
 

সেজদাহ AsSajada     

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله
1.  আলিফ-লাম-মীম। 1. Alif. Lam. Mim  ِٓ  ۚ  ِِِ الٓم 
2.  এ কিতাবের অবতরণ 

বিশব্পালনকরত্ার নিকট 

থেকে এতে কোন সনদ্েহ 

নেই। 

2. The revelation of the 

Book, there is no doubt 

in which, is from the 

Lord of the worlds.  

يۡبَّ فِيِۡه ِمۡن  يُۡل الِۡكتِٰب َلَّ رَّ تَّۡۡنِ
َؕ َِّمۡيَّ ب ِ الۡعٰل  ِِِ ر َّ

3.  তারা কি বলে, এটা সে 

মিথ্যা রচনা করেছে? বরং 

এটা আপনার পালনকরত্ার 

তরফ থেকে সত্য, যাতে 

আপনি এমন এক 

সমপ্্রদায়কে সতরক্ করেন, 

যাদের কাছে আপনার পূরব্ে 

কোন সতরক্কারী আসেনি। 

সমভ্বতঃ এরা সুপথ প্রাপত্ 

হবে। 

3. Or do they say:  “He 

(Muhammad) has 

invented it.”   But it is 

the truth from your 

Lord, that you may 

warn a people to whom 

has not come any 

warner before you, 

perhaps they will be 

guided. 

ٰٮهُِ َُّقۡولُۡونَّ افَۡتَّ ُ اَّۡم ي  ُّ َّ ۡۡ وَّ ا ُُ  بَّۡل 
ۤ اَّتٰٮُهۡم  ا ب ِكَّ لِتُنِۡذرَّ قَّۡومًا م َّ ِمۡن ر َّ
َّعَّل َُّهۡم  م ِۡن ن َِّذيٍۡر م ِۡن قَّبۡلِكَّ ل

َّهۡتَُّدۡونَِّ  ِِِ ي

4.  আলল্াহ যিনি 

নভোমনড্ল, ভমুনড্ল ও 

এতদভুয়ের মধয্বরত্ী 

সবকিছ ু ছয় দিনে সষৃট্ি 

করেছেন, অতঃপর তিনি 

আরশে বিরাজমান হযে়ছেন। 

তিনি ব্যতীত তোমাদের 

কোন অভিভাবক ও 

সপুারিশকারী নেই। এরপরও 

4.   Allah it is He who 

has created the heavens 

and the earth and 

whatever is between 

them in six days. Then 

He established himself 

above the Throne. You 

do not have, other than 

Him, any protecting 

مٰوِٰت  َّ َُّّ الس َّ ل ُ ال َِّذۡى خَّ اَّّٰلله
ا َُّهمَّ ِِفۡ ِست َِّة  وَّاَۡلَّۡرضَّ وَّمَّا بَّيۡن

 مَّا اَّي َّاٍم ُثم َّ اۡستَّوٰى عََّلَّ الۡعَّۡرِشِ
َلَّ شَِّفيۡعٍِ ِل ٍ و َّ َُّكۡم م ِۡن ُدۡونِٖه ِمۡن و َّ  ل



কি তোমরা বুঝবে না? friend, nor an 

intercessor. Will you 

then not remember.  
 ِِِ اَّفََّلَّ تَّتَّذَّك َُّرۡونَِّ

5.  তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী 

পরয্ন্ত সমসত্ কর্ম 

পরিচালনা করেন, অতঃপর 

তা তাাঁর কাছে পৌছবে এমন 

এক দিনে, যার পরিমাণ 

তোমাদের গণনায় হাজার 

বছরের সমান। 

5.   He  administers the 

ordinance   from  the  

heavens  to  the  earth,  

then  it  ascends to  

Him  in a Day, the 

measure of  which is  a  

thousand  years  of that 

which you count.  

