙ س
ِۙ ِ َّفَّ ََّل ۤاقۡ ِسمِۙ بِا ۡۡلن
ِۙ ِۙ س
ِۙ ِ َّا ۡۡل َّ َّوا ِر الۡكن
ِۙ ِِِۙۙۙ س
ِۙ َّ ََّّوالَّي ۡ ِل اِذَّا عَّ ۡسع

18. প্রভাত আগমন কালের, 18. And the dawn when
it breathes up.
19.
নিশ্চয় কোরআন 19. Indeed, this is the
সম্মানিত রসূলের আনীত word (brought) by a
বাণী,
noble messenger.
20.
যিনি শক্তিশালী, 20. Owner of power,
আরশের মালিকের নিকট secure with the Owner
মর্যাদাশালী,
of the Throne.
সবার মান্যবর, 21. He is obeyed and
সেখানকার বিশ্বাসভাজন।
(held as) trustworthy.

21.

ِۙ َِِِّۙۙۙوالصب ۡ ِح اِذَّا تَّن َّ َّف َّس

ِۙ ِِِۙۙۙ اِن َّ ٗه لَّقَّ ۡول َّرس ۡو ٍل َّك ِريۡ ٍم

ِذ ۡى ق َّو ٍة ِعنۡ َّد ِذى الۡعَّ ۡر ِش
ِۙ ِۙ ي
ٍِۙ ۡ َّم ِك
ِۙ ِِِۙۙۙي
ٍِۙ ۡ م َّطا ٍع ث ََّّم ا َّ ِم

22. এবং তোমাদের সাথী 22.
And
your
ِ و ما صا ِحبكم
ن
ج
ِب
ٍ
ِۙ
ِۙ
ِۙ
ِۙ

ِۙ
ن
و
পাগল নন।
companion is not a
ۡ ۡ َّ ۡ
َّ َّ َّ
madman.
23. তিনি সেই ফেরেশতাকে 23. And indeed, he has
ِِۙ ۡ َِّولَّقَّ ۡد َّراٰه بِ ۡاَلف ِق اۡلۡ ب
প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। seen him on the clear ِۙ ِِِۙۙۙ ي
horizon.
24. তিনি অদৃশয
্ বিষয় 24.
And he is not a
ٍِۙ ۡ َّو َّما ه َّو عَّ َّٰل الۡغَّي ۡ ِب بِ َّض ِن
বলতে কৃপনতা করেন না।
withholder
of
the ِۙ ِِِۙۙۙ ي
unseen.
25. এটা বিতাড়িত শয়তানের 25. And this is not the
ٍِۙ ۡ َّو َّما ه َّو بِقَّ ۡو ِل َّشي ۡ ٰطنٍ َّر ِجي
word of an accursedِۙ ِِِۙۙۙ م
উক্তি নয়।
Satan.
26.
অতএব, তোমরা 26. Where then are
ِۙ ِِِۙۙۙ فَّاَّيۡ َّن تَّ ۡذ َّهب ۡو َّن
কোথায় যাচ্ছ?
you going.
27.
এটা তো কেবল 27. This is not else than
ِ
ِۙ ِۙي
বিশ্বাবাসীদের
জন্যে a reminder to the
َّۡ اِ ۡن ه َّو اِ َّ َِۙل ِذكۡر للۡعٰل َّ ِم
উপদেশ,
worlds.
28.
তার জন্যে, যে 28. For whoever wills
ِم ا َِّۡۙن يَّستَّق
ِ ِۡل َّ ۡن َِّۙشٓاء
ي
ِۙ
ك
ن
م
তোমাদের মধ্যে সোজা among you to take aِۙ  م
ۡ
ۡ َّ
َّ ۡ ۡ
চলতে চায়।
straight path.
29.
তোমরা আল্লাহ 29. And you do not
ِۙ ٓاءَّ ه
ِۙ َّو َّما تَّ َّشٓاء ۡو َِّۙن اِ َّ َِۙل ۤ ا َِّۡۙن يَّ َّش
রাব্বুল
আলামীনের will, except that Allah اّٰلل
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অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য wills, Lord
কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।
worlds.

আবাসা

of

Abasa

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

1. তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন 1. He frowned and
এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।
turned away.
2. কারণ, তাুঁর কাছে এক 2. Because there came
অন্ধ আগমন করল।
to him the blind man.
3. আপনি কি জানেন, সে 3. And what would
হয়তো পরিশুদধ
্ হত,
make you know that he
might be purified.
4. অথবা উপদেশ গ্রহণ 4.
Or be reminded,
করতো এবং উপদেশ তার then might benefit him ِۙ
উপকার হত।
the reminding.
5. পরন্তু যে বেপরোয়া,
5. As for him who
thinks himself selfsufficient.
6. আপনি তার চিন্তায় 6.
Then to him you
মশগুল।
give attention.
7. সে শুদধ
্ না হলে আপনার 7. And no (blame) upon
কোন দোষ নেই।
you if he is not purified.
8. যে আপনার কাছে দৌড়ে 8. And as for him who
আসলো
came to you striving
(for knowledge).
9. এমতাবস্থায় যে, সে ভয় 9.
And he fears
করে,
(Allah).
10. আপনি তাকে অবজ্ঞা 10. So from him you
করলেন।
are distracted.
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ِ َّ رب الۡعل
 م ۡي

the

ٰ

َّ

َّ


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ِۙ ِِِۙۙۙ عَّب َّ َّس َّو تَّ َّو هِل

