আল মুরসালাত

AlMursalat

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

1. কলযামণর জমনয প্রেসরত 1. By those (winds)
which are sent in
বায়ুর শপথ,
succession.
2.
সমজামর েবাসহত 2. Which then blow
violently.
ঝটিকার শপথ,
And lift up (the
প্রমঘসবস্তৃতকারী বায়ুর 3.
clouds and) scatter
শপথ
3.

them.
4. প্রমঘপুঞ্জ সবতরণকারী 4. Then split (them)
asunder.
বায়ুর শপথ এবং
Then infuse (the
ওহী
সনময় 5.
hearts)
with
the
অবতরণকারী
remembrance
(of
প্রেমরশতাগমণর শপথ5.

Allah).
6. ওযর-আপসির অবকাশ 6. (As) an excuse or
না রাখার জমনয অথবা (as) a warning.
সতকক করার জমনয।

সনশ্চয়ই প্রতামামদরমক 7. Indeed, that which
েদি ওয়াদা বাস্তবাসয়ত you are being promised,

7.

হমব।

must happen.

অতঃপর
যখন 8. Then, when the stars
lose their lights.
নক্ষত্রসমুহ সনবক াসপত হমব,

8.


ِ بِس ِم ه
ِِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
ِ ِِِ ۙت ُع ۡرفًا
ِ ِ ٰ َّواۡلۡ ُ ۡر َّسل
ِ ِِِۙفَّالۡع ٰ ِصف ٰ ِت عَّ ۡصفًا
ِ ِ ۙت ن َّ ۡش ًرا
ِ ِ َّوالنه ِش ٰر

ِ ِِِۙفَّالۡف ٰ ِرق ٰ ِت فَّ ۡرقًا

ِ ِِِۙت ِذك ًۡرا
ِ ِ ٰ فَّاۡلۡ ُ ِل ۡقِي
ِ ِِِِۙعُ ۡذ ًرا ا َِّۡو ن ُ ۡذ ًرا

ِ ٌِِِؕاِ َّّنَّا ُت ۡوع َّ ُد ۡو َّن لٰوقِع
ِ ِِِ ت
ۙ ۡ ِفَّاِ ِذَّا الن ُ ُج ۡو ُِم ُط ِم َّس

9. যখন আকাশ সিদ্রযুক্ত 9. And when the
heaven is cleft asunder.
হমব,
And when the
যখন পবক তমালামক 10.
mountains are blown
উস়িময় প্রদয়া হমব এবং
10.

away.
11.
যখন রসূলগমণর 11. And when the
একসত্রত
হওয়ার
সময় messengers’ time of
appointment has come.
সনরূসপত হমব,

ِ ِِِت
ۙ ۡ ٓاء ُف ِر َّج
ُِ الس َّم
َّ َِّو اِذَّا
ِ
ِ ِِِت
ۙ ۡ ال ن ُ ِس َّف
ُ َّ َِّو ِاذَّا ا ۡۡلِب
ِ ِ ت
ٌؕ ۡ َّ ل اُقِت
ِ ُ َِّواِذَّا ال ُر ُس
ِ ِِِ ت
ٌؕ ۡ َّ ِ ِل َّ ِى ي َّ ۡومِ اُ ِجل

এসব সবষয় প্রকান 12. For what day was
সদবমসর জমনয স্থসগত রাখা it postponed.
হময়মি?

12.

13. সবচার সদবমসর জনয।

14. আপসন জামনন সবচার 14. And what do you
know what the Day of ِ
সদবস সক?
Decision is.
15.
প্রসসদন 15. Woe that Day to
the deniers.
সমথযামরাপকারীমদর
দুম্কাগ হমব।
আসম
পূবকবতীমদরমক
কসরসন?

16.

অতঃপর
পশ্চামত
প্রেরণ

17.

সক 16. Did We not destroy
ধ্বংস the former (people).
তামদর 17. Then We shall
করব follow them up with

those of latter.

পরবতীমদরমক।

18.

অপরাধীমদর সামথ 18.