ِ ٓاِء اِلَّ مَّ ب ُِر اَۡلَّۡمرَّ ِمنَّ الس َّ  يُدَّ
َّۡوٍم  َّيِۡه ِِفۡ ي َّعُۡرُج اِل اَۡلَّۡرِض ُثم َّ ي
ِ َّا  نٍَّة م  كَّانَّ ِمۡقدَّاُره ۤ اَّلۡفَّ سَّ

 ِِِ تَُّعد ُۡونَِّ
6.  তিনিই দশৃয্ ও অদশৃয্ের 

জঞ্ানী, পরাক্রমশালী, পরম 

দযা়লু, 

6. Such is the Knower 

of the invisible and the 

visible, the All Mighty, 

the Merciful.  

هَّادَِّة  َّيِۡب وَّالش َّ ذٰلِكَّ عٰلُِم الۡغ
ِحيُۡم ِ   الۡعَِّزيُۡز الر َّ

7.  যিনি তাাঁর প্রত্যেকটি 

সষৃট্িকে সনুদ্র করেছেন 

এবং কাদামাটি থেকে মানব 

সষৃট্ির সচূনা করেছেন। 

7. Who made good all 

things that He created, 

and He began the 

creation of man from 

clay.  

َّقَّهِ ا ل ٍء خَّ ۡ نَّ كُل َّ َشَّ  ل َِّذۡىۤ اَّۡحسَّ
اِن ِمۡن ِطۡيٍِ ل َُّّۡ اَۡلِنۡسَّ اَّ خَّ   وَّبَّدَّ

8.  অতঃপর তিনি তার 

বংশধর সষৃট্ি করেন তুচ্ছ 

পানির নির্যাস থেকে। 

8.   Then  He  made  his  

progeny from an extract 

of despised fluid.  

َِّ َّه  ِمۡن ُسلٰل َّۡسل ٍة م ِۡن م َّٓاٍء ُثم َّ جَّعَّلَّ ن
ِهۡيٍِ  ِِِ م َّ

9.  অতঃপর তিনি তাকে সষুম 

করেন, তাতে রূহ সঞ্চার 

করেন এবং তোমাদেরকে 

দেন কর্ণ, চকষ্ ু ও 

অনত্ঃকরণ। তোমরা 

সামানয্ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 

কর। 

9. Then He fashioned 

him and breathed into 

him of His Spirit, and 

appointed  for   you 

hearing and sight and 

hearts.  Little is that 

you thank.  

ۡوِحهِٖ ُ َّفَّخَّ فِيِۡه ِمۡن ر  وهٮُه وَّن  ُثم َّ سَّ
ارَّ  ۡمعَّ وَّاَۡلَّبۡصَّ َُّكُم الس َّ وَّجَّعَّلَّ ل

دَّةَِّ َّفۡـ ِ ً م َّا تَّۡشُكُرۡونَِّ  وَّاَۡل    قَّلِيَۡل

10.  তারা বলে, আমরা 

মতৃ্তিকায় মিশর্িত হয়ে 

গেলেও পুনরায ় নতুন করে 

সজৃিত হব কি? বরং তারা 

10.  And they say: 

“When we are lost in 

the earth, will we 

indeed be in a creation 

َّا ِِفِ َّلۡن ل  اَۡلَّۡرِض ءَّاِن َّا وَّقَّالُۡوٓا ءَّاِذَّا ضَّ
ِديۡدٍِ ل ٍُّۡ جَّ َِِّفۡ خَّ ۡم بِلِقَّٓاِء ِل ُُ َۚؕ بَّۡل 



তাদের পালনকরত্ার 

সাক্ষাতকে অসব্ীকার করে। 
renewed.” But they are 

disbelievers in the 

meeting with their Lord.  
ب ِِهۡم كِٰفُرۡونَِّ  ِِِ رَّ

11.  বলুন, তোমাদের প্রাণ 

হরণের দায়িত্বে নিযো়জিত 

ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ 

হরণ করবে। অতঃপর তোমরা 

তোমাদের পালনকরত্ার 

কাছে প্রত্যাবরত্িত হবে। 

11.   Say:  “The angel 

of death will take your 

souls, he   has   charge 

over you, then you 

shall be brought back 

to your Lord.” 