ِۙ ِِِۙۙۙ ا َّۡن َّجٓاءَّه ۡاَل َّ ۡع ٰٰم

ِۙ ِِِۙۙۙك لَّعَّل َّ ٗه ي َّ َّز هّٰك
َّ َّۡو َّما ي ۡد ِري
ِ ا َّۡو ي َّ َّذ َّكر فَّتَّنۡ َّفعَّه
ِِِۙۙۙ الذك ٰۡرى
ِۙ

ِۙ ٰۙن
ِۙ ٰ ۡا ََّّما َّم ِن استَّغ

ۡ

ِِِۙۙۙ ۙت ل َّ ٗه تَّ َّص هدى
َّ ۡ فَّاَّن

ِۙ ِِِۙۙۙ ِّٰۙۙك
ِۙ ك ا َََّّل ي َّ َّز ه
َّ ۡ َّو َّما عَّلَّي

ِۙ ِِِۙۙۙك ي َّ ۡس ٰٰع
َّ ََّّو ا ََّّما َّم ۡن َّجٓاء
ِۙ ِِِۙۙۙ ِش
ٰ َّۡو ه َّو ََّي

ِۙ ِِِۙۙۙه
ِۙ ت عَّنۡه تَّل َّ ه
َّ ۡ فَّاَّن

ِۙ ِِِۙۙۙ ِۙك َّ ََّل ۤاِ َّّنَّا تَّ ۡذ ِك َّرة

11. কখনও এরূপ করবেন 11. Nay, indeed, they
না, এটা উপদেশবানী।
(verses of Quran) are a
reminder.
12.
অতএব, যে ইচ্ছা 12. So whoever wills,
করবে, সে একে গ্রহণ let him remember it.

ِۙ ِِِۙۙۙفَّ َّم ۡن َّشٓاءَّ ذَّك ََّّر ِٗۙه

করবে।

এটা লিখিত আছে 13.
(Recorded)
সম্মানিত,
honored scrolls.

13.
14.

পত্রসমূহে,

উচ্চ

ٍ ِِف صح
ِۙ ِۙ ف مك ََّّرمَّ ٍِۙة
ۡ

in

ِۙ َِِِّۙۙۙۙم ۡرف ۡوعَّ ٍة م َّطهَّ َّر ٍِۙة

পবিত্র 14. Exalted, purified.

15. লিপিকারের হস্তে,

15. In the hands of
scribes (angels).

16. যারা মহ, পূত চরিত্র।

16. Noble, virtuous.

17. মানুষ ধ্বংস হোক, সে 17. Be destroyed man,
কত অকৃতজ্ঞ!
how ungrateful he is.
18. তিনি তাকে কি বস্তু 18. From what a thing
থেকে সৃষট
্ ি করেছেন?
did He create him.
19. শুকর
্ থেকে তাকে সৃষট
্ ি 19. From a sperm drop.
করেছেন, অতঃপর তাকে He created him, then
সুপরিমিত করেছেন।
set him his destiny.
20. অতঃপর তার পথ সহজ 20. Then He made the
করেছেন,
way easy for him.
21. অতঃপর তার মৃত্যু 21. Then He caused him
ঘটান ও কবরস্থ করেন to die, and brought
তাকে।
him to the grave.
22. এরপর যখন ইচ্ছা 22. Then when He
করবেন
তখন
তাকে wills. He will resurrect
পুনরুজ্জীবিত করবেন।
him.
23. সে কখনও কৃতজ্ঞ 23. Nay, he (man) has
হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ not yet done what He
করেছেন, সে তা পূরণ
্ commanded him.
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ِۙ ِِِۙۙۙ بِاَّيۡ ِد ۡى َّس َّف َّر ٍة
ِۙ ِِِۙۙۙ ۙ ِك َّرا ٍۢۡم بَّ َّر َّر ٍِۙة
ِۙ ِِِۙۙۙقتِ َّل ۡاَلِن ۡ َّسان َّما ۤا َّ ۡك َّف َّر ٗه
ِۙ ِِِۙۙۙ َۙ ٍء َّخلَّقَّ ِٗۙه
َّۡ ِم ۡن ا َِّى

ِۙ

ِۙ ِۙ ۙ

ِِۙم ۡن ن ۡط َّف ٍِۙةۙ َّخلَّقَّ ٗه فَّقَّد ََّّر ٗه

ِۙ ِِِۙۙۙ الس ِبي ۡ َّل ي َّ َّس َّر ٗه
َّ ث َّم
ِۙ ِِِۙۙۙ ۙب ِٗۙه
َّ َّ ث َّم ا ََّّماتَّ ٗه فَّا َّ ۡق

ِۙ ِِِۙۙۙث َّم اِذَّا َّشٓاءَّ اَّن ۡ َّش َّر ٗه
ِۙ ِِِۙۙۙ ك َّ ََّل ل َّ َّـما يَّق ِۡض َّما ۤا َّ َّم َّر ٗه

করেনি।
মানুষ তার খাদ্যের 24. Then let man look
ِۙ
প্রতি লক্ষয
্ করুক,
at his food.

24.

