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AlHumazah

ِ بِس ِم ه
ِِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু Most Gracious, Most
Merciful.
করসি

ِِِ ُه َّز ٍة ُّل َّ َّز ِِۙة
َّ ُ َّوي ۡ ٌل لِـ ُك ِل

1. দুরম াগ প্রমেমকর যে 1. Woe to every
পশ্চমে ও িামমন যলামকর slanderer, backbiter.
সনন্দা কমর,

ِِ َِۙج َّع َّماال ً َّوعَّدَّدَّه
َّ َّ اۨل َّ ِذ ۡى

2. যে (কাাঁসি কাাঁসি) অর্থ 2. Who gathers wealth
জমা কমর এবং বার বার and counts it.
ো গণনা কমর;

3. যি ধারনা কমর যে োর 3. He thinks that his
অর্থ োমক অমর যকামর wealth will make him
last forever.
রাখমব।

ِِِِِ ََّيۡ َّس ُب ا ََّّن َّمال َّ ۤٗه ا َّۡخل َّ َّده
ِِِ ل لَّيُنۡۢۡب َّ َّذ َّن ِِف ا ۡۡل ُ َّط َّم ِِة
ِ َّ َّ ك

4. কখমনা না, যি অবশই 4. Nay, he will surely
be thrown into the
যহাোমায় সনসিপ্ত হমব।
crushing place.
5.
আপসন সক জামনন 5. And what do you
know
what
the
যহাোমা সক?
crushing place is.
6. The Fire of Allah,
6. এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বসলে
kindled.
অসি,
ো
করমব।

7.

সিদয়মক

গ্রাি 7.

Which leaps up
over the hearts.

8. যি আগুমন োমে্রমক 8. Indeed, upon them
it will be closed down.
যবাঁমধ যদওয়া হমব,

ِِِ  ٮك َّما ا ۡۡل ُ َّط َّم ُ ُؕة
َّ َّو َّما ۤٗا َّۡد ٰر
ِ نَّار ه
ِِِ اّٰلل اّلۡ ُ ۡوقَّ َّد ُِۙة
ُ
ِ



ِ َّ ال
ُِؕت تَّ َّطلِ ُع ع َّ ََّل ۡاال َّ ِۡفـ َّد ِة
ۡ

ِِِاِ َّّنَّاعَّلَّي ۡ ِه ۡم ُم ۡؤ َّص َّد ٌِۙة

In
columns,
9. বর বর লম্বা লম্বা 9.
stretched forth.
খুাঁটিমে।

ٍ ِِف عَّم
د ُّمدَّد ٍِة
َّ َّ َّ ۡ