َّۡوِت ال َِّذۡى  َُّك اۡۡل َّتَّوَّفهٮُكۡم م َّل ُقۡل ي
ب ُِكۡم  ُوك ِلَّ بُِكۡم ُثم َّ اِٰل رَّ

 ِِِ ُتۡرجَُّعۡونَِّ
12.  যদি আপনি দেখতেন 

যখন অপরাধীরা তাদের 

পালনকরত্ার সামনে নতশির 

হযে় বলবে, হে আমাদের 

পালনকরত্া, আমরা দেখলাম 

ও শর্বণ করলাম। এখন 

আমাদেরকে পাঠিযে় দিন, 

আমরা সৎকর্ম করব। 

আমরা দঢৃ়বিশব্াসী হযে় গেছি। 

12. And if you could 

see when the criminals 

will lower their heads 

before their Lord. 

(saying): “Our Lord, 

we have seen and we 

have heard so send us 

back, we will do 

righteous deeds,  we do 

indeed believe.”  

َّاِكُسۡوا  ى اِِذ اۡۡلُۡجِرُمۡونَّ ن َّۡو تَّٰرٓ ل وَّ
 ۤ ب َّنَّا ب ِِهۡم رَّ ُرُءۡوِسِهۡم ِعنۡدَّ رَّ
ۡل  َّعۡمَّ َّا ن َّا فَّاۡرِجعۡن عۡن ِ َّا وََّسَّ ۡرن اَّبۡصَّ

ًـا اِن َّا ِۡ ا  ِِِ ُمۡوقِنُۡونَِّ صَّ

13.  আমি ইচ্ছা করলে 

প্রত্যেককে সঠিক দিক 

নির্দেশ দিতাম; কিন্ত ু

আমার এ উকত্ি অবধারিত 

সত্য যে, আমি জিন ও মানব 

সকলকে দিয়ে অবশয্ই 

জাহানন্াম পূরণ্ করব। 

13.  And   if  We had so 

willed, We could  have  

given every soul its 

guidance, but the word 

from Me (about evil 

doers) will come  true,  

that  I will  surely fill 

Hell with the jinns and  

mankind  together.  

دٰٮهَّا  ُُ َّۡفٍس  َّا كُل َّ ن ٰتَّيۡن َّا َلَّ َّۡو ِشئۡن وَّ ل
َّئَّن َّ  َّۡمل ۡ َلَّ ٰـِكۡن حَّ ُّ َّ الۡقَّۡوُل ِمّن ِ ل وَّ
هَّن َّمَّ ِمنَّ اۡۡلِن َِّة وَّالن َّا ِس جَّ

 ِِِ اَّۡۡجَّعِۡيَِّ
14.  অতএব এ দিবসকে ভলূে 

যাওয়ার কারণে তোমরা মজা 

আসব্াদন কর। আমিও 

তোমাদেরকে ভলুে গেলাম। 

তোমরা তোমাদের 

কতৃকরম্ের কারণে সথ্াযী় 

আযাব ভোগ কর। 

14.   So taste (the evil 

of your deeds) because 

of   your forgetting the 

meeting of this Day of 

yours. Surely, We will   

forget you (too), and 

taste the everlasting 

َّۡوِمُكۡم  َِّسيۡتُۡم لِقَّٓاءَّ ي فَُّذۡوُقۡوا ِِبَّا ن
َِّسيۡنُٰكۡمُِٰذَّا ُذۡوُقۡوا عَّذَّابَّ   اِن َّا ن وَّ

لُۡونَِّ  ِِِ اۡۡلُلِۡد ِِبَّا ُكنۡتُۡم تَّعۡمَّ



punishment for what 

you used to do.  

15.  কেবল তারাই আমার 

আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান 

আনে, যারা আয়াতসমূহ 

দব্ারা উপদেশপর্াপ্ত হযে় 

সেজদায ় লটুিয়ে পড়ে এবং 

অহংকারমকুত্ হয়ে তাদের 

পালনকরত্ার সপ্রশংস 

পবিত্রতা বরণ্না করে। 
AsSajda 

15.  Only those  believe  

in  Our revelations who,  

when they are 

reminded of  them  fall  

down prostrate and 

glorify the praises  of  

their  Lord,  and  they 

are not arrogant.       
AsSajda 

َّا يُۡؤِمُن بِاٰيٰتِِ نَّا ال َِّذيۡنَّ اِذَّا اِّن َّ
ب َُّحۡوا  سَّ ًدا و َّ ۡوا ُسج َّ ُ ر  ُرۡوا بِهَّا خَّ ُذك ِ
ۡم َلَّ  ُُ ب ِِهۡم وَّ ِِبَّۡمِد رَّ

