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.
4. এবং যখন কবরসমূহ 4. And when the graves
উম্মোচিত হবে,
are turned upside down.
5. তখন প্রত্যেকে জেনে 5. A soul shall know
নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ what
it has sent
করেছে এবং কি পশ্চাতে forward and (what it
ছেড়ে এসেছে।
has) left behind.
6. হে মানুষ, কিসে তোমাকে 6. O mankind, what
তোমার
মহামহিম has
deceived
you
পালনকর্তা
সম্পর্কে concerning your Lord,
বিভ্রান্ত করল?
the Gracious.
7. যিনি তোমাকে সৃষট
্ ি 7. He who created you,
করেছেন, অতঃপর তোমাকে then He fashioned you,
সুবিন্যস্ত করেছেন এবং then He proportioned
সুষম করেছেন।
you.
8.
যিনি তোমাকে তাাঁর 8. In whatever form
ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন He willed, He put you ِ
করেছেন।
together.


ِ بِس ِم ه
ِِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
ِ ِِِ ت
ۡۙ ۡ ٓاء ان ْ َّف َّط َّر
َِّ اِذَّا
ُ الس َّم
ِ ِِِت
ۡۙ ۡ َّواِذَّا الۡك ََّّوا ِك ُب انْتَّث َّ َّر
ِ ِِِ ت
ۡۙ ۡ َّواِذَّا الۡبِ َّح ُار ُف ِج َّر

ِ ِِِ ت
ۡۙ ۡ َّواِذَّا ال ۡ ُقب ُ ۡو ُر ُب ۡعثِ َّر
عَّلِ َّم ۡت ن َّ ۡف ٌس َّما قَّد ََّّم ۡت

ِ ِ ِ ت
ِ ۡ َّوا َّ َّخ َّر

ِيٰٰۤاَّيُهَّا ۡاۡل
ك
س
ن
ۡ
َّ ِك بِ َّرب
َّ ان َّما َّغ َّر
ُ َّ
ِ ِ م
ۡۙ ِ ۡال ۡ َّك ِري
ٮك
َّ فَّ َّس هو

ك
َّ َّال َّ ِذ ۡى َّخلَّق
ِ ـك
ۡۙ َّ َّ فَّعَّ َّدل

ِِِ ك
َّ َّ ِفۡ ٰۤا َِّى ُص ۡو َّر ٍة َّما َّشٓاءَّ َّر َّكب

9. কখনও বিভ্রান্ত হয়ো 9. Nay, but you deny
না; বরং তোমরা দান- the (Day of) rewards
প্রতিদানকে মিথ্যা মনে and punishments.

ِ ِك َّ َّّل بَّ ۡل ُت َّك ِذ ُبون ب
ِ ِِِ ن
ۡۙ ِ ۡالدي
َّ ۡ

অবশ্যই তোমাদের 10. And indeed, there
উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত are
above
you
আছে।
guardians.

ِ ِِِي
ۡۙ َّ ۡ َّواِ َّن عَّلَّي ۡ ُك ۡم ََّلـ ٰ ِف ِظ

কর।

10.

সম্মানিত
লেখকবৃন্দ।

11.

আমল 11. Honorable scribes.

12. তারা জানে যা তোমরা 12.
They
know
কর।
whatever you do.
13.
সৎকর্মশীলগণ 13. Indeed, the righteous
থাকবে জান্নাতে।
shall be in delight.
14. এবং দুষক
্ র্মীরা থাকবে 14. And indeed, the
জাহান্নামে;
wicked shall be in
Hellfire.
15. তারা বিচার দিবসে 15. They shall (enter
তথায় প্রবেশ করবে।
to) burn in it on the
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
know what the Day of
দিবস কি?
Recompense is.
18. অতঃপর আপনি জানেন, 18. Then, what do you
know what the Day ofِ
বিচার দিবস কি?
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
soul. And the command
হবে আল্লাহর।
that Day is with Allah.

ِ ِِِ ي
ۡۙ َّ ۡ ِِك َّرامًا كَّاتِب
ِ ِِِ ي َّ ۡعل َّ ُم ۡو َّن َّما تَّ ۡفعَّل ُ ۡو َِّن

ِ ِِِ م
ٍِ ۡ اِ َّن ۡاۡلَّبۡ َّر َّار ل ِ َِّۡف نَّعِي

ِ
ِ ِِِ م
ۡۙ ٍ ۡ ار ل ِ َِّۡف َّج ِحي
َّ َّوا َّن ال ۡ ُف َّج
ِ ِيَّ ۡصلَّو ََّنَّا يَّوم
ِ ِِِ ن
ِ ِ ۡالدي
َّ ۡ ۡ
ِ ِِِي
َّ ۡ َِّو َّما ُه ۡم عَّنۡهَّا بِغ َّ ِٓاٮب
ِ ٮك ما يَّوم
ٰۤ
ِ ِِِ ۡۙن
ِ ِ ۡالدي
ُ ۡ َّ َّ َّو َِّما ا َّۡد ٰر
ِ ٮكمايَّو ِم
ٰۤ َِّ ُث
ِِِ الديۡ ِن
ُ ۡ َّ ِ َّ م َّم ِاا َّۡد ٰر
ك ن َّ ۡف ٌس لِن َّ ۡف ٍس
ُ ِي َّ ۡو َّم َّۡل ََّتۡل
ِ َّ ِ َّشئـًًا َّو ۡاۡل َّ ۡم ِر يَّوم ِٮ ٍذ
ّٰلل
َّ ۡ ُ
ۡ

