
 

 

সূরা ইয়াসসন : বাাংলা উচ্চারণ, অর্ থ, অসিও ও ফসিলত 

 

কুরআন আল্লাহ তাযালার শ্রেষ্ঠ আশ্চর্ য এবং আশীব যাদ র্া তততন আমাদদরদক দান 
কদরদেন। শ্রকারআদনর প্রততটি আযাত ততলওযাদত অদনক সওযাব পাওযা র্ায। 
শ্রকারআদনর এই সব আযাত ও সুরার অদনক ফজিলত রদযদে র্া দুতনযা ও 
আতিরাদত কলযাণ বদয আদন। এর মদযয সরূা ইযাতসন একটি অতযন্ত ফজিলতপূণ য 
একটি সূরা। 

 

  
সূরা ইয়াসসন 

 

সূরা ইযাতসন শ্রকারআদনর ৩৬ তম সূরা। এর আযাত সংিযা ৮৬ এবং রুকু ৫টি। 
হজরত মহুাম্মদ (সা. )- এর নবুয়ত লাভের প্রথম দদভে এবং দহজরভতর বহু আভে 
মক্কায় এই সুরা ইয়াদসন অবতীর্ ণ হভয়ভে। এই সূরা থথভে পদবত্র থোরয়াভনর 
দবশালত্ব সম্পভেণ সমযে ধারনা পায় যায়। 

 

সূরার নাম সুরা ইয়াসসন 

মাদক্ক / মাদাদন মাদক্ক 

সূরা নম্বর ৩৬ তম 

আয়াত সংখ্যা ৮৩ 



রুেুভনর সংখ্যা ৫ 

স্থান ২২ ও ২৩তম পারা 

 

 

 

সূরা ইয়াসসন এর শানন নুিুল 

 

ইয়াসসন শনের অর্ থ সি? 

ইয়াদসন হল দুইটি আরদব শভের সমটি। ইয়াদসন শভের সটিে অথ ণ এেমাত্র 
আল্লাহ তায়ালাই জাভনন।  

নামিরণ 

থয দু’টি হরফ দদভয় সূরার সূচনা েরা হভয়ভে তা দদভয় সূরা ইয়াদসন এর নামেরর্ 
েরা হভয়ভে। 

িখন নাসিল হয় 

মক্কায় অবস্থাভনর এভেবাভর থশষ দদনগুভলার এেটি সূরা হল সুরা ইয়াদসন। নবী 
েরীম মুহাম্মদ  (সা) নবুওয়াত লাে েরার পর মক্কায় অবস্থাভনর মধযবত  যুভের 
থশভষর দদনগুভলাভত মভন হয় ইয়াদসন সূরা নাদযল হয়।  

 

সূরা ইয়াসসননর আনলাচ্য সবষয় 

 



সূরা ইযাতসন কুরআনদক ঐশ্বতরক উৎস তহদসদব প্রততষ্ঠার উপর আদলাকপাত 
কদর। র্ারা আল্লাহর তনদশ যন তনদয ঠাট্টা-তবদূ্রপ কদর, এই সূরা তাদদর পতরণতত 
সম্পদকয সতকযবাণী। র্ারা আল্লাহর আনুগতয কদর না তাদদর িনযও সতকযবাণী। 
এবং ভতবষ্যত প্রিদের িনয সতকযবাণী। 

 

মুহাম্মাদ (সাাঃ) এর নবুওয়াভতর ওপর েুরাইশ বংশীয় োভফরভদর ঈমান না আনা 
এবং জলুুম দবদূ্রভপর মাধযভম তার থমাোদবলা েরার দে পদরর্াম হভয়দেল, তার েয় 
থদখ্াভনাই এ সূরা আভলাচয দবষয়। শুধু েয় নয়, যুক্তি থদদখ্ভয়ও দবষয় বস্তু বুঝাবার 
থচিা েরা হভয়ভে। 

 

সূরা ইযাতসদনর শ্রশদষ্র তদদক আল্লাহর সাব যদভৌম ক্ষমতা এবং পনুরুত্থাদনর 
অজিদের পদক্ষ র্ুজি শ্রদয। 

 

সূরা ইয়াসসননর সবষয়বস্তু 

 

এই সূরায কুরআদনর সমি মূল তবষ্যবস্তু এদসদে। এগুতল হল সূরা ইযাতসদনর মূল 
তবষ্যগুতল: 
 

• তাওহীদ 

• তরসালাত 

• আতিরাত 

 

তাওসহদঃ 

 

এিা প্রদতযক মুসতলমদদর তবশ্বাস শ্রর্, একমাত্র আল্লাহ তর্তন সবতকেু সৃটি কদরদেন, 
র্া াঁর সব ক্ষমতা ,র্া আর কাদরা শ্রনই। 

 



সুতরাং, এই সূরাটি তবতভন্ন তনদশ যন বযািযা কদর িুব সুন্দরভাদব আল্লাহর একেদক 
বযািযা কদরদে। আর অতবশ্বাসীদদর িনয এই সুরায সতকযবাতযাও রদযদে। 

 

 

সরসালাতঃ 

 

মহানবী (সা. ) আল্লাহর রাসূল। তততন সারা তবদশ্ব আল্লাহর বাণী শ্রপৌৌঁদে তদদযদেন। 
সমি মুসতলম িাতত মহানবী (সা. )-দক তবশ্বাস কদর এবং মহানবী (সা. )-এর তশক্ষা 
অনুসরণ করার শ্রেিা কদর। 

 

এই সূরায, র্ারা নবী মুহাম্মদ (সা. )-এর উপর তবশ্বাস কদর না তাদদর িনয 
সতকযবাণী রদযদে। এিাদন বযািযা করা হদযদে শ্রর্ নবী মুহাম্মদ (সা . ) একিন সতয 
আল্লাহর রসূল তর্তন মুসলমানদদরদক সরল পদে পতরোতলত করার িনয শ্রপ্রতরত। 

 

আসখরাতঃ 

 

সূরা ইযাতসদনর অনযতম প্রযান তবষ্য হল পরকাদল তবশ্বাস করা। এই সূরাটি 
অতবশ্বাসীদদর বযািযা কদর শ্রর্, হাশদরর তদদন আল্লাহ তকভাদব আবার মানুষ্দক 
িীতবত করদবন। আল্লাহই সদব যাচ্চ এবং েূডান্ত ক্ষমতা অতযকারী। 

 

তবোদরর তদন বা আতিরাত হল বািবতা। এই সূরাটি আল্লাহর সাব যদভৌমে ও ক্ষমতা 
বযািযা কদর। 

 

সুরা ইয়াসীন বাংলা অথ ণসহ উচ্চারর্ 

থনািাঃ আরদব উচ্চারভর্র সাভথ বাংলা দলখ্ার দেেু দেন্নতা থােভত পাভর। সবভচভয় 

োভলা উপায় হল দতলওয়াত শুভন মুখ্স্ত েরা।  



ِحيمِ  ِن الره ْحم َٰ ِ الره  بِْسِم َّللاه

উচ্চারণঃ দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম । 

অর্ থঃ শুরু েরদে আল্লাহর নাভম দযদন পরম েরুর্াময়,অদত দয়ালু। 

 يس

উচ্চারণঃ ইয়া-সী-ন্ 

অর্ থঃ ইয়া-সীন [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:১ ] 

ِكيمِ  اْلقُْرآِن اْلح    و 

উচ্চারণঃ ওয়াল েুরআ-দনল হােীম। 

অর্ থঃ প্রজ্ঞাময় থোরআভনর েসম। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:২ ] 

  إِنهك  ل ِمن  اْلُمْرس ِلين  

উচ্চারণঃ ইন্নাো লাদমনাল মুরোলীন। 

অর্ থঃ দনশ্চয় আপদন থপ্রদরত রসূলেভর্র এেজন। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৩ ] 

ْست ِقيمٍ  اٍط مُّ   ع ل ى ِصر 

উচ্চারণঃ ‘আলা-দসরাদতম মুেতােীম। 

অর্ থঃ সরল পভথ প্রদতটিত। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৪ ] 