25. আমি আশ্চর্য উপায়ে 25. That We poured
পানি বর্ষণ করেছি,
down
water
in
abundance.
26. এরপর আমি ভূমিকে 26. Then We split the
বিদীর্ণ করেছি,
earth in clefts.
27. অতঃপর তাতে উপন্ন 27. Then We caused to
করেছি শস্য,
grow within it grain.
28. আঙ্গর
ু , শাক-সব্জি,
28. And grapes and
vegetables.
29. যয়তুন, খর্জর
ূ ,
29. And olives and
dates.
30. ঘন উদ্যান,
30. And lush gardens.
31. ফল এবং ঘাস

31.
And fruits and
fodder.
32. তোমাদেরও তোমাদের 32. A sustenance for
চতুস্পদ
জন্তুদের you and for your cattle.

ِِۙۙۤفَّلۡيَّنۡظ ِِۙر ۡاَلِن ۡ َّسانِۙاِ ِٰل َّطعَّا ِم ٖ ۙه
ِۙ ِِِۙۙۙ ا َّنَّا َّصبَّبۡنَّا اۡلۡ َّٓاءَّ َّصبًا

ِۙ ِۙ ث َّم َّشقَّ ۡقنَّا ۡاَل َّ ۡر َّض َّش ًقا
ِۙ ِِِۙۙۙ فَّاَّنۡۢۡبَّتۡنَّا فِيۡهَّا َّحبًا

ِۙ ِِِۙۙۙ َّو ِعنَّبًا َّو قَّ ۡضبًا

ِۙ ِۙ ً َّو زَّيۡت ۡونًا َّو ََّنَۡل
ِۙ ِِِۙۙۙۙ َّو َّح َّدٓا ِٮ َّق غلۡبًا
ِۙ ِِِۙۙۙ َّو فَّا ِكهَّةً َّو ا َّبًا

উপাকারার্থে।

ِۙ ِِِۙۙۙ ۙم
ِۙۡ َّمتَّاعًا لَّـك ۡم َّو َِلَّنۡعَّا ِمك

অতঃপর যেদিন 33. Then when comes
কর্ণবিদারক নাদ আসবে,
the deafening blast.
34. সেদিন পলায়ন করবে 34. That Day man shall
মানুষ তার ভ্রাতার কাছ flee from his brother.
থেকে,

ِۙ ِِِۙۙۙۙي َّ ۡو َّم ي َّ ِفر اۡلۡ َّ ۡرء ِم ۡن ا َّ ِخي ۡ ِِۙه

33.

35. তার মাতা, তার পিতা,

35. And his mother and
his father.

তার পত্নী ও তার 36. And his wife and
সন্তানদের কাছ থেকে।
his children.

36.

সেদিন প্রত্যেকেরই 37. For every man of
নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা them, on that Day, shall

37.
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ِۙ ِِِۙۙۙ ِۙٓاخة
َّ الص
َّ فَّاِذَّا َّجٓاءَّ ِت

ِۙ َِِِّۙۙۙو ا ِم ٖه َّو اَّبِي ۡ ِِۙه

ِۙ َِِِّۙۙۙو َّصا ِحبَّتِ ٖه َّوبَّ ِني ۡ ِِۙه

ٍ ل ا ۡم ِر
یء ِمنۡه ۡم ي َّ ۡو َّم ِٮ ٍذ َّشاۡن
ِۙ ِ لِك

তাকে ব্যতিব্যস্ত
রাখবে।

করে have enough to make

ِۙ ِۙ ِۙيغۡ ِني ۡ ِِۙه

him heedless of others.
38.
অনেক মুখমন্ডল 38. (Some) faces, that
ِۙ ِۙ ِۙوج ۡوه يَّ ۡو َّم ِٮ ٍذ م ۡس ِف َّرة
সেদিন হবে উজ্জব
্ ল,
Day, shall be bright.
39. সহাস্য ও প্রফুলল
্ ।
39.
Laughing,
ِۙ َِِِِّۙۙۙۙضا ِح َّكة م ۡستَّب ۡ ِش َّرة
rejoicing.
40. এবং অনেক মুখমন্ডল 40. And (other) faces,
ٍ ج ي
সেদিন হবে ধুলি ধূসরিত।
that Day, shall haveِۙ ِِۙۙ  بة
َّ َّ َّو و ۡوه َّ ۡو َّم ِٮذ عَّلَّيۡهَّا َّغ
dust upon them.
41.
তাদেরকে কালিমা 41. Darkness covering
ِۙ ِۙتَّ ۡر َّهقهَّا قَّ َّتَّة
আচ্ছন্ন করে রাখবে।
them.
42.
তারাই
কাফের 42. Such are those, the
পাপিষ্ঠের দল।
َّ اول ٰٮ
disbelievers,
the ِۙ ِۙج َّرة
َّ ِك هم ال ۡ َّك َّف َّرة ال ۡ َّف
sinners.

আন নযিআ’ত

AnNaziat

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


ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ

শপথ
সেই 1. By those (angels)
ফেরেশতাগণের, যারা ডুব who pull out with
দিয়ে আত্মা উপাটন করে,
violence.

ِ َّو ه
ِۙ ِِِۙۙۙ النع ٰ ِت َّغ ۡرقًا

শপথ তাদের, যারা 2.
And those who
আত্মার বাুঁধন খুলে দেয় draw out gently.
মৃদভ
ু াবে;

ِۙ َِِِّۙۙۙوالنه ِش ٰط ِت ن َّ ۡش ًطا

শপথ তাদের, যারা 3.
And those who
সন্তরণ করে দ্রুতগতিতে,
glide about swiftly.

ِۙ ِۙ السبِ ٰح ِت َّسب ۡ ًحا
َّو ه

1.

2.

3.

শপথ তাদের, যারা 4. Then hasten out as
দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় in race (to carry
এবং
commands).

