
 

আত তারিক  AtTariq       

পিম করুণাময়, আশীম 
দয়ালু আল্লাহি নামম শুরু 
কিরি । 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  শপথ আকামশি এবং 
িারিমত আগমনকািীি। 

1.  By the heaven and 

the morning star.   ِۙاِرِق ٓاِء وَّالط َّ مَّ  ِِوَّالس َّ
2.  আপরন রক জামনন, যে 
িারিমত আমে যেটা রক? 

2.  And what do you 

know what the morning 

star is.  

ِۙ اِرق  ۤ اَّۡدٰرٮكَّ مَّا الط َّ  ِِوَّمَّا
3.  যেটা এক উজ্জ্বল নক্ষি। 3.     A piercing star.  ِ  ِِِ  ِۙۙالن َّۡجم  الث َّاقِب 
4.  প্রমতেমকিই একজন 
তত্ত্বাবধায়ক আমি। 

4.  (There is) not any 

soul but it has over it a 

guardian.  

ٌؕ افِظ  َّيۡهَّا حَّ َّۡفٍس ل َّ َّا عَّل  ِ اِۡن ك ل   ن
5.  অতএব, মানমুেি রিন্তা 
কিা উরিত রক বস্তু যথমক 
যে েরৃজত হময়মি। 

5.   Then   let man   see 

from what he is 

created.  

 ٌؕ لِقَّ ان  ِمم َّ خ  ِر اۡۡلِنۡسَّ َّنۡظ   ِِِ فَّلۡي

6.  যে েরৃজত হময়মি 
েমবমগ স্খরলত পারন যথমক। 

6.   He is created from 

a fluid gushing forth.  ِۙلِقَّ ِمۡن م َّٓاٍء دَّافٍِق  ِِِ خ 
7.  এটা রনগগত হয় যমরুদন্ড 
ও   বক্ষপাঞ্জমিি মধে 
যথমক। 

7.   Emerging from 

between the back bone 

and the ribs.  

لِۡب  ج  ِمۡنۢۡ بَّۡۡيِ الص   ۡر  ّي َّ
َّٓاٮ ِِبٌؕ   وَّالّت َّ

8.  রনশ্চয় রতরন তামক 
রিরিময় রনমত েক্ষম। 

8.   Surely, He (Allah) 

is Able to return him 

(to life).  

ٌؕ َّقَّاِدر  ۡجعِٖه ل  ِِِ اِن َّٗه عَّٰٰل رَّ



9. যেরদন যগাপন রবেয়ারদ 
(ভাল কাজ, নামাজ ও 
যিাজা) পিীরক্ষত হমব, 

9.   The Day when 

secrets will be brought 

to scrutiny. 

ِۙ ٓاٮ ِر  رَّ َّۡومَّ ت بٰۡلَّ الس َّ   ي

10.  যেরদন তাি যকান 
োমথগে থাকমব না আি 
থাকমবনা যকান 
োহােেকািী।  

10.    Then he (man) 

will not have any 

power, nor helper.  

َّاِصٍرٌؕ ۡلَّ ن ٍة و َّ َّٗه ِمۡن ق و َّ ا ل  ِِِ فَّمَّ

11.  শপথ বাি বাি বৃরি 
দানকািী আকামশি 

11.    By the sky that   

sends down (rain).  ِۙۡجِع ٓاِء ذَّاِت الر َّ مَّ  ِ وَّالس َّ
12.  এবং  যিমট োওয়া 
(গাি পালাি জমেি জন্ন) 
পরৃথবীি 

12.   And the earth that 

splits (at the sprouting 

of vegetation).  

ۡدِعِۙ   وَّاۡۡلَّۡرِض ذَّاِت الص َّ

13.  রনশ্চয় যকািআন 
েতে-রমথোি 
রমমাংশাকারি । 

13.  Indeed, it (the 

Quran) is a decisive 

statement.  

ِۙ َّقَّۡول  فَّۡصل   ِِِ اِن َّٗه ل

14.  এবং এটা  যকান 
উপহাে নয়। 

14. And it is no 

amusement.  ٌَّؕۡزِل وَّ بِاۡۡل مَّا ه   ِِِ و َّ
15.  তািা ভীেণ িক্রান্ত 
কমি, 

15.  Indeed, they are 

plotting a plot.   ِۙۡونَّ كَّيًۡدا َِّكيۡد     ِِِ اِّن َّ ۡم ي
16.  আি আরমও যকৌশল 
করি। 

16.  And I am devising 

a plan.  َِّاَِّكيۡد   ك  ِِِ ِۙ يًۡداۚ    و َّ
17. অতএব, কামিিমদিমক 
অবকাশ রদন, তামদিমক 
অবকাশ রদন, রকিু রদমনি 
জমনে। 

17.    So give a respite 

to the disbelievers, 

leave them awhile.  

ه ِِل      الۡكِٰفِريۡنَّ       اَّۡمِهلۡه ۡم        فَّمَّ
وَّيًۡدا          ر 

     
 