ِحيمِ    ت نِزيل  اْلع ِزيِز الره

উচ্চারণঃ তানঝীলাল ‘আঝীক্তঝর রাহীম। 

অর্ থঃ থোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থথভে অবতীর্ ণ, [ সুরা ইয়া-
সীন ৩৬:৫ ] 

ا أُنِذر  آب اُؤُهْم ف ُهمْ  غ افِلُون    ِلتُنِذر  ق ْوًما مه   



উচ্চারণঃ দলতুনদযরা োওমাম্মাউনদযরা আ-বাউহুম ফাহুম ো-দফলূন। 

অর্ থঃ যাভত আপদন এমন এে জাদতভে সতেণ েভরন, যাভদর পবূ ণ পুরুষের্ভেও সতেণ 
েরা হয়দন। ফভল তারা োভফল। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৬ ] 

قه اْلق ْوُل ع ل ى أ ْكث ِرِهْم ف ُهْم َل    يُْؤِمنُون  ل ق ْد ح    

উচ্চারণঃ লাোদ হাক্কাল োওলু‘আলাআেোদরদহম ফাহুম লা-ইউ’দমননূ। 

অর্ থঃ তাভদর অদধোংভশর জভনয শাক্তস্তর দবষয় অবধাদরত হভয়ভে। সুতরাং তারা দবশ্বাস 

স্থাপন েরভব না। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৭ ] 

ع ْلن ا فِي أ ْعن اقِِهْم أ ْغال َلً ف ِهي  إِل ى  ُحون  إِنها ج  ْقم  األ ْذق اِن ف ُهم مُّ   

উচ্চারণঃ ইন্না- জা‘আলনা-ফী আ‘না-দেদহম আেলা-লান ফাদহয়া ইলাল আযো-দন 

ফাহুম মুেমাহনূ। 

অর্ থঃ আদম তাভদর েদণাভন দচবুে পয ণন্ত থবডী পদরভয়দে। ফভল তাভদর মস্তে উর্দ্ণমুখ্ী 
হভয় থেভে। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৮ ] 

ع ْلن ا ِمن  ج  ْلِفِهْم س دًّا ف أ ْغش ْين اُهْم ف ُهْم َل  يُْبِصُرون  و  ِمْن خ  ب ْيِن أ ْيِديِهْم س دًّا و    

উচ্চারণঃ ওয়া জা‘আল না-দমম বাইদন আইদীদহম োদ্দাওঁ ওয়া দমন খ্ালদফদহম োদ্দান 

ফাআেশাইনা-হুম ফাহুম লা-ইউবদসরূন। 

অর্ থঃ আদম তাভদর সামভন ও দপেভন প্রাচীর স্থাপন েভরদে, অতাঃপর তাভদরভে আবৃত 

েভর দদভয়দে, ফভল তারা থদভখ্ না। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৯ ] 

اء ع ل ْيِهْم أ أ نذ ْرت ُهْم أ ْم ل ْم تُنِذْرُهْم َل  يُْؤِمنُون   س و    و 

উচ্চারণঃ ওয়া োওয়াউন ‘আলাইদহম আ আনযারতাহুম আম লাম তুনদযরহুম লা-
ইউ’দমননূ। 

অর্ থঃ আপদন তাভদরভে সতেণ েরুন বা না েরুন, তাভদর পভে দভুয়ই সমান; তারা 
দবশ্বাস স্থাপন েরভব না। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:১০ ] 

أ ْجٍر ك ِريمٍ  ةٍ و  ْغِفر  ن بِاْلغ ْيِب ف ب ِشِّْرهُ بِم  ْحم  ِشي  الره خ  ِن اتهب ع  الِذِّْكر  و  ا تُنِذُر م    إِنهم 



উচ্চারণঃ ইন্নামা-তুনদযরু মাদনত্তাবা‘আযদযেরা ওয়া খ্াদশয়াররাহমা-না দবলোইদব 

ফাবাশদশরহু দবমােদফরাদতওঁ ওয়া আজদরন োরীম। 

অর্ থঃ আপদন থেবল তাভদরভেই সতেণ েরভত পাভরন, যারা উপভদশ অনসুরর্ েভর 

এবং দয়াময় আল্লাহভে না থদভখ্ েয় েভর। অতএব আপদন তাভদরভে সুসংবাদ দদভয় 

দদন েমা ও সম্মানজনে পরুস্কাভরর। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:১১ ] 

اٍم ُمبِينٍ  ْين اهُ فِي إِم  ُكله ش ْيٍء أْحص  ُهْم و  آث ار  ا ق دهُموا و  ن ْكتُُب م  ْوت ى و    إِنها ن ْحُن نُْحيِي اْلم 

উচ্চারণঃ ইন্না-নাহননুুহদয়ল মাওতা-ওয়া নােতুবুমা-োদ্দামূওয়া আ-ো-রাহুম ওয়া 
েুল্লা শাইদয়ন আহসাইনা-হু ফীইমা-দমম মবুীন। 

অর্ থঃ আদমই মৃতভদরভে জীদবত েদর এবং তাভদর েম ণ ও েীদতণসমূহ দলদপবর্দ্ েদর। 

আদম প্রভতযে বস্তু স্পি দেতাভব সংরদেত থরভখ্দে। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:১২ ] 

اءه ا اْلُمْرس لُون   اب  اْلق ْري ِة إِْذ ج  ث الً أ ْصح  اْضِرْب ل ُهم مه   و 

উচ্চারণঃওয়াদদরব লাহুম মাোলান আসহা-বাল োরইয়াহ ; ইযজাআহাল মরুোলূন। 

অর্ থঃ আপদন তাভদর োভে থস জনপভদর অদধবাসীভদর দৃিান্ত বর্ ণনা েরুন, যখ্ন 

থসখ্াভন রসূল আেমন েভরদেভলন। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:১৩ ] 

ْزن ا بِث اِلٍث ف ق الُوا إِنها  ا ف ع زه ْرس لُون  إِْذ أ ْرس ْلن ا إِل ْيِهُم اثْن ْيِن ف ك ذهبُوُهم  إِل ْيُكم مُّ   

উচ্চারণঃ ইয আরোলনা ইলাইদলমুেনাইদন ফাোযযাবূহুমা-ফা‘আঝঝাঝনা-দবো-
দলদেন ফাোলূইন্নাইলাউেুম মরুোলূন। 

অর্ থঃ আদম তাভদর দনেি দুজন রসূল থপ্ররর্ েভরদেলাম, অতাঃপর ওরা তাভদরভে 

দমথযা প্রদতপন্ন েরল। তখ্ন আদম তাভদরভে শক্তিশালী েরলাম তৃতীয় এেজভনর 

মাধযভম। তারা সবাই বলল, আমরা থতামাভদর প্রদত থপ্রদরত হভয়দে। [ সুরা ইয়া-সীন 

৩৬:১৪ ] 

ْحمن ِمن ش ْيٍء إِْن أ نتُْم إَِله ت ْكِذبُون   ل  الره ا أ نز  م  ثْلُن ا و  ا أ نتُْم إَِله ب ش ٌر ِمِّ   ق الُوا م 

উচ্চারণঃ ো-লূমাআনতুম ইল্লা-বাশারুম দমেলুনা- ওয়ামাআনঝালাররাহমা-
নুদমনশাইদয়ন ইন আনতুম ইল্লা-তােদযবনূ। 



অর্ থঃ তারা বলল, থতামরা থতা আমাভদর মতই মানষু, রহমান আল্লাহ দেেুই নাদযল 

েভরনদন। থতামরা থেবল দমথযাই বভল যাচ্ছ। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:১৫ ] 

بُّن ا ي ْعل ُم إِنها إِل ْيُكْم ل ُمْرس لُون     ق الُوا ر 

উচ্চারণঃ ো-লূরাবু্বনা-ইয়া‘লামুইন্না-ইলাইেুম লামুরোলূন। 

অর্ থঃ রাসূলের্ বলল, আমাভদর পরওয়ারভদোর জাভনন, আমরা অবশযই থতামাভদর 

প্রদত থপ্রদরত হভয়দে। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:১৬ ] 

ا ع ل ْين ا إَِله اْلب ال غُ اْلُمبِينُ  م    و 

উচ্চারণঃ ওয়ামা-‘আলাইনাইল্লাল বালা-গুল মুবীন। 

অর্ থঃ পদরস্কারোভব আল্লাহর বার্ী থপৌভে থদয়াই আমাভদর দাদয়ত্ব। [ সুরা ইয়া-সীন 

৩৬:১৭ ] 