4.
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ِۙ ِِِۙۙۙ السبِق ٰ ِت َّسبۡقًا
فَّ ه

5. শপথ তাদের, যারা সকল 5. Then conduct the
কর্মনির্বাহ করে, কেয়ামত affairs.

ِۙ ِِِۙۙۙفَّاۡلۡ َّدبِ ٰر ِت ا َّ ۡم ًرا

6. যেদিন প্রকম্পিত করবে 6. The Day when the
প্রকম্পিতকারী,
quake shall cause a
violent jolt.
7. অতঃপর পশ্চাতে আসবে 7. Which is followed
পশ্চাদগামী;
by another jolt.

ِۙ ِِِِۙۙۙۙي َّ ۡو َّم تَّ ۡرجف ال َّرا ِجفَّة

8. সেদিন অনেক হৃদয় ভীত- 8. Hearts on that Day
বিহবল হবে।
shall tremble with fear.

ِۙ ِۙ ِۙقل ۡوب يَّ ۡو َّم ِٮ ٍذ َّوا ِجفَّة

অবশ্যই হবে।

9. তাদের দৃষট
্ ি নত হবে।

ِۙ ِِِِۙۙۙۙتَّتۡبَّعهَّا ال َّرا ِدفَّة

ِۙ ِِِۙۙۙ ِۙا َّبۡ َّصار َّها َّخا ِشعَّة

9. Their eyes humbled.

10. তারা বলেঃ আমরা কি 10. They say: “Shall
উলটো পায়ে প্রত্যাবর্তিত we really be restored to
হবইour former state.”
গলিত অস্থি হয়ে 11. “What, when we
shall have become
যাওয়ার পরও?

11.

hollow, rotten bones.”
12.
তবে তো এ 12. They say: “It would
প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে! then be a return with
sheer loss.”
13.
অতএব, এটা তো 13. Then only, it would
কেবল এক মহা-নাদ,
be a single shout.
14. তখনই তারা ময়দানে 14. Then they will be
আবির্ভত
ূ হবে।
suddenly upon earth
alive.
15.
মূসার বৃত্তান্ত 15. Has there reached
আপনার কাছে পৌছেছে কি? you the story of Moses.
16. যখন তার পালনকর্তা 16
When his Lord
তাকে পবিত্র তুয়া উপ্যকায় called out to him in the
আহবান করেছিলেন,
sacred valley of Tuwa.
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يَّق ۡول ۡو َّن ءَّاِنَّا َّۡل َّ ۡرد ۡود ۡو َّن ِِف
ِۙ ِۙ ِۙ ا ۡۡلَّـافِ َّر ِِۙة
ِۙ ًِِِۙۙۙ ءَّاِذَّا كنَّا ِع َّظامًا ََّنِ َّر ِۙة

ِۙ ِِِۙۙۙ ِۙك اِذًا ك ََّّرة َّخا ِس َّرة
َّ ۡ قَّال ۡوا تِل
ِۙ

 دة
َّ فَّاِ ََّنا ِه زَّ ۡج َّرة َّوا ِح

َّ َّ

ِۙ ِِِۙۙۙ السا ِه َّر ِِۙة
َّ ِفَّاِذَّا ه ۡم ب

ِۙ ِِِۙۙۙس
ِۙ ٰ ٮك َّح ِديۡث م ۡو
َّ ٰ َّه ۡل اَّت
ِۙاِ ۡذ نَّادٰٮه َّرب ٗه بِال َّۡوا ِد اۡلۡ قَّد َِّس
ِۙ ِۙ ِۙ طوًى

17. ফেরাউনের কাছে যাও, 17. Go to Pharaoh,
ِ
ِۙ ٰ ب اِ ِٰل فِ ۡرعَّ ۡو َّن اِن َّ ٗه َّط
নিশ্চয়
সে
সীমালংঘন indeed he has becomeِۙ ِِۙۙ  ٰغ
ۡ ا ۡذ َّه
করেছে।
rebellious.
18. অতঃপর বলঃ তোমার 18. Then say: “Would
ك اِ ِٰل ا َّۡن تَّ َّز ه
َّ َّ فَّق ۡل َّهل ل
পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে you (be willing) to that ِۙ ِِِۙۙۙ ّٰك
কি?
you purify yourself.”
19. আমি তোমাকে তোমার 19. “And I may guide
ِۙ ٰ ك فَّت َّ ۡخ
পালনকর্তার দিকে পথ you to your Lord, so ِش
َّ ِك اِ ِٰل َّرب
َّ َّ َّوا َّ ۡه ِدي
দেখাব, যাতে তুমি তাকে ভয় you may have fear (of
ِۙ ِۙ ِۙ
কর।
Him).”
20. অতঃপর সে তাকে মহা- 20. Then he showed
ِۙ ِِِۙۙۙ  فَّا َّ ٰرٮه ۡاَلٰيَّةَّ الۡك ۡبٰى
নিদর্শন দেখাল।
him the great sign.
21. কিন্তু সে মিথ্যারোপ 21. But he (Pharaoh)
ِۙ ِِِۙۙۙ  ص
ِۙ ٰ َّفَّ َّك َّذ َّب َّوع
করল এবং অমান্য করল।
denied and disobeyed.
22. অতঃপর সে প্রতিকার 22. Then, he turned
ِۙ ِِِۙۙۙ ٰع
ِۙ ٰ ث َّم ا َّۡدبَّ َّر ي َّ ۡس
চেষ্টায় প্রস্থান করল।
back striving hard.
23. সে সকলকে সমবেত 23. Then gathered he
ِۙ ِِِۙۙۙ فَّ َّح َّش َّر فَّنَّادٰى
করল এবং সজোরে আহবান and summoned.
করল,

এবং বললঃ আমিই 24. Then he proclaimed:
তোমাদের সেরা পালনকর্তা। “I am your Lord, the

24.

