
 

আত-তাগাবুন AtTaghabun       

পরম করুণাময় ও অসিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  নমভামন্ডল ও ভূমন্ডমল 
যা সকিু আমি, িবই 
আল্লাহর পসবত্রতা ঘ াষণা 
কমর। রাজত্ব তাাঁরই এবং 
প্রশংিা তাাঁরই। সতসন 
িববসবষময় িববশসিমান। 

1.      Glorifies to Allah 

whatever is in the 

heavens and whatever 

is on the earth. To Him 

belongs the dominion 

and to Him belongs the 

praise, and He has 

power over all things.  

ب ُِح   ِ يُسَّ مٰوِٰت  ِفِمَّا ّٰلِله  ِفِمَّا وَِّالس َّ
ُُِاۡۡلَّۡرِضِ َّ ُُ وَِّاۡۡلُلُۡك   ل َّ َّۡمدُِل  اۡۡل

ِعَّٰٰل  ُهوَِّوَِّ ِ ٍء  كُل  ۡ ِِِِ قَِّديۡر َِشَّ

2.  সতসনই ঘতামামদরমক 
িসৃি কমরমিন, অতঃপর 
ঘতামামদর মমযে ঘকউ 
কামের এবং ঘকউ মুসমন। 
ঘতামরা যা কর, আল্লাহ তা 
ঘদমেন। 

2. He it is who created 

you, then among you is 

the disbeliever, and 

among you is the 

believer. And Allah is 

All Seer of whatever 

you do.  

َّقَُّكۡم ال َِّذۡى ُهوَّ  ل َّافِر   فَِّمنُۡكۡمِخَّ ك
ِمِنُۡكۡم و َِّ ُۡؤِمن  ُ  وَِّم  لُۡونَِّ ِِبَّااّٰلله  تَّعۡمَّ

ِِِِ بَِّصۡي ِ

3.  সতসন নমভামন্ডল ও 
ভূমন্ডলমক যথাযথভামব 
িসৃি কমরমিন এবং 
ঘতামামদরমক আকৃসত দান 
কমরমিন, অতঃপর িনু্দর 
কমরমিন ঘতামামদর 
আকৃসত। তাাঁরই কামি 
প্রতোবতব ন। 

3.  He has created the 

heavens and the earth 

with truth, and has 

shaped you, and made 

good your shapes, and 

to Him is the 

journeying. 

َّقَّ خَِّ مٰوِٰت ل ِ اۡۡلَّۡرضَّ وَِّالس َّ َّـق  بِاۡۡل
ُكۡمِوَِّ و َّرَّ نَّ  صَّ َّۡحسَّ ُكۡمۚۡفَّا  ُصوَّرَّ
ُِ وَِّ ۡ َّي َِّصۡيُِاِل ِِِِ اۡۡل



4.  নমভামন্ডল ও ভূমন্ডমল 
যা আমি, সতসন তা জামনন। 
সতসন আরও জামনন 
ঘতামরা যা ঘগাপমন কর 
এবং যা প্রকামশে কর। 
আল্লাহ অন্তমরর সবষয়াসদ 
িম্পমকব  িমেক জ্ঞাত। 

4.  He knows whatever 

is in the heavens and 

the earth. And He 

knows whatever you 

conceal and whatever 

you reveal. And Allah 

is All Knower of what 

is in the breasts.  

َُّم  َّعۡل مٰوِٰتِِف  مَّاي  اۡۡلَّۡرِضِوَِّ الس َّ
َِّوَِّ َُّمِي ۡونَِّمَّا  عۡل  تُعۡلِنُۡونَِّ مَّاوَِّ ُتِسر ُ
ُ وَِّ ِ اّٰلله ُدۡورِِبِذَّاِت  عَّلِيۡم  ِِِِ الص ُ

5.  ঘতামামদর পমুবব যারা 
কামের সিল, তামদর বৃত্তান্ত 
সক ঘতামামদর কামি 
ঘপৌমিসন? তারা তামদর 
কমমবর শাসি আস্বাদন 
কমরমি, এবং তামদর জমনে 
রময়মি যন্ত্রণাদায়ক শাসি। 

5.  Has not reached you 

the news of those who 

had disbelieved before, 

so they tasted the evil 

results of their deeds. 

And for them is a 

painful punishment.  