نها ع ذ اٌب أ ِليمٌ  سهنهُكم ِمِّ ل ي م  نهُكْم و    ق الُوا إِنها ت ط يهْرن ا بُِكْم ل ئِن لهْم ت نت ُهوا ل ن ْرُجم 

উচ্চারণঃ ো-লূইন্না-তাতাইয়ারনা দবেুম লাইল্লাম তানতাহলূানারজমুান্নােুম 

ওয়ালাইয়ামােোন্নােুম দমন্না-‘আযা-বনু আলীম। 

অর্ থঃ তারা বলল, আমরা থতামাভদরভে অশুে-অেলযার্ের থদখ্দে। যদদ থতামরা 
দবরত না হও, তভব অবশযই থতামাভদরভে প্রস্তর বষ ণভর্ হতযা েরব এবং আমাভদর পে 

থথভে থতামাভদরভে যন্ত্রনাদায়ে শাক্তস্ত স্পশ ণ েরভব। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:১৮ ] 

ْسِرفُون   ع ُكْم أ ئِن ذُِكِّْرتُم ب ْل أ نتُْم ق ْوٌم مُّ   ق الُوا ط ائُِرُكْم م 

উচ্চারণঃ ো-লূতাইরুেুম মা‘আেুম আইন যুদক্করতুম বাল আনতুম োওমুম 

মুেদরফূন। 

অর্ থঃ রসূলের্ বলল, থতামাভদর অেলযার্ থতামাভদর সাভথই! এিা দে এজভনয থয, 

আমরা থতামাভদরভে সদুপভদশ দদভয়দে? বস্তুতাঃ থতামরা সীমা লংঘনোরী সম্প্রদায় বব 

নও। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:১৯ ] 

ُجٌل ي ْسع ى ق ال  ي ا ق ْوِم اتهبِعُوا اْلُمْرس ِلين   ِدين ِة ر  اء ِمْن أ ْقص ى اْلم  ج    و 



উচ্চারণঃ ওয়াজাআ দমন আেসাল মাদীনাদত রাজলুুইঁ ইয়াে‘আ- ো-লা 
ইয়াোওদমত্তাদব‘উল মরুোলীন। 

অর্ থঃ অতাঃপর শহভরর প্রান্তোে থথভে এে বযক্তি থদৌভড এল। থস বলল, থহ আমার 

সম্প্রদায় থতামরা রসলূেভর্র অনসুরর্ ের। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:২০ ] 

ْهت دُون   ُهم مُّ ن َله ي ْسأ لُُكْم أ ْجًرا و    اتهبِعُوا م 

উচ্চারণঃ ইত্তাদব‘ঊ মাল্লা-ইয়ােআলুেুম আজরাওঁ ওয়া হুম মুহতাদনূ। 

অর্ থঃ অনুসরর্ ের তাভদর, যারা থতামাভদর োভে থোন দবদনময় োমনা েভর না, 
অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:২১ ] 

عُون   إِل ْيِه تُْرج  نِي و  ا ِلي َل  أ ْعبُدُ الهِذي ف ط ر  م    و 

উচ্চারণঃ ওয়া মা-দলয়া লাআ‘বদুুল্লাযী ফাতারানী ওয়া ইলাইদহ তুর জা‘উন 

অর্ থঃ আমার দে হল থয, দযদন আমাভে সৃটি েভরভেন এবং যার োভে থতামরা 
প্রতযাবদতণত হভব, আদম তারঁ এবাদত েরব না? [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:২২ ] 

ن بُِضٍرِّ َله تُْغِن   ْحم  ةً إِن يُِرْدِن الره َل  يُنِقذُونِ أ أ تهِخذُ ِمن دُونِِه آِله  ع نِِّي ش ف اع تُُهْم ش ْيئًا و    

উচ্চারণঃ আআত্তাদখ্যুদমন দুদনহীআ-দলহাতান ইয়ইঁউদরদদনর রাহমা-নুদবদু রদরল লা-
তুেদন ‘আন্নী শাফা-‘আতুহুম শাইআওঁ ওয়ালা-ইউনদেযনূ। 

অর্ থঃ আদম দে তারঁ পদরবভতণ অনযানযভদরভে উপাসযরূভপ গ্রহর্ েরব? েরুর্াময় যদদ 

আমাভে েভি দনপদতত েরভত চান, তভব তাভদর সুপাদরশ আমার থোনই োভজ 

আসভব না এবং তারা আমাভে রোও েরভত পারভব না। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:২৩ ] 

بِينٍ    إِنِِّي إِذًا لهِفي ض ال ٍل مُّ

উচ্চারণঃ ইন্নী ইযাল্লাফী দালা-দলম্মুবীন।লা-দলম্ মুবীন্। 

অর্ থঃ এরূপ েরভল আদম প্রোশয পথভ্রিতায় পদতত হব। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:২৪ ] 

عُونِ  بُِِّكْم ف اْسم  نُت بِر    إِنِِّي آم 

উচ্চারণঃ ইন্নীআ-মানতুদবরাক্তব্বেুম ফােমা‘ঊন। 



অর্ থঃ আদম দনক্তশ্চতোভব থতামাভদর পালনেতণার প্রদত দবশ্বাস স্থাপন েরলাম। অতএব 

আমার োে থথভে শুভন নাও। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:২৫ ] 

نهة  ق ال  ي ا ل ْيت  ق ْوِمي ي ْعل ُمون     قِيل  اْدُخِل اْلج 

উচ্চারণঃ েীলাদ খ্ুদলল জান্নাতা ো-লা ইয়া-লাইতা োওমী ইয়া‘লামূন। 

অর্ থঃ তাভে বলা হল, জান্নাভত প্রভবশ ের। থস বলল হায়, আমার সম্প্রদায় যদদ থোন 

ক্রভম জানভত পারত- [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:২৬ ] 

ا غ ف   ِمين  بِم  ع ل نِي ِمن  اْلُمْكر  ج  بِِّي و  ر  ِلي ر    

উচ্চারণঃ দবমা-োফারালী রাববী ওয়া জা‘আলানী দমনাল মুেরামীন। 

অর্ থঃ থয আমার পরওয়ারভদোর আমাভে েমা েভরভেন এবং আমাভে সম্মাদনতভদর 

অন্তেুণি েভরভেন। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:২৭ ] 

ْلن ا ع ل ى  ا أ نز  م  ا ُكنها ُمنِزِلين  و  م  اء و  ن  السهم  ق ْوِمِه ِمن ب ْعِدِه ِمْن ُجنٍد ِمِّ   

উচ্চারণঃ ওয়ামাআনঝালনা-‘আলা-োওদমহী দমম বা‘দদহী দমন জনুদদম দমনাে 

োমাইওয়ামা-েুন্নামুনক্তঝলীন।স্ সামা-দয় অমা- েুন্না-মুদনযলীন্। 

অর্ থঃ তারপর আদম তার সম্প্রদাভয়র উপর আোশ থথভে থোন বাদহনী অবতীর্ ণ 
েদরদন এবং আদম (বাদহনী) অবতরর্োরীও না। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:২৮ ] 

اِمدُون   اِحد ةً ف إِذ ا ُهْم خ  ةً و  ْيح    إِن ك ان ْت إَِله ص 

উচ্চারণঃ ইন ো-নাত ইল্লা-সাইহাতাওঁ ওয়া-দহদাতান ফাইযা-হুম খ্া-দমদনূ। 

অর্ থঃ বস্তুতাঃ এ দেল এে মহানাদ। অতাঃপর সভে সভে সবাই স্তর্দ্ হভয় থেল। [ সরুা 
ইয়া-সীন ৩৬:২৯ ] 

ُسوٍل إَِله ك انُوا بِِه ي ْست ْهِزئُون ن ره ا ي أْتِيِهم ِمِّ ةً ع ل ى اْلِعب اِد م  ْسر    ي ا ح 

উচ্চারণঃ ইয়া-হােরাতান ‘আলাল ‘ইবা-দদ মা-ইয়া’তীদহম দমর রােূদলন ইল্লা-ো-নূদবহী 
ইয়ােতাহক্তঝউন। 