25. অতঃপর আল্লাহ তাকে
পরকালের ও
শাস্তি দিলেন।

ইহকালের

26. যে ভয় করে তার জন্যে
অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।

27. তোমাদের সৃষট
্ ি অধিক
কঠিন না আকাশের, যা তিনি
নির্মাণ করেছেন?

ِۙ ِِِۙۙۙ  ال ا َّنَّا َّربكم ۡاَل َّ ۡع ٰ ِٰۙل
َّ َّفَّق

highest.”
25. So Allah seized him ِ ِ
ۡ ال
َّ َّ اّٰلل ن
(and made) an example اَلٰخ َّرة
فَّا َّ َّخ َّذه ه
َّ ڪ
for the after (life) and
ِۙ ِۙ ِۙ َّۙو ۡاَل ۡو ٰ ِِۙل
the former.
26. Indeed, in this is a
ِ ً بة
َّ
َي
ۡل
ِۙ
ِۙ

ِۙ
ِش
ن
ۡ
ٰ
َّ ِ اِ َّن ِِفۡ ذٰل
ۡ َّ َِّۙ ۡ ِك لَّع
lesson for him who
fears.
27. Are you harder to ِۙءاَّنتم اَّشد خلقا ا َّ ِم السمٓاء
ً ۡ َّ َّ ۡ ۡ َّ
َّ َّ
create, or is the
heaven, He built it.
ِۙ ِۙ ِۙ  بنٰٮهَّا

َّ
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তিনি একে উচ্চ 28.
He raised its
করেছেন
ও
সুবিন্যস্ত vault
high,
then
করেছেন।
proportioned it.

28.

তিনি এর রাত্রিকে
করেছেন
অন্ধকারাচ্ছন্ন
এবং এর সূর্যোলোক
প্রকাশ করেছেন।

29.

29. And He covered its
night (with darkness),
and He brought forth
its day (with light).

পৃথিবীকে এর পরে 30. And the earth, after
ِۙ
বিস্তৃত করেছেন।
that, He spread out.

30.

31. তিনি এর মধ্য থেকে 31. He brought out,
এর পানি ও ঘাম নির্গত from within it, its
করেছেন,
water and its pasture.
32. পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে 32. And the mountains,
প্রতিষ্ঠিত করেছেন,
He fixed firmly.
33.
তোমাদের
ও 33. A sustenance for
তোমাদের
চতুস্পদ you and for your cattle.
জন্তুদের উপকারার্থে।
34.
অতঃপর
মহাসংকট এসে যাবে।

যখন 34.

Then, when there
comes the greatest
catastrophe.

ِۙ َِِِۙۙۙس َّكهَّا فَّ َّس َّوٮهَّا
ۡ َّ َّرفَّ َّع
َّو ا َّ ۡغ َّط َّش لَّيۡلَّهَّا َّو ا َّ ۡخ َّر َّج
ِۙ ِِِۙۙۙ ض ٰحٮهَّا
ِِۙۙ ك دَّ ٰحٮهَّا
َّ ِ َّو ۡاَل َّ ۡر َّض بَّ ۡع َّد ذٰل

ِمنۡهَّا َّمٓاءَّ َّها َّو
ِۙ 

ا َّ ۡخ َّر َّج
َّم ۡرعٰٮهَّا

ِۙ ِِِۙۙۙال ا َّۡر ٰسٮهَّا
َّ َّ َّوا ۡۡلِب

ِۙ ِِِۙۙۙ َّمتَّاعًا لَّـك ۡم َّو َِلَّنۡعَّا ِمك ۡم
َّ
ٓامة
َِّۙ الط

َّجٓاءَّ ِت
فَّاِذَّا
ِۙ ِِِۙۙۙ  الۡك ۡبٰى

35. অর্থা যেদিন মানুষ তার 35. The Day when man
س
َّۡ ي َّ ۡو َّم يَّت َّ َّذ َّكر ۡاَلِن
কৃতকর্ম স্মরণ করবে
shall remember whatِۙ سان َّما َّ ٰٰع
he strove for.
36. এবং দর্শকদের জন্যে 36. And Hell shall be
ِ
জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে, laid open for (every) ِۙ ِِِۙۙۙ ن ي َّٰرى
َّۡ َّوب ِرزَّ ِت ا ۡۡل َّ ِحيۡم ۡل
one who sees.
37.
তখন যে ব্যক্তি 37.
Then as for him
ِۙ ِِِۙۙۙ فَّا َّ َّما َّم ۡن َّط ٰٰغ
সীমালংঘন করেছে;
who had rebelled.
38. এবং পার্থিব জীবনকে 38. And preferred the
ِۙ ِِِۙۙۙ َّواٰثَّ َّر ا ۡۡلَّيٰوةَّ الدنۡيَّا
অগ্রাধিকার দিয়েছে,
life of the world.
39.
তার ঠিকানা হবে 39. Then indeed, Hell
ِ فَّاِ َّن ا ۡۡل
ِۙ
ِۙ ۙحيم ِه اۡلۡ اۡوى
জাহান্নাম।
shall be his abode.
ٰ َّ َّ َّ ۡ َّ
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40. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 40. And as for him
তার পালনকর্তার সামনে who had feared to
দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় stand before his Lord
করেছে এবং খেয়াল-খুশী and restrained himself
from evil desires.
থেকে
নিজেকে
নিবৃতত
্

ام َّربِ ٖه َّو َّّنَّى
َّ َّوا ََّّما َّم ۡن َّخ
َّ َّاف َّمق
ِۙ ِِِۙۙۙ ِۙالنَّ ۡف َّس عَّ ِن ا َۡلَّوٰى

রেখেছে,
তার ঠিকানা হবে 41.
Then
indeed,
জান্নাত।
Paradise shall be his

41.

