
 

  আশ শামস  AshShams        

পরম করুনাময়, অসীম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  শপথ সমূযের ও তার 
ছকরমের, 

1.   By the sun and its 

brightness.  ِۡم  ِِِ ِس وَُّضٰحٮهَّاوَّالش َّ
2.  শপথ চমের যখন তা 
সমূযের ছপিমন আমস, 

2. And the moon when 

it follows it (the sun).  ِر اِذَّا تَّلٰٮهَّا  ِِِ وَّالۡقَّمَّ
3.  শপথ ছদবমসর যখন সযূে 
তামক আলছকত কমর ফেমল, 

3.   And the day when 

it shows up its (sun’s) 

brightness.  

هٮهَّا ل  ِِِ وَّالن َّهَّاِر اِذَّا جَّ
4.  শপথ রাছির যখন ফস 
সযূেমক আচ্ছাছদত কমর,      

4. And the night when 

it covers it up (the sun). َّغٰۡشٮهَّا ال َّيِۡل اِذَّا ي  ِِِ وَّ
5.  শপথ আকামশর এবং 
তাাঁর ছযছন তা ছনমোে 
কমরমিন। 

5.    And   the   heaven 

and He who built it.  ٓاِء وَّمَّا بَّنٰٮهَّا مَّ  ِ وَّالس َّ

6.  শপথ পছৃথবীর এবং 
তাাঁর ছযছন তা ছবসৃ্তত 
কমরমিন,  

6.        And   the   earth    

and He who spread it.  ٰحٮهَّا  ِِِ وَّاۡۡلَّۡرِض وَّمَّا طَّ

7.  শপথ (মানমুের) আত্মার 
এবং তাাঁর ছযছন তা সছুবনযস্ত 
কমরমিন, 

7.      And   the   human   

soul and He who 

proportioned it.  

و َّاٮهَّا مَّا سَّ َّۡفٍس و َّ  ِِِ وَّن

8.  অতঃপর তামক তার 
অসৎ ও সৎকামের জ্ঞান 
দান কমরমিন, 

8.    Then    inspired   it   

with its wickedness and 

its righteousness.  

ا  هَّ هَّا ُفُجۡورَّ َّمَّ َّۡۡل تَّۡقوٰٮهَّافَّا  ِِ وَّ



9.  ফয ছনমেমক শুদ্ধ কমর, 
ফসই সেলকাম হয়। 

9.    Truly successful is 

he who purified it.  َّحَّ مَّۡن زَّكهٮهَّا  ِِِ قَّۡد اَّفۡل
10.  এবং ফয ছনমেমক 
কলুছেত কমর, ফস বযথে  
হয়। 

10.  And truly a failure 

is he who corrupted it.  َِّٮهَّا ِوَّقَّۡد خ  ِِِ ابَّ مَّۡن دَّسه

11.  সামুদ সম্প্রদায় 
অবাধ্যতা বশতঃ (তারা) 
তামদর নবীর উপর 
ছমথযামরাপ কমরছিল। 

11. Thamud denied  

because of their 

transgression.  

غۡوٰٮهَّٓا ُۡوُد بِطَّ بَّۡت َثَّ  ِِِ كَّذ َّ

12.  যখন তামদর সবোছধ্ক 
হতভাগ্য বযছি  উষ্ট্রী হতযা 
করমত তৎপর হময় 
উমেছিল। 

12.  When the most 

wretched of them was 

sent forth. 

َّعَّثَّ اَّۡشقٰٮهَّا  ِ اِِذ انۢب

13.  অতঃপর আল্লাহর 
রসলূ তামদরমক বমলছিমলনঃ 
এটি আল্লাহর উষ্ট্রী, ওমক 
পাছন পান করামনার 
বযাপামর সতকে  থাক। 

13.  So the messenger 

of Allah said to them: 

“(It is) the she camel of 

Allah and (let) her 

drink.” 

 ِ َّاقَّةَّ اّٰلله ِ ن ُسۡوُل اّٰلله ُۡم رَّ فَّقَّالَّ ۡلَّ
 ِِِ وَُّسۡقيٰهَّا ِ

14.  অতঃপর ওরা তাাঁর 
প্রছত ছমথযামরাপ কমরছিল 
এবং উষ্ট্রীর পা কতে ন 
(হতযা) কমরছিল। তামদর 
পামপর কারমে তামদর 
পালনকতে া তামদর উপর 
ধ্বংস ফপ্ররে কমর একাকার 
কমর ছদমলন। 

14.   Then  they  denied  

him, and they 

hamstrung her, so 

their Lord  let  loose   a 

scourge upon them  for  

their sin,  and  leveled  

them down (all together  

in  destruction). 

بُۡوُه فَّعَّقَُّرۡوهَّا مَّ     فَّدَّۡمدَِّ ِۙ فَّكَّذ َّ
نۢۡبِِهۡم      ب ُُهۡم     بِذَّ َّيِۡهۡم     رَّ عَّل

وهٮهَّا  ِِ    ِ   ِفَّسَّ

15.  আল্লাহ তা’আলা এই 
ধ্বংমসর ফকান পছরনাম 
আশংকা কমরন না। 

15.    And  He  (Allah)  

feared not the 

consequences thereof. 

َّاُف  ُعۡقبٰهَّا     وَّۡلَّ َيَّ

     
 