َّۡم  َّل َّاۡتُِكۡمِا ُؤا  ي َـّ َّب كَّفَُّرۡوا  ال َِّذيۡنَِّن
اُقۡوا  قَّبُۡلِ ِمۡنِ  ِهۡمِاَّۡمرِِ وَّبَّالَِّفَّذَّ
ُۡمِوَِّ َّلِيۡم ِعَّذَّاب   َلَّ ِِِِ ا

6.  এটা এ কারমণ ঘয, 

তামদর কামি তামদর 
রিলূগণ প্রকাশে 
সনদশবনাবলীিহ আগমন 
করমল তারা বলতঃ মানষুই 
সক আমামদরমক পথপ্রদশবন 
করমব? অতঃপর তারা 
কামের হময় ঘগল এবং মুে 
সেসরময় সনল। এমত 
আল্লাহর সকিু আমি যায় 
না। আল্লাহ অমুোমপক্ষী 
প্রশংসিত। 

6.   That was because 

their messengers came 

to them with clear 

signs, but they said: 

“Shall human beings 

guide us.” So they 

disbelieved and turned 

away, and Allah was 

not in need.  And Allah 

is Free of need, 

Praiseworthy.  

ِٰ ُٗ لِكَّ ذ َّن َّ َّۡت ت َّاۡتِيِۡهۡم بِا َّان  ُرُسلُُهۡمِك
َِّ ۤۡا ي ِنِٰت بِالۡب ِاَِّفَّقَّالُۡو ر  َّـنَّا بَّشَّ  ي َّهُۡدۡون

ُِاۡستَّغَۡنَّ و َِّ تَّوَّل َّواوَِّفَّكَّفَُّرۡوا   اّٰلله
ُ وَِّ ِ غَِّاّٰلله يۡدِ  َِن  ِ ِِِِ ۡحَّ

7.  কামেররা দাবী কমর 
ঘয, তারা কেনও 
পনুরুসিত হমব না। বলুন, 

অবশেই হমব, আমার 
পালনকতব ার কিম, 

7. Those who disbelieve 

claim that they will 

never be resurrected. 

Say: “Yes, by my Lord, 

you will certainly be 

resurrected, then you 

ۤۡا ال َِّذيۡنَّ عَّمَّ زَِّ  ي ُبۡعَّثُۡوال َّۡن اَّۡن كَّفَُّرۡو
ۡ بَّٰٰل ُقۡل  ّب ِ َّـتُبۡعَّثُن َّ وَّرَّ َّـُِثم َّ ل نَّب َُّؤن َِّل  تُ
ِٰوَِّ عَِّملۡتُۡمِِِبَّا  ِذ ِِعَّٰلَّ  لِكَّ  اّٰلله



ঘতামরা সনশ্চয় পরুুসিত 
হমব। অতঃপর 
ঘতামামদরমক অবসহত করা 
হমব যা ঘতামরা করমত। 
এটা আল্লাহর পমক্ষ িহজ। 

will surely be informed 

of what you did.   And 

that is easy for Allah.” 

َِّسۡي ِ ِِِِ ي

8.  অতএব ঘতামরা আল্লাহ 
তাাঁর রিলূ এবং অবতীনব 
নমূরর প্রসত সবশ্বাি স্থাপন 
কর। ঘতামরা যা কর, ঘি 
সবষময় আল্লাহ িমেক 
অবগত। 

8.  So believe in Allah 

and His Messenger and 

the light (the Quran) 

that We have sent 

down.  And Allah is All 

Aware of what you do.  

ِِفَّاٰمِنُۡوا  ُِ وَِّ بِاّٰلله ِ ُسۡول وَّالن ُۡوِر  رَّ
َّا ال َِّذۡىِۤۡ لۡن ُ وَِّ اَّنۡزَّ لُۡونَّ  ِِبَّااّٰلله تَّعۡمَّ
بِۡي ِ ِِِِ خَّ

9.  ঘিসদন অথবাৎ, 

িমামবমশর সদন আল্লাহ 
ঘতামামদরমক িমমবত 
করমবন। এ সদন হার-
সজমতর সদন। ঘয বেসি 
আল্লাহর প্রসত সবশ্বাি স্থাপন 
কমর এবং িৎকমব িম্পাদন 
কমর, আল্লাহ তার পাপিমূহ 
ঘমাচন করমবন এবং তামক 
জান্নামত দাসেল করমবন। 
যার তলমদমশ 
সনর্ব সরনীিমূহ প্রবাসহত 
হমব, তারা তথায় সচরকাল 
বিবাি করমব। এটাই 
মহািােলে। 

9.    The day when He 

will gather you for the 

Day of Gathering, that 

will be a Day of mutual 

Loss and Gain.  And 

whoever believes in 

Allah and does 

righteous deeds, He will 

remove  form  him  his  

evil deeds and  admit 

him into  Gardens, 

underneath  which  

rivers  flow, to abide 

therein forever. That is 

the great success.  

