আল লাইল

AlLail

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

1. শপথ রাছির, যখন সস 1. By the night when it
covers.
আচ্ছন্ন কমর,
2. শপথ ছদমনর, যখন সস 2. And the day when it
appears in brightness.
আমলাছকত হয়
3. এবং (শপথ) তাাঁর, ছযছন 3. And Him who
নারী
ও
পুরুষ
সৃছি created the male and
the female.
কমরমিন,
4. ছনশ্চয় সতামামদর কমম 4. Indeed, your efforts
are diverse.
প্রমেিা ছবছিন্ন ধরমনর।


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

َّ َّو َّما َّخ ِل َّ َّق
ِِِ ۙالذك ََّّر َّو ۡاۡلُنۡثٰٰٓى
ِِِّٰت
ؕ اِ َّن َّس ۡعي َّ ُك ۡم ل َّ َّش ه

অতএব, সয (আল্লার 5. So as for him who
পমথ) দান কমর এবং gives (in charity) and
fears (Allah).
আল্লাহমক িয় কমর,

ٰق
ۙ ٰ َّفَّا َّ َّما َّم ۡن ا َّ ۡع ٰٰط وات

And believes in
6. এবং যা উত্তম তা সতয 6.
goodness.
বমল ছবশ্বাস কমর,

ِِِٰن
ۙ ٰ َّو َّصد ََّّق بِا ۡۡل ُ ۡس

5.

َّ

7. আছম অবশই তার সুখ 7. So We shall make
শাছির পথ তার জন্ন সহজ smooth for him the
path of ease.
কমর সদব ।

ِِِؕفَّ َّسنُي َّ ِس ُر ٗه لِلۡيُ ۡس ٰرى

8. আর সয কৃপণতা কমর ও 8. And as for him who
is miser, and thinks
সবপরওয়া হয়
himself
as
self
sufficient.
9. এবং যা উত্তম তা ছমথযা 9. And belies to
goodness.
মমন কমর,

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

10. আছম অবশই তার জন্ন 10. So We shall make
সহজ
কমর সদব তার smooth for him the
দুমিমামের
েিবয স্থামনর path of difficulty.
পথ।

11. যখন সস অধঃপছতত 11. And what will avail
হমব, তখন তার সম্পদ him his wealth when he
তার সকানই কামজ আসমব perishes.
না।
আমার দাছয়ত্ব পথ 12. Indeed, it is upon
Us (to give) guidance.
প্রদশম ন করা।

12.

13. আর আছমই ইহকাল 13. And indeed, Ours
are the Hereafter and
ও পরকামলর মাছলক ।
this present life.
14.
অতএব, আছম 14. So, I have warned
সতামামদরমক জ্বলি আগুন you of the blazing Fire.
সম্পমকম
ছদময়ছি।

সতকম

কমর

15. এমত ছনতাি হতিােয 15. None shall (enter
to) burn in it except the
বযছিই প্রমবশ করমব,
most wretched.
16. সয ছমথযামরাপ কমর ও 16. He who belied and
turned away.
মুখ ছিছরময় সনয়।
এ সথমক দূমর রাখা 17. And away from it
shall be kept the
হমব সখাদািীরু বযছিমক,

17.

সয আত্নশুছির জমনয
তার ধন-সম্পদ দান কমর।

18.

19. এবং তার উপর কারও
সকান
প্রছতদানমযােয
অনুগ্রহ থামক না।

righteous.
18.
He who gives his
wealth
to
purify
(himself).
19. And not (giving)
for anyone who has
(done him) of a favor
to be rewarded.

ِِِ ؕفَّ َّسنُي َّ ِس ُر ٗه لِل ۡ ُع ۡس ٰرى
ِِِ ٰؕن عَّنۡ ُه مَّال ُ ٗۤٗه اِذَّا تَّ َّر هدى
ۡ ِ ۡ َّو َّما يُغ
ِِِ اِ َّن عَّلَّيۡنَّا لـ َّل ۡ ُهدٰى

َِِِّواِ َّن لَّـنَّا ل َّ ۡـۡل ٰ ِخ َّرةَّ َّو ۡاۡلُ ۡو ٰ ِل

ِِِّظ
ِ ارا تَّل َّ ه
ً َّ فَّاَّن ۡ َّذ ۡر ُت ُك ۡم ن
ِِِ ٰۡق
ۙ َّ َّۡل ي َّ ۡصلٰٮهَّا ۤٗاِ َّۡل ۡاۡلَّش
ِِِ ال َّ ِذ ۡى َّك َّذ َّب َّوتَّ َّو ه ؕل
 ٰق
ۙ َّ ۡوسي َّج نَّبهَّا ۡاۡلَّت

ُ ُ َّ َّ

ِِِ ال َّ ِذ ۡى يُ ۡؤ ِِت ۡ َّمال َّ ٗه يَّت َّ َّز هّٰك
ى
ۙ َّٰٰٓو َّما ِۡل َّ َّح ٍد ِعنۡ َّد ٗه ِم ۡن نِ ۡع َّم ٍة ُ َۡتز
ِِِ

তার
মহান 20. Except as seeking
পালনকতমার সন্তুছি অমেষণ the goodwill of his
Lord, the Exalted.
িাড়া।

20.

21. সস শীঘ্রই সন্তুছি লাি 21. And
certainly
করমব।
pleased.

He
be

will
well

ِ

ِاِ َّۡل ابۡتِغَّٓاءَّ َّو ۡج ِه َّربِ ِه ۡاۡلَّعۡ ّٰٰل
 ٰض
ِ َّ ولَّسو
ٰ ف ي َّ ۡر

ۡ َّ َّ