َّۡستَّۡكِِبُۡونَِّ  السجدہِِِ ي
16.  তাদের পার্শব্ শযয্া 

থেকে আলাদা থাকে। তারা 

তাদের পালনকরত্াকে ডাকে 

ভয়ে ও আশায় এবং আমি 

তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, 

তা থেকে ব্যয় করে। 

16. Their sides slip 

away from their beds, 

they  supplicate  their   

Lord in fear and hope. 

And of that what We 

have bestowed on 

them, they spend.  

اِجِع  َّضَّ اِٰف ُجنُۡوبُُهۡم عَِّن اۡۡل تَّتَّجَّ
مَّعًا طَّ ۡوفًا و َّ ب َُّهۡم خَّ َّۡدُعۡونَّ رَّ  ي

ِٰ زَّقۡن ِم َّا رَّ  ِِِ ُهۡم يُنِۡفُقۡونَِّو َّ
17.  কেউ জানে না তার 

জনয্ে কতৃকরম্ের কি কি 

নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান 

লকুক্ায়িত আছে। 

17.  So no  soul  knows  

what is kept  hidden  

for  them  as   comfort  

of  the eyes.  A  reward  

for  what  they  used  to  

do.  

َُّم  ُۡم م ِۡن فََّلَّ تَّعۡل ۤ اُۡخِِفَّ َلَّ َّۡفٌس م َّا ن
ِة اَّۡعُيٍِ  جَّزَّءٓءً  ِِبَّا كَّانُۡوا ُقر َّ
لُۡونَِّ َّعۡمَّ  ِِِ ي

18.  ঈমানদার ব্যক্তি কি 

অবাধ্যের অনরুূপ? তারা 

সমান নয।় 

18. Is then he who is a 

believer like him who 

is a disobedient. They 

are not equal.  

ۡن كَّانَِّ ۡن كَّانَّ  اَّفَّمَّ ُمۡؤمِنًا كَّمَّ
َّۡستَّو نَِّفَّاِسقًا  ِِِ  َل َّ ي

19.  যারা ঈমান আনে ও 

সৎকর্ম করে, তাদের জনয্ে 

রযে়ছে তাদের কতৃকরম্ের 

আপ্যাযন়সব্রূপ বসবাসের 

জানন্াত। 

19.    As  for  those who 

believe and do righteous 

deeds, for them are the 

Gardens of Retreat.  A 

welcome (in reward) for 

what they used to do.  

اَّم َّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُۡوا 
َّاۡوٰى َُّهۡم جَّنهُت اۡۡل لِٰحِت فَّل  الصه

لُۡونَِّ َّعۡمَّ  ِِِ نُُزَلً  ِِبَّا كَّانُۡوا ي



20.  পক্ষানত্রে যারা 

অবাধ্য হয,় তাদের ঠিকানা 

জাহানন্াম। যখনই তারা 

জাহানন্াম থেকে বের হতে 

চাইবে, তখনই তাদেরকে 

তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং 

তাদেরকে বলা হবে, তোমরা 

জাহানন্ামের যে আযাবকে 

মিথ্যা বলতে, তার সব্াদ 

আসব্াদন কর। 

20.  And as for those 

who disobeyed, so their 

refuge is the Fire.  

Whenever they desire 

to get out of it, they are 

brought back into it, 

and   it  will  be said to 

them: “Taste the 

punishment of the   

Fire   that   which you 

used to deny.”  