আসম এরূপই কমর থাসক।

19.
সমথযামরাপকারীমদর
দুম্কাগ হমব।

ِ ِِِ ل
ِ ِ لِي َّ ۡو ِم ال ۡ َّف ۡص

13. For the Day of
Decision.

Thus do We deal
with the criminals.

প্রসসদন 19.

Woe that Day to
the deniers.

ِِِ ل
ٌؕ ِ ٮك َّما ي َّ ۡو ُم ال ۡ َّف ۡص
َّ َِّو َّما ۤا َّۡد ٰر
ِ ِِِ ي
َِّ ۡ َِِّويۡلِ ي َّ ۡو َّمٮِذ لِل ۡ ُم َّك ِذب
ِ

ِ ي
ٌؕ ۡ ِ ك ۡال َّ َّول
ِ ِ ِاَّلَّم ُُنۡل

َّ

ۡ

ِ ِِِن
َِّ ۡ م نُتۡبِ ُع ُه ُم ۡال ٰ ِخرِي
َِّ ُث
ِ ِِِ ي
َِّ ۡ ل بِاۡلۡ ُ ۡج ِر ِم
ِ ُ َّك ن َّ ۡفع
َّ ِ َّكذٰل
ِ ِِِ ي
َِّ ۡ َِّويۡلِ ي َّ ۡو َّمٮِذ لِل ۡ ُم َّك ِذب

20. আসম সক প্রতামামদরমক 20. Did We not create
ِ
তু চ্ছ পাসন প্রথমক সৃসি you from a worthless
fluid.
কসরসন?
অতঃপর আসম তা 21. Then We kept it in
প্ররমখসি
এক
সংরসক্ষত a secure place (womb).
আধামর,

21.

22. এক সনসদক িকাল পযক ্ত,

22. For an appointed
term.

So We did
অতঃপর আসম 23.
ِ
পসরসমত আকামর সৃসি measure, and We are
কমরসি, আসম কত সক্ষম the Best to measure.
স্রিা?
23.

24.

প্রসসদন 24.

Woe that
to the deniers.

সমথযামরাপকারীমদর

Day

দুম্কাগ হমব।

ِِِي
ۙ ۡ م ِم ۡن َّمٓاءِ َّم ِه
ِۡ ِا َّل َّ ۡم ََّنۡل ُ ۡق ُك
ِ ِِِي
ۙ ۡ فَّ َّجعَّلۡن ٰ ُه ِِف ۡقَّ َّرارِ َّم ِك
ِ ِِِ ِۙاِ ٰٰل قَّ َّدرِ َّم ۡعل ُ ۡوم

ِِِ م الۡق ٰ ِد ُر ۡو َِّن
َِّ فَّقَّ َّد ۡرنَّاِ ِِِۖ فَّ ِن ۡع
ِ ِِِ ي
َِّ ۡ َِِّويۡل ي َّ ۡو َّمٮِذِ لِل ۡ ُم َّك ِذب

আসম সক পৃসথবীমক 25. Have We not made
সৃসি
কসরসন the earth a receptacle.
ধারণকাসরণীরূমপ,

ِ ِِِ ۙض ِك َّفاتًا
ِ َّ م ََّنۡعَّ ِل ۡال َّ ۡر
ِۡ َّ اَّل

(Both) for the
26. জীসবত ও মৃতমদরমক? 26.
living and the dead.

ِ ِِِ ۙا َّۡحيَّٓاءً َِّوا َّ ۡم َّواتًا

25.

আসম তামত স্থাপন
কমরসি
মজবুত
সুউচ্চ
পবক তমালা
এবং
পান
কসরময়সি
প্রতামামদরমক
তৃ ষ্ণা সনবারণকারী সুমপয়

27.

27.
And We placed
therein firm mountains,
and have given you to
drink sweet water.

পাসন।

ِ َِّوجعلۡنا فِيها ر
ِ ٰ اوِس
ٰش ٰخت َّو
َّ َّ َّ ۡ َّ َّ َّ
ِ ِِِ ٌؕٓاءً ُف َّراتًا
ِ ا َّۡسقَّيۡن ٰ ُك ۡم َّم

Woe that Day to
the deniers.