َِّ ُعُكۡم  ۡومَِّي ۡمَّ َّۡومَِِيَّ َّۡمعِِ لِي ِ اۡۡل  ذٰلِكَّ
َّۡوُم  ِِي ُۡؤِمۡن   ۡنِمَِّوَِّ الت َّغَّابُِنِي  بِاّٰلله

ۡلِوَِّ َّعۡمَّ ًـا  ي اِۡل ُُ  ي ُكَّف ِۡرِصَّ ُِ عَّنۡ ي ِاٰتِ  سَّ
ُُِوَِّ ۡ ِۡرۡىِجَّنهٍت  يُۡدِخل ۡتِهَّا  َتَّ ِمۡن َتَّ

َّۡۡنُٰرِ ۤۡ ٰخلِِديۡنَّ  اۡۡل ذٰلِكَّ  اَّبًَّدافِيۡهَّا
ِِ الۡعَِّظيُْمِالۡفَّۡوُز 

10.  আর যারা কামের 
এবং আমার আয়াতিমূহমক 
সমথো বমল, তারাই 
জাহান্নামমর অসযবািী, 
তারা তথায় অনন্তকাল 

10. And those who 

disbelieve and deny 

Our revelations, such 

are the companions of 

the Fire, abiding 

therein. And worst 

بُۡوا وَِّكَّفَُّرۡوا ال َِّذيۡنَّ وَِّ ۤۡ كَّذ َّ َّا بِاٰيٰتِن
ِ ٰٓٮ ِكَّ ٰ يۡنَّ ٰخلِدِِ الن َّارِِاَّۡصٰحُب  اُول
َِّصۡيُِ وَّبِۡ ََّۡ فِيۡهَّا ِِِِ اۡۡل



থাকমব। কতই না মন্দ 
প্রতোবতব নস্থল এটা। 

indeed is the 

destination. 

11.  আল্লাহর সনমদব শ 
বেসতমরমক ঘকান সবপদ 
আমি না এবং ঘয আল্লাহর 
প্রসত সবশ্বাি কমর, সতসন 
তার অন্তরমক িৎপথ 
প্রদশবন কমরন। আল্লাহ 
িববসবষময় িমেক 
পসরজ্ঞাত। 

11.    No affliction can 

ever befall except by 

permission of Allah. 

And whoever believes 

in Allah,  He  guides  

his  heart, and Allah is 

All Knower of all 

things.  

ِۤۡمَِّ ابَّ ِمۡنِ ا َّةٍِ اَّصَّ  ۡذِنِبِاِِاِۡل َّ  م ُِصيۡب
ِِ ِِي ُۡؤِمۡن  مَّۡن  وَِّاّٰلله َّهِۡد  بِاّٰلله ُِٗي َّ  قَّلۡب
ُِوَِّ ِ  اّٰلله ءٍِبُِكل  ۡ ِِِِ عَّلِيۡم ِ َشَّ

12.  ঘতামরা আল্লাহর 
আনুগতে কর এবং 
রিলূুল্লাহর আনগুতে কর। 
যসদ ঘতামরা মুে সেসরময় 
নাও, তমব আমার রিমূলর 
দাসয়ত্ব ঘকবল ঘোলােুসল 
ঘপৌমি ঘদয়া। 

12.   And   Obey  Allah  

and  obey  the 

Messenger, but if you 

turn away, then upon 

Our Messenger is only 

to convey   clearly.  

َّ  اَِّطيُۡعواوَِّ ُسۡولَِّيُۡعوا اَّطِِوَِّاّٰلله  الر َّ
َّا  تَّوَّل َّيۡتُۡمِفَّاِۡن  َّا  عَّٰٰلِفَّاِّن َّ ُسۡولِن رَّ
َّلٰغُِ ِِِِ اۡۡلُبِۡيُِ الۡب

13.  আল্লাহ সতসন বেতীত 
ঘকান মাবুদ ঘনই। অতএব 
মুসমনগণ আল্লাহর উপর 
ভরিা করুক। 

13.   Allah, there is no 

god except Him. And 

upon Allah let the 

believers put their 

trust.  

