
 

 আল আদিয়াত  AlAdiat         

পরম করুণাময় ও অদিম 
িয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করদি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1. শপথ (মিই) দ্রুতগাদম 
ঘ াড়াগুমলার যারা 
(উর্ধ্বশ্বামি)শব্দ করমত 
করমত  ঘিৌড়ায়, 

1.   By the (horses) who 

run with panting 

(breath).  

بًۡحاۙ  ِِِ وَّالۡعِٰديِٰت ضَّ

2. শপথ ঘিিব িাহদি 
ঘ াড়ার, যামির খুমর 
অদিসু্ফদলঙ্গ ঘবর হয়,  

2.   Then strike sparks 

(with their hoofs).  ۙفَّاۡۡلُۡوِريِٰت قَّۡدًحا ِِِ 

3. শপথ এমনিব ঘ াড়ার, 
যারা  প্রভাতকামল 
র্ধ্ংিলীলা িড়ায়,   

3. Then charge 

suddenly in the 

morning.  

 ِ فَّاۡۡلُغِۡۡيِٰت ُصبًۡحاۙ

4. (এর ফমল) যারা দবলুপ 
পদরমান ধুলা ওরায়, 

4. Then raise up 

thereby (clouds of) 

dust.  

َّۡقعًاۙ َّثَّۡرنَّ بِٖه ن  ِِِ فَّا
5.  অতঃপর তারা 
শক্রিমলর অভযন্তমর ঢুমক 
পমড়- 

5.     Then penetrate 

thereby into the midst 

(of enemy) collectively.  

ۡعًاۙ ۡطنَّ بِٖه َجَّ  ِِِ فَّوَّسَّ

6.  দনশ্চয় মানষু তার 
পালনকতব ার প্রদত 
অকৃতজ্ঞ। 

6.   Indeed, mankind   

is ungrateful to his 

Lord.  
َّـكَّنُۡودِ  ب ِٖه ل انَّ لِرَّ  ِِِ اِن َّ اۡۡلِنۡسَّ

7. এবং ঘি অবশযই এ 
দবষময় অবদহত। 

7. And indeed, he 

himself is a witness to 

that.  

ِهيۡدِ  َّشَّ َّٰٰل ذٰلِكَّ ل اِن َّٗه ع  ِِِ وَّ



8. এবং ঘি দনদশ্চয়ই ধন-
িম্পমির লালিায় মত্ত। 

8.   And indeed, for the 

love of the worldly 

wealth, he is intense.  

ٌؕ ِديۡد  َّشَّ َّۡۡيِ ل اِن َّٗه ِِلُب ِ اۡۡل  ِِِ وَّ
9.  তমব দক ঘি জামন না, 
যখন কবমর যা আমি, তা 
ঘবর করা হমব, 

9.  Does He not know   

when shall be brought 

out that which is in the 

graves.   

َُّم   اِذَّا بُعۡثِرَّ  مَّا  ِِف   َّعۡل َّفََّلَّ   ي ا
 ِِالُۡقبُۡوِرۙ

10.  এবং তার অন্তমর যা 
আমি, তা প্রকাশ করা হমব? 

10. And shall be made 

manifest that which is 

in the breasts.  

ُدۡوِر  ِۙ ُ لَّ مَّا ِِف الص  ِ  وَُّحص 

11. ঘিদিন তামির দক হমব, 
ঘি িম্পমকব  তামির 
পালনকতব া িবমেময়  ভাল 
জামনন। 

11.  Indeed, their Lord 

on   that   Day    shall   

be well informed of 

them. 

َّبِۡۡي ِ َّۡومَّٮ ٍِذۡل َّ ب َُّهۡم  بِِهۡم  ي  اِن َّ   رَّ

     
 