অর্ থঃ বান্দাভদর জভনয আভেপ থয, তাভদর োভে এমন থোন রসলূই আেমন েভরদন 

যাভদর প্রদত তারা দবদ্রপু েভর না। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৩০ ] 



ْن اْلقُُروِن أ نهُهْم إِل ْيِهْم َل  ي ْرِجعُون   ْوا ك ْم أ ْهل ْكن ا ق ْبل ُهم ِمِّ   أ ل ْم ي ر 

উচ্চারণঃ আলাম ইয়ারাও োম আহলােনা- োবলাহুম দমনাল েুরূদন আন্নাহুম 

ইলাইদহম লাইয়ারক্তজ‘উন। 

অর্ থঃ তারা দে প্রতযে েভর না, তাভদর পূভব ণ আদম েত সম্প্রদায়ভে ধ্বংস েভরদে থয, 

তারা তাভদর মভধয আর দফভর আসভব না। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৩১ ] 

ِميٌع لهد ْين ا  ا ج  إِن ُكلٌّ لهمه ُرون  و  ُمْحض    

উচ্চারর্াঃ ওয়া ইন েুল্ললু লাম্মা-জামী‘উল লাদাইনা-মুহদারূন। 

অর্ থঃ ওভদর সবাইভে সমভবত অবস্থায় আমার দরবাভর উপদস্থত হভতই হভব। [ সুরা 
ইয়া-সীন ৩৬:৩২ ] 

بًّا ف ِمْنهُ  ا ح  ْجن ا ِمْنه  أ ْخر  ْيت ةُ أ ْحي ْين اه ا و  آي ةٌ لهُهُم اأْل ْرُض اْلم  ي أُْكلُون  و    

উচ্চারণঃ ওয়া আ-য়াতুল লাহুমুল আরদুল মাইতাতু আহইয়াইনা-হা-ওয়াআখ্রাজনা-
দমনহাহাব্বান ফাদমনহু ইয়া’েুলূন। 

অর্ থঃ তাভদর জভনয এেটি দনদশ ণন মৃত পৃদথবী। আদম এভে সঞ্জীদবত েদর এবং তা 
থথভে উৎপন্ন েদর শসয, তারা তা থথভে েের্ েভর। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৩৩ ] 

ا ِمْن اْلعُيُونِ  ْرن ا فِيه  ف جه أ ْعن اٍب و  نهاٍت ِمن نهِخيٍل و  ا ج  ع ْلن ا فِيه  ج    و 

উচ্চারণঃ ওয়া জা‘আল না-ফীহা-জান্না-দতম দমন নাখ্ীদলওঁ ওয়া আ‘না-দবও ওয়া 
ফাজ্জারনা-ফীহাদমনাল ‘উইঊন। 

অর্ থঃ আদম তাভত সৃটি েদর থখ্জরু ও আেুভরর বাোন এবং প্রবাদহত েদর তাভত 

দনঝণদরর্ী। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৩৪ ] 

ا ع ِمل تْهُ أ ْيِديِهْم أ ف ال  ي ْشُكُرون   م  ِرِه و    ِلي أُْكلُوا ِمن ث م 

উচ্চারণঃ দলয়ােুলূ দমন্ োমাদরহী অমা ‘আদমলাত্হু আইদীদহম্; আফালা-
ইয়াশ্েুরূন্। 

অর্ থঃ যাভত তারা তার ফল খ্ায়। তাভদর হাত এভে সৃটি েভর না। অতাঃপর তারা 
েৃতজ্ঞতা প্রোশ েভর না থেন? [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৩৫ ] 



ا َل  ي ْعل ُمون   ِممه ِمْن أ نفُِسِهْم و  ا تُنبُِت اأْل ْرُض و  ا ِممه اج  ُكلهه  ل ق  اأْل ْزو  ان  الهِذي خ    ُسْبح 

উচ্চারণঃ েুবহা-নাল্লাযী খ্ালাোল আঝাওয়া-জা েুল্লাহা- দমম্মা-তুমদবতুলআরদুওয়া 
দমন আনফুদেদহম ওয়া দমম্মা-লা-ইয়া‘লামূন। 

অর্ থঃ পদবত্র দতদন দযদন যমীন থথভে উৎপন্ন উক্তিদভে, তাভদরই মানুষভে এবং যা 
তারা জাভন না, তার প্রভতযেভে থজাডা থজাডা েভর সৃটি েভরভেন। [ সুরা ইয়া-সীন 

৩৬:৩৬ ] 

آي ةٌ لهُهْم اللهْيُل ن ْسل ُخ  ْظِلُمون  و  ِمْنهُ النهه ار  ف إِذ ا ُهم مُّ   

উচ্চারণঃ ওয়া আ-য়াতুল্লাহুমুল্লাইলু নােলাখ্দুমনহুন্নাহা-রা ফাইযা-হুম মুজদলমূন। 

অর্ থঃ তাভদর জভনয এে দনদশ ণন রাক্তত্র, আদম তা থথভে দদনভে অপসাদরত েদর, 

তখ্নই তারা অন্ধোভর থথভে যায়। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৩৭ ] 

ا ذ ِلك  ت ْقِديُر اْلع ِزيِز اْلع ِليمِ  الشهْمُس ت ْجِري ِلُمْست ق ٍرِّ لهه    و 

উচ্চারণঃ ওয়াশশামেুতাজরী দলমুেতাোরদরল লাহা- যা-দলো তােদীরুল ‘আঝীক্তঝল 

‘আলীম। 

অর্ থঃ সূয ণ তার দনদদণি অবস্থাভন আবতণন েভর। এিা পরাক্রমশালী, সব ণজ্ঞ, আল্লাহর 

দনয়ন্ত্রর্। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৩৮ ] 

تهى ع اد  ك اْلعُْرُجوِن اْلق ِديمِ  ن اِزل  ح  ر  ق دهْرن اهُ م  اْلق م    و 

উচ্চারণঃ ওয়াল োমারা োদ্দারনা-হু মানা-ক্তঝলা হাত্তা-‘আ-দাোল ‘উরজদুনল োদীম। 

অর্ থঃ চভের জভনয আদম দবদেন্ন মনদযল দনধ ণাদরত েভরদে। অবভশভষ থস পরুাতন 

খ্জুণর শাখ্ার অনরুূপ হভয় যায়। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৩৯ ] 

ُكلٌّ فِي ف ل ٍك ي ْسب ُحون   اِر و  َل  اللهْيُل س ابُِق النهه  ر  و  ا أ ن تُْدِرك  اْلق م    َل  الشهْمُس ي نب ِغي ل ه 

উচ্চারণঃ লাশশামেুইয়ামবােী লাহাআন তুদদরোল োমারা ওয়ালাল্লাইলুো-দবেুন্নাহা-
দর ওয়া েুল্লনু ফী ফালাদেইঁ ইয়ােবাহনূ। 

অর্ থঃ সূয ণ নাোল থপভত পাভর না চভের এবং রাক্তত্র অভগ্র চভল না দদভনর প্রভতযভেই 

আপন আপন েেপভথ সন্তরর্ েভর। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৪০ ] 



ْشُحونِ  يهت ُهْم فِي اْلفُْلِك اْلم  ْلن ا ذُِرِّ م  آي ةٌ لهُهْم أ نها ح    و 

উচ্চারণঃ ওয়া আ-য়াতুল লাহুম আন্না-হামালনা-যরুদরইয়াতাহুম দফল ফুলদেল 

মাশহনূ। 

অর্ থঃ তাভদর জভনয এেটি দনদশ ণন এই থয, আদম তাভদর সন্তান-সন্তদতভে থবাঝাই 

থনৌোয় আভরাহর্ েদরভয়দে। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৪১ ] 

ا ي ْرك بُون   ثِْلِه م  ن ِمِّ ل ْقن ا ل ُهم ِمِّ خ    و 

উচ্চারণঃ ওয়া খ্ালােনা-লাহুম দমম দমেদলহী মা ইয়ারোবনূ। 

অর্ থঃ এবং তাভদর জভনয থনৌোর অনুরূপ যানবাহন সৃটি েভরদে, যাভত তারা আভরাহর্ 

েভর। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৪২ ] 