َِّ ُ ا ِّٰۤۡلله َُّ  ۡلَّ ٰ ِاِِاِل ِِعَّٰلَّ وَِّ ُهوَِّ ۡل َّ  اّٰلله
َِّ ِِِ اۡۡلُۡؤمِنُۡونَِّتَّوَّك َِّل فَّلۡي

14.  ঘহ মুসমনগণ, 

ঘতামামদর ঘকান ঘকান স্ত্রী 
ও িন্তান-িন্তসত ঘতামামদর 
দশুমন। অতএব তামদর 
বোপামর িতকব  থাক। যসদ 
মাজব না কর, উমপক্ষা কর, 

এবং ক্ষমা কর, তমব আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, করুনাময়। 

14.    O  those  who  

have  believed, indeed, 

among your wives and 

your children there are  

enemies  to you, so 

beware of  them.  And  

if  you  pardon and 

overlook and forgive,  

then  indeed,  Allah  is  

All  Forgiving, All 

Merciful.  

َّي ُهَّا ِ ۤۡا ٰ ۤۡا  ال َِّذيۡنَِّي ِمۡن  ن َِّاِِاٰمَّنُۡو
ِدُكۡمِوَِّ اَّۡزوَّاِجُكۡمِ ا  اَّۡوۡلَّ عَُّدو ً

ُرۡوُهۡمِ ل َُّكۡمِ تَّعُۡفۡوا اِۡن وَِّ فَّاۡحذَّ
َِّفَِّان َّ  تَّغِۡفُرۡواوَِّ تَّۡصفَُّحۡواوَِّ  اّٰلله

ِحيۡم ِغَُّفۡور   ِ ر َّ



15.  ঘতামামদর যন-িম্পদ 
ও িন্তান-িন্তসত ঘতা ঘকবল 
পরীক্ষাস্বরূপ। আর 
আল্লাহর কামি রময়মি 
মহাপরুস্কার। 

15. Your wealth and 

your children are only 

a trial. And Allah has 

with Him an immense 

reward.  

ِۡۤ َّا ُـُكۡم  اِّن َّ ُدُكۡم وَِّاَّۡموَّال َّةِ اَّۡوۡلَّ  ِِِفِتۡن
ُِوَِّ ٗهۤۡ  اّٰلله ِِعنۡدَّ ِِِِ عَِّظيۡم ِ اَّۡجر 

16.  অতএব ঘতামরা 
যথািাযে আল্লাহমক ভয় 
কর, শুন, আনুগতে কর 
এবং বেয় কর। এটা 
ঘতামামদর জমনে 
কলোণকর। যারা মমনর 
কাপবনে ঘথমক মুি, তারাই 
িেলকাম। 

16.  So fear Allah as 

much as you can, and 

listen and obey and   

spend, that is better for 

your own selves. And 

whoever is saved from 

the greed of his own 

self. Then such are 

those who are truly 

successful.  

َّ ات َُّقوا فَِّ عۡتُۡم مَّا اّٰلله  اۡۡسَُّعۡواوَِّاۡستَّطَّ
ۡيًا  اَّنِۡفُقۡواوَِّ اَِّطيُۡعۡواوَِّ خَّ

َّنُۡفِسُكۡمِ ُ   ُشح َِّي ُۡوقَّ  مَّۡنِ وَِِّۡل  َّۡفِس ن
ِٰٓ ٰ ِِِِ اۡۡلُۡفلُِحۡونَُِّهُم ٮ ِكَّ فَّاُول

17.  যসদ ঘতামরা আল্লাহমক 
উত্তম ঋণ দান কর, সতসন 
ঘতামামদর জমনে তা সিগুণ 
কমর ঘদমবন এবং 
ঘতামামদরমক ক্ষমা 
করমবন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, 
িহনশীল। 

17.   If  you  loan  Allah   

a goodly  loan,  He  will  

double it for  you  and  

will  forgive you. And 

Allah is Appreciative, 

Forbearing. 

َّ  ُتۡقِرُضوااِۡن  نًا    قَّۡرًضااّٰلله سَّ حَّ
ُُِ َّـُكۡم    ي ُٰضعِۡف َّغِۡفۡر  وَِّل َّـي ُِ وَِّ ُكۡمِل   اّٰلله
ٌۙ ر  شَُّكوِۡ لِيۡم  ِِ  حَّ

18.  সতসন দশৃে ও অদমৃশের 
জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। 

18. Knower of the 

Invisible and the 

Visible, the All Mighty, 

the All Wise. 

َّيِۡبِعٰلُِم  هَّادَّةِِوَِّ الۡغ الۡعَِّزيُۡز  الش َّ
َِّكيُۡمِ  اۡۡل

     
 