اۡوٰٮُهُم  ُقۡوا فَّمَّ اَّم َّا ال َِّذيۡنَّ فَّسَّ وَّ
ُۡرُجۡوا الن َّارُِ اُدۡوۤا اَّۡن َّ َّ ۤ اَّرَّ ا  كُل َّمَّ

ۤ اُِعيُۡدۡوا فِيۡهَّا وَّ قِيِۡ ُۡم مِنۡهَّا لَّ َلَّ
ُذۡوُقۡوا عَّذَّابَّ الن َّاِر ال َِّذۡى ُكنۡتُۡم 

بُۡونَِّ   بِٖه ُتكَّذ ِ
21.  গরুু শাসত্ির পূরব্ে আমি 

অবশয্ই তাদেরকে লঘ ু

শাসত্ি আসব্াদন করাব, 

যাতে তারা প্রত্যাবরত্ন 

করে। 

21. And surely We will 

make  them  taste of 

the nearer punishment 

before the greater 

punishment, perhaps 

that they will return.  

َّۡدٰٰن  َّنــُِذيۡقَّن َُّهۡم م ِنَّ الۡعَّذَّاِب اَۡل ل وَّ
َّعَّل َُّهۡم  ِ ل ُدۡونَّ الۡعَّذَّاِب اَۡلَّۡكِبَّ

َّۡرِجُعۡونَِّ  ِِِ ي
22.  যে ব্যক্তিকে তার 

পালনকরত্ার আয়াতসমূহ 

দব্ারা উপদেশ দান করা হয,় 

অতঃপর সে তা থেকে মখু 

ফিরিযে় নেয,় তার চেযে় 

যালেম আর কে? আমি 

অপরাধীদেরকে শাসত্ি দেব। 

22.  And who does 

greater wrong than him 

who is reminded of the 

verses of his Lord, then 

he turns away from 

them. Indeed, We shall 

take vengeance on the 

criminals. 

َُّم ِم َّۡن ذُِ ب ِٖه وَّمَّۡن اَّۡظل رَّ بِاٰيِٰت رَّ ك ِ
ضَّ عَّنۡهَّا  اِن َّا ِمنَّ ُثم َّ اَّۡعرَّ
َّقُِمۡونَِّ  ِِِ اۡۡلُۡجِرِمۡيَّ ُمنۡت

23.  আমি মসূাকে কিতাব 

দিয়েছি, অতএব আপনি 

কোরআন প্রাপত্ির বিষয়ে 

কোন সনদ্েহ করবেন না। 

আমি একে বনী ইসরাঈলের 

জনয্ে পথ প্রদরশ্ক 

করেছিলাম। 

23.    And certainly, 

We gave Moses the 

Book, so do not be in 

doubt of his receiving 

it, and We appointed it 

a guidance for the 

Children of Israel.  

َّا ُمۡوَسَّ الِۡكتٰبَّ فََّلَّ  َّقَّۡد اٰتَّيۡن ل وَّ
ٍَّة م ِۡن ل ِقَّٓاٮ ِهِٖ وَّجَّعَّلۡنُٰه  تَُّكۡن ِِفۡ ِمۡري
ءِٓءيۡلَّ  ۤ اِۡسرَّ َِّّنۡ ًدى ل ِب ُُ ِِِ 

24.  তারা সবর করত বিধায ়

আমি তাদের মধয্ থেকে 

নেতা মনোনীত করেছিলাম, 

24. And We made from 

among them leaders, 

guiding by Our 

ةً ي َّهُۡدۡونَّ  م َّ َّا مِنُۡهۡم اَّٮ ِ وَّ جَّعَّلۡن



যারা আমার আদেশে পথ 

প্রদরশ্ন করত। তারা আমার 

আয়াতসমূহে দঢৃ় বিশ্বাসী 

ছিল। 

command when they 

were patient. And they 

used to believe with 

certainty in Our signs.  

ۡوا ُ ِبَّ َّا ۡلَّ َّا صَّ َّۡمِرن َّا  بِا َّانُۡوا بِاٰيٰتِن وَّ ك
 ِِِ يُۡوقِنُۡونَِّ

25.  তারা যে বিষয়ে মত 

বিরোধ করছে, আপনার 

পালনকরত্াই কেযা়মতের 

দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে 

ফযস়ালা দেবেন। 

25.  Indeed, your Lord, 

He will  judge  between  

them  on the  Day  of  

Resurrection  about 

that  wherein  they 

used to differ.  