َل  ُهْم يُنق ذُون   ِريخ  ل ُهْم و  إِن نهش أْ نُْغِرْقُهْم ف ال  ص    و 

উচ্চারণঃ ওয়া ইন নাশা’ নুেদরেহুম ফালা-োরীখ্া লাহুম ওয়ালা-হুম ইউনোযনূ। 

অর্ থঃ আদম ইচ্ছা েরভল তাভদরভে দনমজ্জত েরভত পাদর, তখ্ন তাভদর জভনয থোন 

সাহাযযোরী থনই এবং তারা পদরত্রার্ও পাভব না। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৪৩ ] 

ت اًعا إِل ى ِحينٍ  م  نها و  ةً ِمِّ ْحم    إَِله ر 

উচ্চারণঃ ইল্লা-রাহমাতাম দমন্না -ওয়া মাতা-‘আন ইলা-হীন। 

অর্ থঃ দেন্তু আমারই পে থথভে েৃপা এবং তাভদরভে দেেু োল জীবভনাপভোে েরার 

সুভযাে থদয়ার োরভর্ তা েদর না। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৪৪ ] 

ُمون   ْلف ُكْم ل ع لهُكْم تُْرح  ا خ  م  ا ب ْين  أ ْيِديُكْم و  إِذ ا قِيل  ل ُهُم اتهقُوا م    و 

উচ্চারণঃ ওয়া ইযা-েীলা লাহুমুত্তােূ মা- বাইনা আইদীেুম ওয়ামা- খ্ালফােুম 

লা‘আল্লােুম তুরহামূন। 

অর্ থঃ আর যখ্ন তাভদরভে বলা হয়, থতামরা সামভনর আযাব ও থপেভনর আযাবভে 

েয় ের, যাভত থতামাভদর প্রদত অনগু্রহ েরা হয়, তখ্ন তারা তা অগ্রাহয েভর। [ সরুা 
ইয়া-সীন ৩৬:৪৫ ] 

ا ُمْعِرِضين   بِِِّهْم إَِله ك انُوا ع ْنه  ْن آي اِت ر  ْن آي ٍة ِمِّ ا ت أْتِيِهم ِمِّ م    و 



উচ্চারণঃ ওয়ামা-তা’তীদহম দমন আ-য়াদতম দমন আ-য়া-দত রাক্তব্বদহম ইল্লা-ো-
নূ‘আনহা-মু‘দরদীন। 

অর্ থঃ যখ্নই তাভদর পালনেতণার দনভদণশাবলীর মভধয থথভে থোন দনভদণশ তাভদর োভে 

আভস, তখ্নই তারা তা থথভে মুভখ্ দফদরভয় থনয়। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৪৬ ] 

ن لهْو ي ش   نُوا أ نُْطِعُم م  ُ ق ال  الهِذين  ك ف ُروا ِللهِذين  آم  ق ُكْم َّللاه ز  ا ر  إِذ ا قِيل  ل ُهْم أ نِفقُوا ِممه ُ و  اء َّللاه  
ٍل  هُ إِْن أ نتُْم إَِله فِي ض ال  بِينٍ أ ْطع م  مُّ   

উচ্চারণঃ ওয়া ইযা-েীলা লাহুম আনদফেূদমম্মা-রাঝাোেুমুল্লা-হু ো-লাল্লাযীনা 
োফারূ দলল্লাযীনা আমানূ আনুত‘ইমমুাল্লাও ইয়াশাউল্লা-হু আত‘আমাহ ূইন আনতুম 

ইল্লা-ফী দালা-দলম মুবীন। 

অর্ থঃ যখ্ন তাভদরভে বলা হয়, আল্লাহ থতামাভদরভে যা দদভয়ভেন, তা থথভে বযয় ের। 

তখ্ন োভফররা মুদমনের্ভে বভল, ইচ্ছা েরভলই আল্লাহ যাভে খ্াওয়াভত পারভতন, 

আমরা তাভে থেন খ্াওয়াব? থতামরা থতা স্পি দবভ্রাদন্তভত পদতত রভয়ে। [ সুরা ইয়া-
সীন ৩৬:৪৭ ] 

اِدقِين   ْعدُ إِن ُكنتُْم ص  ت ى ه ذ ا اْلو  ي قُولُون  م    و 

উচ্চারণঃ ওয়া ইয়ােূলূনা মাতা-হা-যাল ওয়া‘দুইন েনতুম সা-দদেীন। 

অর্ থঃ তারা বভল, থতামরা সতযবাদী হভল বল এই ওয়াদা েভব পূর্ ণ হভব? [ সুরা ইয়া-সীন 

৩৬:৪৮ ] 

ُهْم ي ِخِصُِّمون   اِحد ةً ت أُْخذُُهْم و  ةً و  ْيح  ا ي نُظُرون  إَِله ص    م 

উচ্চারনঃ মা-ইয়ানজ ুরূনা ইল্লা সাইহাতাওঁ ওয়া-দহদাতান তা’খ্যুুহুম 

ইয়াদখ্সদসমূন।মূন্। 

অর্ থঃ তারা থেবল এেিা েয়াবহ শভের অভপো েরভে, যা তাভদরভে আঘাত েরভব 

তাভদর পারস্পদরে বােদবতন্ডাোভল। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৪৯ ] 

َل  إِل ى أ ْهِلِهْم ي ْرِجعُون     ف ال  ي ْست ِطيعُون  ت ْوِصي ةً و 

উচ্চারণঃ ফালা-ইয়ােতাতী‘ঊনা তাওদেয়াতাওঁ ওয়ালাইলাআহদলদহম 

ইয়ারক্তজ‘ঊন।দহম্ ইয় ণাক্তি‘ঊন্। 



অথ ণাঃ তখ্ন তারা ওদেয়ত েরভতও সেম হভব না। এবং তাভদর পদরবার-পদরজ থনর 

োভেও দফভর থযভত পারভব না। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৫০ ] 

ن  اأْل ْجد اِث إِل ى  وِر ف إِذ ا ُهم ِمِّ نُِفخ  فِي الصُّ بِِِّهْم ي نِسلُون  و  ر    

উচ্চারণঃ ওয়ানুদফখ্া দফসসূদর ফাইযা-হুম দমনাল আজদা-দেইলা-রাক্তব্বদহম 

ইয়ানদেলূন।লূন্। 

অথ ণাঃ দশংোয় ফঁুে থদয়া হভব, তখ্নই তারা েবর থথভে তাভদর পালনেতণার দদভে েুভি 

চলভব। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৫১ ] 

ْرق   ن ب ع ث ن ا ِمن مه ْيل ن ا م  د ق  اْلُمْرس لُون  ق الُوا ي ا و  ص  ُن و  ْحم  ع د  الره ا و  ِدن ا ه ذ ا م    

উচ্চারণঃ ো-লূইয়া-ওয়াইলানা-মাম বা‘আোনা-দমম মারোদদনা-হা-যা-মাওয়া‘আদার 

রাহমা-নুওয়া সাদাোল মুরোলূন। 

অর্ থঃ তারা বলভব, হায় আমাভদর দুভেণাে! থে আমাভদরভে দনদ্রাস্থল থথভে উদখ্ত 

েরল? রহমান আল্লাহ থতা এরই ওয়াদা দদভয়দেভলন এবং রসূলের্ সতয বভলদেভলন। [ 

সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৫২ ] 

ُرون   ِميٌع لهد ْين ا ُمْحض  اِحد ةً ف إِذ ا ُهْم ج  ةً و  ْيح    إِن ك ان ْت إَِله ص 

উচ্চারণঃ ইন ো-নাত ইল্লা-সাইহাতাওঁ ওয়া-দহদাতান ফাইযা-হুম জামী‘উল লাদাইনা-
মুহদারূন। 

অর্ থঃ এিা থতা হভব থেবল এে মহানাদ। থস মুহুভতণই তাভদর সবাইভে আমার সামভন 

উপদস্থত েরা হভব। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৫৩ ] 

لُون   ا ُكنتُْم ت ْعم  ْون  إَِله م  َل  تُْجز    ف اْلي ْوم  َل  تُْظل ُم ن ْفٌس ش ْيئًا و 