ِ ِِِ ي
َِّ ۡ َِّويۡل ي َّ ۡو َّمٮِذِ لِل ۡ ُم َّك ِذب

(It will be said)
চল প্রতামরা তারই 29.
সদমক, যামক প্রতামরা সমথযা go off to that which

ِاِن ْ َّطلِ ُق ۡوۤا اِ ٰٰل َّما ُك نۡتُ ۡم بِه

28.
সমথযামরাপকারীমদর

প্রসসদন 28.

দুম্কাগ হমব।

29.

বলমত।

you used to deny.

Go off to the
চল প্রতামরা সতন 30.
which has
কুন্ডলীসবসশি িায়ার সদমক, shadow
30.

three columns.

ِ ُِِِت َّك ِذ ُب ۡو َِّن

ى ثَّل ٰ ِث
ِ ۡ ِاِن ْ َّطلِ ُق ۡوۤا اِ ٰ ِٰل ِظل ِذ
ِ ُۙشعَّب

31. প্রয িায়া সুসনসব়ি নয় 31. Neither cool shade,
ِ َّ ِل َّظلِيل َّو َّ ِل يغ ۡ ِِن
م
َّ
ِ


ٌؕ
ِ
ب
ه
الل
ِ
ن
َّ
َّ ۡ ُ
এবং অসির উিাপ প্রথমক nor of use against the
ۡ
fire flame.
রক্ষা কমর না।

ِ ِِِ

32. এটা অট্টাসলকা সদৃশ 32. Indeed, it throws
বৃহৎ
স্ফু সলংগ
সনমক্ষপ off sparks (as huge) as
castles.
করমব।
33.

প্রযন

প্রস

উষ্ট্রমেণী।

পীতবণক 33.

As if they were
yellow camels.

ِ ِِِِاِ َُّنَّا تَّ ۡر ِ ِم ۡبِ َّش َّرر كَّالۡقَّ ۡص ِر

ِ ٌِِِؕكَّاَّن َّ ٗه ِِجٰلَّتِ ُص ۡفر

Woe that Day to
the deniers.

ِ ِِِي
َِّ ۡ َِّويۡل ي َّ ۡو َّمٮِذِ لِل ۡ ُم َّك ِذب

This is the Day
35. এটা এমন সদন, প্রযসদন 35.
they shall not speak.
প্রকউ কথা বলমব না।

ِ ِِِِهٰ َّذا ي َّ ۡو ُم َّ ِل يَّنۡ ِط ُق ۡو َّ ۙن

34.
সমথযামরাপকারীমদর

প্রসসদন 34.

দুম্কাগ হমব।

এবং কাউমক তওবা 36. And it will not be
করার অনুমসত প্রদয়া হমব permitted for them to

36.

না।

37.
সমথযামরাপকারীমদর

offer any excuses.
প্রসসদন 37.

Woe that Day to
the deniers.

দুম্কাগ হমব।
এটা সবচার সদবস, 38. This is the Day of
We have
আসম প্রতামামদরমক এবং Decision.
you, and
প্রতামামদর পূবকবতীমদরমক gathered

38.

একসত্রত কমরসি।

those who had gone
before.

ِ ِِِم فَّي َّ ۡعت َّ ِذ ُر ۡو َِّن
ِۡ ُ َِّو َّ ِل يُ ۡۡذَّ ُن ََّل
ِ ِِِ ي
َِّ ۡ َِّويۡلِ ي َّ ۡو َّمٮِذ لِل ۡ ُم َّك ِذب

ِِج ۡعن ٰ ُك ۡم
ِ ِ هٰ َّذا ي َّ ۡو ُِم ال ۡ َّف ۡص
َّ َّ ل
ِ ِِِي
َِّ ۡ ِ َّو ۡال َّ َّول

অতএব, প্রতামামদর 39. So, if you have a
প্রকান অপমকৌশল থাকমল plan, then plan it
তা েময়াগ কর আমার against Me.

39.

