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).

2. এবং এই নগরীতে আপনি 2.
And
you
সম্পর
ূ ণ
্ স্বাধীন।
(Muhammad) 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.


ِ بِس ِم ه
ِِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
ِِِ ََّل ۤاُقۡ ِس ُم بِ ِه ٰ َّذا الۡبَّل َّ ِد

ِِِ ت ِحلِ ِۢ بِه ٰ َّذا الۡبَّل َّ ِد
َّ ۡ َّواَّن
ِِِ َّو َّوال ِ ٍد َّو َّما َّول َّ َّد
ِ
ِِِان ِِف ۡ َّكب َّ ٍ ٍؕد
س
ن
ۡ
َّ َّ ل َّ َّق ۡد َّخل َّ ۡقنَّا ۡاَل
ا َََّّيۡ َّس ُب ا َّۡن ل َّ ۡن ي َّ ۡق ِد َّر عَّلَّي ۡ ِه
ِ ِا ََّّحد

ٍِِِؕي َّ ُق ۡو ُل ا َّ ۡهل َّ ۡك ُت َّماَل ًلُب َّ ًِد ِا
ِِِ ٍؕا َََّّيۡ َّس ُب ا َّۡن ل َّ ۡم ي َّ َّر ۤه ا ََّّحد
ِ ۡ َّ اَّل َّ ۡم ََّنۡعَّل لَّه عَّيۡن
ِِِ ي

একটি জিব ও দুটো 9. And a tongue and
ঠোোঁট দিইনি?
two lips.

9.

বস্তত
ু ঃ আমি তাকে 10.
And We have
দু’টি পথ দেখিয়েছি।
shown him the two

10.

অতঃপর সে দুরগ
্ ম
পথ অতিক্রম করতে চায়নি।

11.

আপনি জানেন, সে
দুর্গম পথ কি?

12.

13.

তা হচ্ছে দাসমুকত
্ ি

করা,

14. অথবা দুরভ
্ িক্ষের দিনে
খাদ্দদান করা।

15. এতীম আত্বীয়কে
অথবা ধুলি-ধুসরিত
মিসকীনকে খাবার দেওয়া।

16.

অতঃপর তাদের
অন্তর্ভক
ু ত
্
হওয়া, যারা
ঈমান আনে এবং পরস্পরকে
উপদেশ দেয় সবরের ও
উপদেশ দেয় দয়া-মায়ার।

17.

18. তারাই ডান দিক ওয়ালা
সৌভাগ্যশালী।
আর যারা আমার
আয়াতসমূহ অস্বীকার করে
তারাই বাম দিক ওয়ালা
হতভাগা।

19.

ways (good and evil).
11. But he has not
made effort through
the steep pass.
12. And what do you
know what the steep
pass is.
13. It is the freeing of
a neck from bondage.
14. Or feeding on a
day of severe hunger.
15.
An orphan of
nearly related.
16. Or a needy lying in
the dust.
17. Then being among
those
who
have
believed, and advised
one
another
to
patience, and advised
one another to mercy.
18. Those are the
people of the right
hand.
19. And those who
disbelieved in Our
revelations, they are
the people of the left
hand.

ِ ۡ َّ َّول ِ َّسانًا َّو َّش َّفت
ِِِ ي

ِِِ ن
ِ ِ ۡ َّو َّه َّديۡن ٰ ُه النَّ ۡج َّدي
ِِِ  َّفَّ ََّل ا ۡقت َّ َّح َّم الۡعَّ َّقب َّ ِة
ِ ٍؕٮك َّما الۡعَّقَّب َّ ُِة
َّ َّو َّما ۤا َّۡد ٰر
ِِِ ك َّرقَّب َّ ٍِة
ُ َّف

ِِِ ا َّۡو اِ ۡطعٰم ِِف ۡي َّ ۡ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 َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُ ۡوا
ِ ۡ الص
ۡب َّوتَّ َّوا َّص ۡوا
َّ ِب

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

ٍِِؕك ا َّۡص ٰح ُب اۡلۡ َّي ۡ َّمن َّ ِِة
َّ ٰٓاُول ٰٮ

َّوال َّ ِذي ۡ َّن َّك َّف ُر ۡوا بِا ٰيٰتِنَّا ُه ۡم
 ٍؕة
ِِ ا َّۡص ٰح ُب اۡلۡ َّ ۡشٔـََّ َّم

তারা
আগুন 20.
Over them the
পরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী fire will be closed in.
থাকবে।

20.



ِعَّلَّي ۡ ِه ۡم نَّار ُم ۡؤ َّص َّدة