তারা আপনাকে
জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত
কখন হবে?

42.

এর বর্ণনার সাথে
আপনার কি সম্পর্ক ?

43.

এর চরম জ্ঞান
আপনার পালনকর্তার কাছে।

44.

যে একে ভয় করে,
আপনি তো কেবল তাকেই
সতর্ক করবেন।

45.

যেদিন তারা একে
দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন
তারা দুনিয়াতে মাত্র এক
সন্ধয
্ া অথবা এক সকাল
অবস্থান করেছে।

46.

আন নাবা

ِۙ ِِِِۙۙۙۙفَّاِ َّن ا ۡۡلَّـنَّةَّ ِهَّاۡلۡ َّاۡوٰى

abode.
42. They ask you (O
ِ َّ ك عَّ ِن
َّ َّ ي َّ ۡ ََّسـل ۡون
Muhammad),
about ان
َّ َّالساعَّة ا َّي
the Hour. When is its
ِۙ ِۙ ِۙ م ۡر ٰسٮهَّا
appointed time.
43. In what (position)
ِ فِيم اَّنۡت
ِ
م
ك
ِۙ
ِۙ
ِۙ
ِۙ

ا
ٮه
ۡر
ذ
ن
َّ ٰ ۡ َّ َّ ۡ
are you of mentioning
it.
44. With your Lord is
ِۙ ِِۙۙ ك منۡتَّهٰٮهَّا
َّ ِاِ ِٰل َّرب
the (knowledge) term
thereof.
45. You are only a
ٰ ۡت منۡ ِذر َّم ۡن ََّي
warner (to him) whoِۙ  شٮهَّا
َّ ۡ اِ ََّنَّا ۤاَّن
fears it.
46. On the day when ِ
َّ كَّا َّ َّّن ۡم ي َّ ۡوم ي َّ َّر ۡو َّّنَّا ل َّ ۡ يلبث
they see it, it will be as م َّ ۡ َّ ۡوۤا اَل
َّ
if they had not stayed
ِ َّع
شيَّةً ِۙا َّوضحٮهَّا
ٰ ۡ
except for an evening
or the morning thereof.

AnNaba

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু Most Gracious, Most
করছি
Merciful.
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ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ

1. তারা পরস্পরে কি বিষয়ে 1. About what are they
জিজ্ঞাসাবাদ করছে?
inquiring.
2. মহা সংবাদ সম্পর্কে,
2.
About the great
news.
3.
যে সম্পর্কে তারা 3. That over which they
মতানৈক্য করে।
are in disagreement.
4.
না, সত্তব
্ রই তারা 4. Nay, they shall soon
জানতে পারবে,
know.
5. অতঃপর না, সত্বর তারা 5.
Then nay, they
জানতে পারবে।
shall soon know.
6. আমি কি করিনি ভূমিকে 6. Have We not made
বিছানা
the earth a resting
place.
7.
এবং পর্বতমালাকে 7. And the mountains
পেরেক?
as stakes.
8.
আমি তোমাদেরকে 8.
And We have
জোড়া জোড়া সৃষট
্ ি করেছি, created you as pairs.
9.
তোমাদের নিদ্রাকে 9. And We have made
করেছি ক্লান্তি দূরকারী,
your sleep (a means)
for rest.
10.
রাত্রিকে করেছি 10. And We have made
আবরণ।
the night as a covering.
11. দিনকে করেছি জীবিকা 11. And We have made
অর্জনের সময়,
the day for livelihood.
12.
নির্মান করেছি 12. And We have built
তোমাদের মাথার উপর above you seven strong ِۙ
মজবুত সপ্ত-আকাশ।
(heavens).
13. এবং একটি উজ্জব
্ ল 13. And We have made
প্রদীপ সৃষট
্ ি করেছি।
a bright, blazing lamp.
14. আমি জলধর মেঘমালা 14. And We have sent
থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি, down from the rain
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ِۙ ِِِۙۙۙ عَّ َّم يَّت َّ َّسٓاءَّل ۡو َِّۙن

ِۙ ِِِۙۙۙ م
ِِۙ ۡ عَّ ِن النَّبَّاِ الۡعَّ ِظي

ِۙ ِِِۙۙۙ ال َّ ِذ ۡى ه ۡم فِي ۡ ِه ُمۡتَّلِف ۡو َّن

ِۙ ِِِۙۙۙ ك َّ ََّل َّسي َّ ۡعلَّم ۡو َّن

ِۙ ِِِۙۙۙث َّم ك َّ ََّل َّسي َّ ۡعلَّم ۡو َِّۙن

ِۙ ِِِِۙۙۙۙاَّل َّ ۡم ََّنۡعَّ ِل ۡاَل َّ ۡر َّض ِمه ٰ ًدا

ِۙ ِِِۙۙۙ ِۙۙ ال ا َّۡوتَّادًا
َّ َّ َّوا ِۡۙۡل ِب

ِۙ ِِِِۙۙۙۙاجا
ً َّو َّخل َّ ۡقنٰك ۡم ا َّۡز َّو

ِۙ ِِِۙۙۙ َّو َّج ِۙعَّلۡنَّا ن َّ ۡو َّمك ۡم سبَّاتًا
َِّوجعلۡنا الَّي َّل ل
ِۙ ِۙ اسا
ب
ً َّ ۡ َّ َّ َّ