َّۡومَّ  َُّهۡم ي َّۡفِصُل بَّيۡن وَّ ي ُُ ب َّكَّ  اِن َّ رَّ
َّانُۡوا فِيِۡه  ا ك ِة فِيۡمَّ الۡقِيٰمَّ

َّلُِفۡونَِّ ۡت ََّّ ِِِ 
26.  এতে কি তাদের চোখ 

খোলেনি যে, আমি তাদের 

পূরব্ে অনেক সমপ্্রদায়কে 

ধব্ংস করেছি, যাদের বাড়ী-

ঘরে এরা বিচরণ করে। 

অবশয্ই এতে নিদর্শনাবলী 

রযে়ছে। তারা কি শোনে না? 

26.  Is it not a guidance 

for them, how many 

have We destroyed 

before them among the 

generations, they do 

walk amid their 

dwelling places. Indeed, 

in that are signs. Will 

they not then listen.  

َّۡكنَّا ِمۡن  ل ُۡ ُۡم كَّۡم اَّ َّهِۡد َلَّ َّۡم ي ل اَّوَّ
ُۡشۡونَّ ِِفۡ  قَّبۡلِِهۡم م ِنَّ الُۡقُرۡوِن َيَّ

ٰيٍٰتَؕ اَّفََّلَّ مَّٰسِكِنِهۡمِ  اِن َّ ِِفۡ ذٰلِكَّ َلَّ
ُعۡونَِّ َّۡسمَّ   ي

27.  তারা কি লকষ্য্ করে না 

যে, আমি উষর ভমূিতে পানি 

প্রবাহিত করে শস্য উদগত 

করি, যা থেকে ভকষ্ণ করে 

তাদের জন্তরুা এবং তারা কি 

দেখে না? 

27.   Have  they  not  

seen that We  drive the 

water to the barren  

land, then bring  forth  

therewith crops  from 

which their cattle eat, 

and they themselves. 

Will they not then see.  

َّٓاءَّ اِلَّ  َُّسۡوُق اۡۡل ۡوا اَّن َّا ن َّرَّ َّۡم ي ل اَّوَّ
اَۡلَّۡرِض اۡۡلُُرِز فَّنُۡخِرُج بِٖه زَّۡرعًا 
اَّنُۡفُسُهۡمِ  تَّاۡكُُل مِنُۡه اَّنۡعَّاُمُهۡم وَّ

 ِِِ اَّفََّلَّ يُبِۡصُرۡونَِّ
28.  তারা বলে তোমরা 

সত্যবাদী হলে বল; কবে হবে 

এই ফয়সালা? 

28. And they say: “When 

will be this judgment, if 

you should  be   truthful.”  

ا الۡفَّتُۡح اِۡن  َُّقۡولُۡونَّ مَّٰٰت ُٰذَّ وَّي
 ِِِ ُكنۡتُۡم ٰصِدقِۡيَِّ

29.  বলুন, ফযস়ালার দিনে 

কাফেরদের ঈমান তাদের 

কোন কাজে আসবে না এবং 

তাদেরকে অবকাশ ও দেয়া 

29.  Say: “On the day 

of the judgment, no 

benefit will it be, to 

those who disbelieve, 

َّنۡفَُّع ال َِّذيۡنَّ  َّۡومَّ الۡفَّتِۡح َلَّ ي ُقۡل ي
ۡم    ُُ كَّفَُّرۡوۤا اَِۡيَّاُُنُۡم   وََّلَّ  



হবে না। their belief (then), 

neither will they be 

reprieved.”  

ُروِۡ  ِِ ِ نَّ  يُنۡظَّ
30.  অতএব আপনি তাদের 

থেকে মখু ফিরিযে় নিন এবং 

অপেকষ্া করুন, তারাও 

অপেকষ্া করছে। 

30.  So withdraw from 

them (O Muhammad), 

and await. Indeed, they 

are waiting (too).  

َّۡعِرۡض    عَّنُۡهۡم   وَّانتَِّظۡرِ ُۡم    فَّا اُِن َّ
َِّظُرۡونَّ  نۡت ُ   م 

     
 