উচ্চারণঃ ফালইয়াওমা লা-তুজলামুনাফেুন শাইয়াওঁ ওয়ালা-তুজঝাওনা ইল্লা-মা-
েুনতুম তা‘মালূন। 

অর্ থঃ আজভের দদভন োরও প্রদত জলুুম েরা হভব না এবং থতামরা যা েরভব থেবল 

তারই প্রদতদান পাভব। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৫৪ ] 

نهِة اْلي ْوم  فِي ُشغٍُل ف اِكُهون   اب  اْلج    إِنه أ ْصح 



উচ্চারণঃ ইন্না আসহা-বাল জান্নাদতল ইয়াওমা ফী শুগুদলন ফা-দেহনূ। 

অর্ থঃ এদদন জান্নাতীরা আনভন্দ মশগুল থােভব। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৫৫ ] 

ائِِك ُمتهِكُؤون   ٍل ع ل ى اأْل ر  اُجُهْم فِي ِظال  أ ْزو    ُهْم و 

উচ্চারণঃ হুম ওয়া আঝওয়া-জহুুম ফী ক্তজলা-দলন ‘আলাল আরাইদে মুত্তাদেঊন। 

অর্ থঃ তারা এবং তাভদর স্ত্রীরা উপদবি থােভব োয়াময় পদরভবভশ আসভন থহলান দদভয়। 

[ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৫৬ ] 

ا ي دهُعون   ل ُهم مه ةٌ و  ا ف اِكه    ل ُهْم فِيه 

উচ্চারণঃ লাহুম ফীহা-ফা-দেহাতুওঁ ওয়া লাহুম মা-ইয়াদ্দা‘ঊন। 

অর্ থঃ থসখ্াভন তাভদর জভনয থােভব ফল-মলূ এবং যা চাইভব। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৫৭ ] 

ِحيمٍ  ٍبِّ ره ٌم ق ْوًَل ِمن ره   س ال 

উচ্চারণঃ োলা-মনু োওলাম দমররাক্তব্বর রাহীম। 

অর্ থঃ েরুর্াময় পালনেতণার পে থথভে তাভদরভে বলা হভব সালাম। [ সুরা ইয়া-সীন 

৩৬:৫৮ ] 

ا اْلُمْجِرُمون   اْمت اُزوا اْلي ْوم  أ يُّه    و 

উচ্চারণঃ ওয়াম তা-ঝুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজদরমূন। 

অর্ থঃ থহ অপরাধীরা! আজ থতামরা আলাদা হভয় যাও। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৫৯ ] 

بِينٌ  ْد إِل ْيُكْم ي ا ب نِي آد م  أ ن َله ت ْعبُدُوا الشهْيط ان  إِنههُ ل ُكْم ع دُوٌّ مُّ   أ ل ْم أ ْعه 

উচ্চারণঃ আলাম আ‘হাদ ইলাইেুম ইয়া-বানীআ-দামা আল্লা-তা‘বুদশুশাইতা-না 
ইন্নাহলূােুম ‘আদুওউম মুবীন। 

অর্ থঃ থহ বনী-আদম! আদম দে থতামাভদরভে বভল রাদখ্দন থয, শয়তাভনর এবাদত েভরা 
না, থস থতামাভদর প্রোশয শত্রু? [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৬০ ] 

ْست ِقيمٌ  اٌط مُّ أ ْن اْعبُدُونِي ه ذ ا ِصر    و 



উচ্চারণঃ ওয়া আদন‘বুদ ূনী হা-যা-দসরা-তুম মুেতােীম। 

অর্ থঃ এবং আমার এবাদত ের। এিাই সরল পথ। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৬১ ] 

ل ق ْد أ ض له ِمنُكْم ِجباِلًّ ك ثِيراً أ ف ل ْم ت ُكونُوا ت ْعِقلُون     و 

উচ্চারণঃ ওয়ালাোদ আদাল্লা দমনেুম ক্তজদবল্লান োেীরা- আফালাম তােূনূতা‘দেলূন। 

অর্ থঃ শয়তান থতামাভদর অভনে দলভে পথভ্রি েভরভে। তবুও দে থতামরা বুঝদন? [ 

সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৬২ ] 

نهُم الهتِي ُكنتُْم تُوع دُون   ه    ه ِذِه ج 

উচ্চারণঃ হা-দযহী জাহান্নামুল্লাতী েুনতুম তূ‘আদনূ। 

অর্ থঃ এই থস জাহান্নাম, যার ওয়াদা থতামাভদরভে থদয়া হভতা। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৬৩ 

] 

ا ُكنتُْم ت ْكفُُرون     اْصل ْوه ا اْلي ْوم  بِم 

উচ্চারণঃ ইসলাওহাল ইয়াওমা দবমা-েুনতুম তােফুরূন।ে্ফুরূন্। 

অর্ থঃ থতামাভদর েুফভরর োরভর্ আজ এভত প্রভবশ ের। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৬৪ ] 

اِهِهْم   ا ك انُوا ي ْكِسبُون  اْلي ْوم  ن ْختُِم ع ل ى أ ْفو  دُ أ ْرُجلُُهْم بِم  ت ْشه  ِلُِّمن ا أ ْيِديِهْم و  تُك  و    

উচ্চারণঃ আলইয়াওমা নাখ্দতম‘ুআলাআফওয়া-দহদহম ওয়াতুোদললমুনা আইদীদহম 

ওয়া তাশহাদ ুআরজলুুহুম দবমা-ো-নূইয়ােদেবনূ। 

অর্ থঃ আজ আদম তাভদর মুভখ্ থমাহর এভঁি থদব তাভদর হাত আমার সাভথ েথা বলভব 

এবং তাভদর পা তাভদর েৃতেভম ণর সােয থদভব। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৬৫ ] 

اط  ف أ نهى يُْبِصُرون   ر  ْسن ا ع ل ى أ ْعيُنِِهْم ف اْست ب قُوا الِصِّ ل ْو ن ش اء ل ط م    و 

উচ্চারণঃ ওয়ালাও নাশাউলাতামােনা- আলা আ‘ইউদনদহম ফােতাবােুসদসরা-তা 
ফাআন্নাইউবদসরূন। 

অর্ থঃ আদম ইচ্ছা েরভল তাভদর দৃটি শক্তি দবলুপ্ত েভর দদভত পারতাম, তখ্ন তারা 
পভথর দদভে থদৌডাভত চাইভল থেমন েভর থদখ্ভত থপত! [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৬৬ ] 



َل  ي ْرِجعُون   ا اْست ط اُعوا ُمِضيًّا و  ك ان تِِهْم ف م  س ْخن اُهْم ع ل ى م  ل ْو ن ش اء ل م    و 

উচ্চারণঃ ওয়ালাও নাশাউ লামাোখ্না-হুম ‘আলা মাো-নাদতদহম ফামােতাতা-‘ঊ 

মুদদইয়াওঁ ওয়ালাইয়ারক্তজ‘ঊন। 

অর্ থঃ আদম ইচ্ছা েরভল তাভদরভে স্ব স্ব স্থাভন আোর দবেৃত েরভত পারতাম, ফভল 

তারা আভেও চলভত পারত না এবং থপেভনও দফভর থযভত পারত না। [ সুরা ইয়া-সীন 

৩৬:৬৭ ] 

ْرهُ   ْن نُع ِمِّ م  ْلِق أ ف ال  ي ْعِقلُون  و  نُن ِكِّْسهُ فِي اْلخ    

উচ্চারণঃ ওয়ামান ন‘ুআক্তম্মর হু ননুাদক্কেহু দফল খ্ালদে আফালা-ইয়া‘দেলূন। 

অর্ থঃ আদম যাভে দীঘ ণ জীবন দান েদর, তাভে সৃটিেত পূব ণাবস্থায় দফদরভয় থনই। তবুও 

দে তারা বুভঝ না? [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৬৮ ] 

ا   م  بِينٌ و  قُْرآٌن مُّ ا ي نب ِغي ل هُ إِْن ُهو  إَِله ِذْكٌر و  م  ع لهْمن اهُ الِشِّْعر  و    