কামি।

كَّيۡد

ِ
ِان ِلـ َّ ُك ۡم
َّ َّ فَّا ِۡن ك
ِ ِِِ فَّ ِكي ۡ ُد ۡو ِِن

Woe that Day to
the deniers.

ِ ِِِي
َِّ ۡ َِّويۡل ي َّ ۡو َّمٮِذِ لِل ۡ ُم َّك ِذب

the
beِ
and

ِِِ ۙي ِِف ۡ ِظلٰل َِّو ُعيُ ۡون
َّۡ ِاِ َِّن اۡلۡ ُتَّق

springs.
42. এবং তামদর বাসিত 42. And fruits from
whatever they desire.
েল-মূমলর মমধয।

ِ ٌَِِِّؕوفَّ َّوا ِك َّه ِمَّا ي َّ ۡشت َّ ُه ۡو َِّن

40.
সমথযামরাপকারীমদর

প্রসসদন 40.

দুম্কাগ হমব।

Indeed,
সনশ্চয় প্রখাদা্ীরুরা 41.
shall
থাকমব
িায়ায়
এবং righteous
amidst shades
েস্রবণসমূমহ41.

43. বলা হমবঃ প্রতামরা যা 43. Eat and drink with
করমত
তার
সবসনমময় satisfaction for what
তৃ সির সামথ পানাহার কর। you used to do.
Indeed, We thus
এ্ামবই আসম 44.
সৎকমক শীলমদরমক পুরস্কৃত reward the doers of
44.

কমর থাসক।

45.
সমথযামরাপকারীমদর

good.

প্রসসদন 45.

Woe that Day to
the deniers.

দুম্কাগ হমব।
কামেরগণ, প্রতামরা 46. Eat and enjoy
সকিু সদন প্রখময় নাও এবং for a while, indeed, you

46.

প্র্াগ কমর নাও। প্রতামরা are criminals.
প্রতা অপরাধী।

47.
সমথযামরাপকারীমদর
দুম্কাগ হমব।

প্রসসদন 47.

Woe that Day to
the deniers.

كُل ُ ۡوا َِّوا ۡش َّر ُب ۡوا َّه ِنيْْٓئًا ۢ ِِبَّا ُك نۡتُ ۡم
ِ ِِِتَّ ۡع َّمل ُ ۡو َِّن
ي
َِّ ۡ ك ََّنۡ ِزى اۡلۡ ُ ۡح ِس ِن
ِ َّ ِ ِاِنَّا َّكذٰل
ِ ِِِ
ِ ِِِ ي
َِّ ۡ َِِّويۡلِ ي َّ ۡو َّمٮِذ لِل ۡ ُم َّك ِذب
ِكُل ُ ۡوا َِّو ََّتَّتَّ ُع ۡوا قَّلِيۡلِ ً اِن َّ ُك ۡم
ِ ُِِِ ِم ۡر ُِم ۡو َِّن
ِ ِ ي
َِّ ۡ َِّويۡلِ ي َّ ۡو َّمٮِذ لِل ۡ ُم َّك ِذب

48. যখন তামদরমক বলা 48. And when it is said
হয়, নত হও, তখন তারা to them, Bow down
(before Allah) they do
নত হয় না।
not bow down.
49.
প্রসসদন 49. Woe that Day to
the deniers.
সমথযামরাপকারীমদর
দুম্কাগ হমব।
এখন প্রকান কথায় 50. Then in
after
তারা এরপর সবশ্বাস স্থাপন message

50.

(Quran)
believe.

will

what
this
they

ِ

ل ََّل ُ ُم ۡار َّك ُع ۡوا َّل
ِ َّ ۡ َِّواِذَّا قِي
ِ ِِ ِ  ي َّ ۡر َّك ُع ۡو َِّن
 ي
ِ ۡ ِلِلۡم َّك ِذب

َّ

ُ َِّويۡلِ ي َّ ۡو َّمٮِذ

 ن
ِ ث ب َّ ۡع َّد ٗه يُ ۡۡ ِمنُو
ِۢ ۡ فَّبِا َّ ِى َّح ِدي

َّ ۡ