ِۙ ِِِۙۙۙ ار َّمعَّا ًشا
َِّۙ ََّّو َّجعَّلۡنَّا النَّه
ِِِۙۙۙ َِّۙوبَّنَّيۡنَّا فَّ ۡوقَّك ۡم َّسبۡعًا ِش َّدادًا
ِ َّو جعلۡنَّا
س
ِۙ ِِِِۙۙۙۙۙ اجا
ه
و
ا
اج
ر
َّ
َّ
َّ
ً
ً
َّ َّ
ِ َّواَّن ۡ َّزلۡنَّا ِم َّن اۡلۡ ۡع ِصر
ٓاء
م
ت
ً َّ ٰ

clouds abundant water.
15. যাতে তদ্দব
্ ারা উপন্ন 15.
That We may
করি শস্য, উদ্ভিদ।
produce thereby grain
and vegetation.
16. ও পাতাঘন উদ্যান।
16. And gardens of
thick growth.
17. নিশ্চয় বিচার দিবস 17. Indeed, the Day of
নির্ধারিত রয়েছে।
Decision
is
anِۙ
appointed time.
18. যেদিন শিংগায় ফুুঁক 18. The day when the
দেয়া হবে, তখন তোমরা Trumpet is blown, then
দলে দলে সমাগত হবে।
you shall come forth in
multitudes.
19. আকাশ বিদীর্ণ হয়ে; 19. And the heaven will
তাতে বহু দরজা সৃষট
্ ি হবে।
be opened, so will be as
gates.
20. এবং পর্বতমালা চালিত 20. And the mountains
হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে।
are moved, so will be
as a mirage.
নিশ্চয় জাহান্নাম 21. Indeed, Hell is a
ِۙ
প্রতীক্ষায় থাকবে,
place of ambush.

21.

সীমালংঘনকারীদের
আশ্রয়সথ
্ লরূপে।
23. তারা তথায় শতাব্দীর
পর
শতাব্দী
অবস্থান
করবে।

22.

22. For the rebellious,
a dwelling place.
23. They shall remain
lodged therein for ages.

তথায় তারা কোন 24. They shall not taste
শীতল এবং পানীয় আস্বাদন therein coolness, nor
করবে না;
drink.

24.

25. কিন্তু ফুটন্ত পানি ও 25. Except boiling
পূুঁজ পাবে।
water and the discharge
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ِۙ

اجا
ً ث ََّّج
ِۙ ِِِۙۙۙلِـن ۡخ ِر َّج بِ ٖه َّحبًا َّونَّبَّاتًا
ِۙ  ۙ

ِۙ َِِِّۙۙۙو َّجنه ٍت اَّل ۡ َّفافًا

ِ
ِِِۙۙۙ ان ِميۡقَّاتًا
َّ َّ ا َّن ي َّ ۡو َّم ال ۡ َّف ۡص ِل ك

يَّ ۡو َّم ينۡ َّفخ ِِف الص ۡو ِر فَّتَّا ۡت ۡو َّن
ِۙ ِۙ ِۙاجا
ً اَّف َّۡو
الس َّمٓاء فَّكَّان َّ ۡت
َّوفتِ َّح ِت
َّ
ِۙ ِۙ اَّبۡ َّوابًا
َّو س ِۡيَّ ِت ا ۡۡلِبَّال فَّكَّان َّ ۡت
ِۙ ِۙ َِّۙس َّرابًا
ِِِِۙۙۙۙۙ اِ َّن َّجهَّنَّ َّم كَّان َّ ۡت ِم ۡر َّصادًا
ِ
ِۙ ِِِۙۙۙۙ ي َّماٰبًا
َّۡ ِل هلطغ
ِۙ ِِِۙۙۙي فِيۡهَّا ۤا َّۡح ِۙقَّابًا
َّۡ ِل ه ِبث

ََّل يَّذ ۡوق ۡو َّن فِيۡهَّا بَّ ۡردًا َّو ََّل
ِۙ َِِّۙۙش َّرابًا
ِ َّ اِ ََّل
ِۙ ِِِۙۙۙ ۡحي ۡ ًما َّو َّغ َّساقًا

from wounds.
26.
পরিপূরণ
্
প্রতিফল 26.
An appropriate
ِۙ َِِِّۙۙۙج َّزٓاءً ِوفَّاقًا
হিসেবে।
recompense.
27. নিশ্চয় তারা হিসাব- 27. Indeed, they were
ِ
َّ ِ
নিকাশ আশা করত না।
not
expecting
anyِۙ سابًا
َّ ا ِّۙن ۡم كَّان ۡوا ََّل ي َّ ۡرج ۡو َّن ح
reckoning.
28.
এবং
আমার 28. And they had
ِۙ َِِِّۙۙۙو َّك َّذب ۡوا بِا ٰيٰتِنَّا ِك َّذابًا
আয়াতসমূহে
পুরোপুরি denied Our verses as
মিথ্যারোপ করত।
utterly false.
29.
আমি সবকিছুই 29. And all things have
ِ َّ َ ٍء ا َّۡح
লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত We recorded in a ِۙ ِِِۙۙۙ صيۡنٰه كتٰبًا
ۡ َّ َّوك َّل
করেছি।
Book.
30.
অতএব, তোমরা 30. So taste, for We
َّ ِ ۡ فَّذ ۡوق ۡوا فَّل َّۡن ن َّ ِزيۡ َّدك
আস্বাদন কর, আমি কেবল shall never increase م اَل
তোমাদের শাস্তিই বৃদধ
্ ি you except in torment.
ِۙ ع َِّۙذابا
করব।

পরহেযগারদের জন্যে 31. Indeed, for the
রয়েছে সাফল্য।
righteous (there is) an

31.