উচ্চারণঃ ওয়ামা-‘আল্লামনা-হুশদশ‘রা ওয়ামা-ইয়ামবােী লাহ ূইন হুওয়া ইল্লা-দযেরুওঁ 

ওয়া েুরআ-নুম মুবীন। 

অর্ থঃ আদম রসূলভে েদবতা দশো থদইদন এবং তা তার জভনয থশােনীয়ও নয়। এিা 
থতা এে উপভদশ ও প্রোশয থোরআন। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৬৯ ] 

ي ِحقه اْلق ْوُل ع ل ى اْلك افِِرين   يًّا و  ن ك ان  ح    ِليُنِذر  م 

উচ্চারণঃ দলইউনদযরা মান ো-না হাইয়াওঁ ওয়া ইয়াদহক্কাল োওলু‘আলাল ো-দফরীন। 

অর্ থঃ যাভত দতদন সতেণ েভরন জীদবতভে এবং যাভত োভফরভদর দবরুভর্দ্ অদেভযাে 

প্রদতটিত হয়। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৭০ ] 

اِلُكون   ا م  ا ع ِمل ْت أ ْيِدين ا أ ْنع اًما ف ُهْم ل ه  ل ْقن ا ل ُهْم ِممه ْوا أ نها خ  ل ْم ي ر    أ و 

উচ্চারণঃ আওয়ালাম ইয়ারাও আন্না-খ্ালােনা- লাহুম দমম্মা- ‘আদমলাত 

আইদীনাআন‘আ-মান ফাহুম লাহা-মা-দলেূন। 

অর্ থঃ তারা দে থদভখ্ না, তাভদর জভনয আদম আমার দনজ হাভতর বতরী বস্তুর দ্বারা 
চতুস্পদ জন্তু সৃটি েভরদে, অতাঃপর তারাই এগুভলার মাদলে। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৭১ ] 



ا ي أُْكلُون   ِمْنه  ُكوبُُهْم و  ا ر  ذ لهْلن اه ا ل ُهْم ف ِمْنه    و 

উচ্চারণঃ ওয়া যাল্লালনা-হা-লাহুম ফাদমনহা-রােূবুহুম ওয়া দমনহা-ইয়া’েুলূন। 

অর্ থঃ আদম এগুভলাভে তাভদর হাভত অসহায় েভর দদভয়দে। ফভল এভদর েতে তাভদর 

বাহন এবং েতে তারা েের্ েভর। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৭২ ] 

ش اِرُب أ ف ال  ي ْشُكُرون   م  ن افُِع و  ا م  ل ُهْم فِيه    و 

উচ্চারণঃ ওয়া লাহুম ফীহা-মানা-দফ‘উ ওয়া মাশা-দরবু আফালা-ইয়াশেুরূন। 

অর্ থঃ তাভদর জভনয চতুস্পদ জন্তুর মভধয অভনে উপোদরতা ও পানীয় রভয়ভে। তবুও 

থেন তারা শুেদরয়া আদায় েভর না? [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৭৩ ] 

ِ آِله ةً ل ع لهُهْم  ذُوا ِمن دُوِن َّللاه اتهخ  ُرون  و  يُنص    

উচ্চারণঃ ওয়াত্তাখ্াযূদমন দদূনল্লা-দহ আ-দলহাতাল লা‘আল্লাহুম ইউনসারূন।। 

অর্ থঃ তারা আল্লাহর পদরবভতণ অভনে উপাসয গ্রহর্ েভরভে যাভত তারা সাহাযযপ্রাপ্ত 

হভত পাভর। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৭৪ ] 

ُرون   ْحض  ُهْم ل ُهْم ُجندٌ مُّ ُهْم و    َل  ي ْست ِطيعُون  ن ْصر 

উচ্চারণঃ লা-ইয়ােতাতী‘ঊনা নাসরাহুম ওয়াহুম লাহুম জনুদমু মুহদারূন। 

অর্ থঃ অথচ এসব উপাসয তাভদরভে সাহাযয েরভত সেম হভব না এবং এগুভলা তাভদর 

বাদহনী রূভপ ধৃত হভয় আসভব। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৭৫ ] 

ون    ا يُِسرُّ ا يُْعِلنُون  ف ال  ي ْحُزنك  ق ْولُُهْم إِنها ن ْعل ُم م  م  و    

উচ্চারণঃ ফালা-ইয়াহঝুনো োওলুহুম; ইন্না-না‘লামুমা-ইউদেররূনা ওয়ামা-
ইউ‘দলনূন। 

অর্ থঃ অতএব তাভদর েথা থযন আপনাভে দুাঃদখ্ত না েভর। আদম জাদন যা তারা 
থোপভন েভর এবং যা তারা প্রোভশয েভর। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৭৬ ] 

ل ْم ي ر   بِينٌ أ و  ِصيٌم مُّ ل ْقن اهُ ِمن نُّْطف ٍة ف إِذ ا ُهو  خ  نس اُن أ نها خ  اْْلِ   



উচ্চারণঃ আওয়ালাম ইয়ারাল ইনো-নআুন্না-খ্ালােনা-হুদমননতুফাদতন ফাইযা-হুওয়া 
খ্াসীমুম মুবীন। 

অর্ থঃ মানষু দে থদভখ্ না থয, আদম তাভে সৃটি েভরদে বীয ণ থথভে? অতাঃপর তখ্নই থস 

হভয় থেল প্রোশয বােদবতন্ডাোরী। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৭৭ ] 

ِميمٌ  ِهي  ر  ْن يُْحيِي اْلِعظ ام  و  ْلق هُ ق ال  م  ن ِسي  خ  ث اًل و  ب  ل ن ا م  ض ر    و 

উচ্চারণঃ ওয়া দারাবা লানা-মাোলাওঁ ওয়া নাদেয়া খ্ালোহ ূো-লা মাইঁ ইউহদয়ল ‘ইজা-
মা ওয়া দহয়া রামীম। 

অর্ থঃ থস আমার সম্পভেণ এে অদ্েূত েথা বর্ ণনা েভর, অথচ থস দনভজর সৃটি েুভল 

যায়। থস বভল থে জীদবত েরভব অদস্থসমূহভে যখ্ন থসগুভলা পভচ েভল যাভব? [ সরুা 
ইয়া-সীন ৩৬:৭৮ ] 

ْلٍق ع ِليمٌ  ُهو  بُِكِلِّ خ  ةٍ و  ره ل  م  ا الهِذي أ نش أ ه ا أ وه   قُْل يُْحيِيه 

উচ্চারণঃ েুল ইউহয়ী হাল্লাযী আনশাআহা আওওয়ালা মাররাদতওঁ ওয়া হুয়া দবেুদল্ল 

খ্ালদেন ‘আলীমু। 

অর্ থঃ বলুন, দযদন প্রথমবার থসগুভলাভে সৃটি েভরভেন, দতদনই জীদবত েরভবন। দতদন 

সব ণপ্রোর সৃটি সম্পভেণ সমযে অবেত। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৭৯] 

ِر  ن  الشهج  ع ل  ل ُكم ِمِّ ْنهُ تُوقِدُون  الهِذي ج  ِر ن اًرا ف إِذ ا أ نتُم ِمِّ اأْل ْخض    

উচ্চারণঃ আল্লাযী জা‘আলা লােুম দমনাশশাজাদরল আখ্দাদর না-রান ফাইযা-আনতুম 

দমনহু তূদেদনূ। 

অর্ থঃ দযদন থতামাভদর জভনয সবুজ বৃে থথভে আগুন উৎপন্ন েভরন। তখ্ন থতামরা 
তা থথভে আগুন িালাও। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৮০ ] 

ُق اْلع ِلي  اله ُهو  اْلخ  اأْل ْرض  بِق اِدٍر ع ل ى أ ْن ي ْخلُق  ِمثْل ُهم ب ل ى و  اِت و  او  ل ق  السهم  ل ْيس  الهِذي خ  مُ أ و    

উচ্চারণঃ আওয়া লাইোল্লাযী খ্ালাোেোমা-ওয়াদত ওয়াল আরদা দবো-দদদরন ‘আলা 
আইঁ ইয়াখ্লুো দমেলাহুম বালা- ওয়া হুওয়াল খ্াল্লা-েুল ‘আলীম। 

অর্ থঃ দযদন নভোমন্ডল ও েূমন্ডল সৃটি েভরভেন, দতদনই দে তাভদর অনুরূপ সৃটি 

েরভত সেম নন? হযা ঁদতদন মহাস্রিা, সব ণজ্ঞ। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৮১ ] 