32. উদ্যান, আঙ্গর
ু ,

abode of success.
32.
Gardens
grapevines.

and

সমবয়স্কা, 33. And maidens of
পূরণ
্ যৌবনা তরুণী।
equal age.

33.

34. এবং পূরণ
্ পানপাত্র।

34. And a full cup.

35. তারা তথায় অসার ও 35. They shall not hear
মিথ্যা বাক্য শুনবে না।
therein idle talk, nor
falsehood.
36.
এটা
আপনার 36. A reward from
পালনকর্তার তরফ থেকে your Lord, a generous
যথোচিত দান,
gift (due by) account.
যিনি নভোমন্ডল, 37. Lord of the heavens
ভূমন্ডল
ও
এতদুভয়ের and the earth, and

37.
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ً َّ
ِ
ِۙ ِِِِۙۙۙۙي َّم َّفازًا
َّۡ ِاِ َّن للۡمتَّق

ِۙ ِِِۙۙۙ َّح َّدٓا ِٮ َّق َّوا َّۡعنَّابًا

ِ َّو َّكوا
ِۙ ِِِۙۙۙب اَّت َّۡرابًا
ع
َّ َّ

ِۙ ِِِۙۙۙۙ َّوكَّا ۡ ًسا ِد َّهاقًا
ََّل ي َّ ۡس َّمع ۡو َّن فِيۡهَّا لَّـغۡوًا َّو ََّل
ِۙ ِك هذبًا
ِ َّج َّزٓاء
م
ِ
ٓاء
ط
ع
ك
ب
ر
ن
َّ
َّ
َّ
ۡ
َّ
ً
ً
ِۙ ِۙ ِِۙح َّسابًا
لس ٰموٰ ِت َّو ۡاَل َّ ۡر ِض َّو َّما
َّ َّر ِب ا

মধ্যবর্তী
সবকিছুর
পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ
তাুঁর সাথে কথার অধিকারী
হবে না।

what is between them,
the Beneficent, none
can have the power
before Him to speak.

যেদিন রূহ ও
ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে
দাুঁডা় বে। দয়াময় আল্লাহ
যাকে অনুমতি দিবেন, সে
ব্যতিত কেউ কথা বলতে
পারবে না এবং সে সত্যকথা
বলবে।

38. The Day when the
Spirit and the angels
shall stand in ranks.
They shall not speak
except him whom the
Merciful permits, and
who speaks what is
right.
39. That is the True
Day. So whoever wills,
let him take the path to
his Lord.
40. Indeed, We have
warned you of the
torment near (at hand),
the Day when man will
see all that his hands
have sent forward, and
the disbeliever will say:
“Would that I were
mere dust.”

38.

এই দিবস সত্য।
অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার
পালনকর্তার কাছে ঠিকানা
তৈরী করুক।

39.

আমি তোমাদেরকে
আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে
সতর্ক করলাম, যেদিন
মানুষ প্রত্যেক্ষ করবে যা
সে সামনে প্রেরণ করেছে
এবং কাফের বলবেঃ হায়,
আফসোস-আমি যদি মাটি
হয়ে যেতাম।

40.
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ن ََّل ََّيۡلِك ۡو َّن ِمنۡه
ِۙ ِ ٰ ِۙبَّيۡنَّه َّما ال َّر ۡۡح
ِۙ ِۙ ِۙ ِخ َّطابًا

ي َّ ۡو َّم يَّق ۡوم الر ۡوح َّواۡلۡ َّل ٰ ِٮ َّكة
َّصفًاِۙ ِۙۙ ََّل يَّتَّكَّلَّم ۡو َّن اِ ََّل َّم ۡن ا َّ ِذ َّن لَّه
ِۙ ِِِۙۙۙال َّص َّوابًا
َّ َّال َّر ۡۡحٰن َّوق

ك الۡي َّ ۡوم ا ۡۡلـ َّقٍِِۙۙۚۙ فَّ َّم ۡن َّشٓاءَّ َّاَتَّ َّذ
َّ ِ ذٰل
ِۙ ِِۙۙ اِ ِٰل َّربِ ٖه َّماٰبًا

ٍِۙۙۚ ِِۙۙ ِۙاِنَّا ۤ اَّن ۡ َّذ ۡرنٰـك ۡم ع َّ َّذابًا قَّ ِريۡبًا
يَّ ۡو َّم يَّنۡظر اۡلۡ َّ ۡرء َّما قَّد ََّّم ۡت يَّدٰه
ِۡ َّ َّويَّق ۡول الـۡكٰ ِفر يٰلَّيۡت
ٰن كنۡت
ِۙ ت ٰربًا

ِ بِس ِم ه
ِِۙۙاّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
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