اد  ش ْيئًا أ ْن ي قُول  ل هُ ُكْن ف ي ُكونُ  ا أ ْمُرهُ إِذ ا أ ر    إِنهم 

উচ্চারণঃ ইন্নামাআমরুহ ূইযাআরা-দা শাইআন আইঁ ইয়ােূলা লাহেুূন ফাইয়ােূন। 

অর্ থঃ দতদন যখ্ন থোন দেেু েরভত ইচ্ছা েভরন, তখ্ন তাভে থেবল বভল থদন, `হও' 

তখ্নই তা হভয় যায়। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৮২ ] 

إِل ْيِه   ل ُكوُت ُكِلِّ ش ْيٍء و  ان  الهِذي بِي ِدِه م  عُون  ف ُسْبح  تُْرج    

উচ্চারণঃ ফােুবহা-নাল্লাযী দবয়াদদহী মালােূতুেুদল্ল শাইদয়ওঁ ওয়া ইলাইদহ তুর জা‘ঊন। 

অর্ থঃ অতএব পদবত্র দতদন, যারঁ হাভত সবদেেুর রাজত্ব এবং তারঁই দদভে থতামরা 
প্রতযাবদতণত হভব। [ সরুা ইয়া-সীন ৩৬:৮৩ ] 

 

 

 

 

সুরা ইয়াসসন এর ফসিলত 

সূরা ইয়াদসভনর ফক্তজলত, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ ণনা েভর থশষ েরা যাভব না। এই 
সুরার মহাত্ম্য সম্পভেণ রাসুল (সাঃ) অসংখ্য হাদদভস বভলভেন। দনভচ দেেু ফদযলত 
থদয়া হলাঃ ⇒ সুরা ইয়াসসন কিারআননর হৃদয় 

হযরত মহুাম্মদ (সাঃ) বভলভেন:  

 সসব দেেুর মভধযই এেটি দদয় আভে   েুরআভনর দদয় হল সরূা ইয়াদসন।” 

[তাফসীর-আল-সাবনুী খ্ণ্ড ২] 



এই হাদদসটি আমাভদর থদখ্ায় থয সূরা ইয়াদসন েতিা তাৎপয ণপূর্ ণ । োরর্ হািণ 
আমাভদর শরীভরর সবভচভয় গুরুত্বপূর্ ণ অে, পুভরা োয ণোদরতা হাভিণর উপর দনেণর 
েভর। এেইোভব, সরূা ইয়াদসন েুরআভনর দদয় এবং প্রদতটি মুসলমাভনর জনয 
এটি পডা এবং থবাঝা অপদরহায ণ। 

 ⇒ সূরা ইয়াসসন চ্মৎিার পুরস্কার লানের মাধ্যমঃ 

পদবত্র েুরআভনর এেটি শে পডভল আল্লাহর ১০টি দনয়ামত পাওয়া যাভব। সূরা 
ইয়াদসন পডার সময় এেজন বযক্তি ১০ বার েুরআন পডার সওয়াব পাভবন। থযমন 
আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাাঃ) বভলভেন: 

 সভয বযক্তি সূরা ইয়াদসন পাি েভর, আল্লাহ তাভে পুভরা েুরআন পডার সমান 
সওয়াব দান েভরন।” 

(দতরদমযী ২৮১২) 

 ⇒ সুরা ইয়াসসন গুনাহ মানফর মাধ্যমঃ 

আমাভদর দপ্রয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাাঃ) বভলভেনাঃ 

 সভয বযক্তি আল্লাহর সন্তুটি লাভের জনয রাভত সূরা ইয়াদসন পাি েরভব, আল্লাহ 
তাভে েমা েরভবন।” 

(ইবভন দহব্বান, দাদরদম ৩২৮৩-এ) 

আপদন যদদ মহান আল্লাহর োভে আপনার গুনাভহর জনয েমা চাইভত চান 
তাহভল প্রদতদদন সূরা ইয়াদসন পডুন আল্লাহ অবশযই আপনার গুনাহ মাফ 
েরভবন। 

 



⇒ সুরা ইয়াসসন মৃতযয-িষ্ট লাঘনবর মাধ্যমঃ 

 

হজরত আবু যর (রা: ) বভলন, রাসূল সা:- বভলভেন, 

মৃতুয পথযাত্রী বযক্তির োভে সূরা ইয়াদসন পাি েরভল তার মৃতুয যন্ত্রর্া সহজ হভয় 
যায়। (মাজহাদর) 
 

তাোডা আভরা এেটি হাদদস আভে, 

 সযারা মৃতুযবরর্ েরভে তাভদর উপর ইয়াদসন পাি ের।” -সানান আদব দাউদ 

 

হযরত মা’দেল ইবভন ইয়াসার (  রাাঃ ) থথভে বদর্ ণত। দতদন বভলন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়া সাল্লাম বভলভেন- 

 সসূরা ইয়াদসন থতামাভদর মুমূষু ণ বযক্তিভদর দনেি পাি েভরা। স- (  আবু দাউদ, 
নাসাঈ, ইবভন মাযাহ, মুসনাভদ আহমাদ) 

 

ইমাম আহমাদ (  রাঃ ) বভলভেন- আমাভদর প্রবীর্রা বলভতন, 

 সমুমূষু ণ বযক্তির দনেি সূরা ইয়াসীন পাি েরা হভল আল্লাহ তারঁ েি লাঘব েভর 
থদন।” (  তাফসীভর ইবভন োসীর, ৩য় খ্ণ্ড, পিৃা- ১৫৪ ) 

 

হাদীস থথভে প্রতীয়মান হয় থয, সূরা ইয়াদসন মৃত বযক্তির দনেি পাি েরা 
বাঞ্ছনীয়। এেজন মানুষ থয এই পৃদথবী থেভড চভল যাভচ্ছন তার আধযাক্তত্ম্ে সাহাযয 
এবং সান্ত্বনা দরোর সফল জেভতর সহভজ যাওয়ার জনয। 



তাই এই সমভয় যদদ েুরআভনর দদয় থতলাওয়াত েরা হয়, এটি যন্ত্রর্াদায়ে 
প্রক্তক্রয়ায় শাদন্ত ও আরাম আভন। 

 ⇒ সুরা ইয়াসসন চ্াসহদা পূরনণর মাধ্যমঃ 

মানুষ মাত্রই অবস্থান অনুযায়ী নানা ধরভনর অোব-অনিভন বা হাজত থাভে। শুধু 
পদরশ্রম েভর দেংবা অথ ণ উপাজণভনর মাধযভম অোব-অনিন থথভে মুক্তি পাওয়া 
যায় না। পদরশ্রমোরী বা অথ ণ উপাজণনোরীর ওপর আল্লাহর দবভশষ রহমত থােভত 
হয়। 

সূরা ইয়াদসন থতলাওয়াভতর মাধযভম আল্লাহর রহমত-বরেত আভস। সূরা ইয়াদসন 
থতলাওয়াত েরভল মভনর হাজত বা মভনর আশা পূর্ ণ হয়। 

হজরত আতা দবন আদব রাবাহ (রা. ) বদর্ ণত, রাসুল (সা. ) বভলভেন, 

 যভয বযক্তি দদভনর থবলায় সূরা ইয়াদসন থতলাওয়াত েরভব, তার সব হাজত পূর্ ণ েরা 
হভব।’ (সুনাভন দাভরদম : ৩৪৬১)। 

 

হজরত আবদুল্লাহ ইবভন জবুাভয়র রা: বভলন, যদদ থোভনা বযক্তি অোব-অনিভনর 
সময় সূরা ইয়াদসন পাি েভর, তাহভল তার অোব দরূ হয়, সংসাভর শাদন্ত ও 
দরক্তজভে বরেত লাে হয়। (মাজহাদর) 

 

ইয়াহইয়া ইবভন োসীর বভলন,  যভয বযক্তি সোভল সূরা ইয়াদসন পাি েরভব থস 
সন্ধযা পয ণন্ত সুভখ্-স্বক্তস্তভত থােভব। থয সন্ধযায় পাি েরভব থস সোল পয ণন্ত শাদন্তভত 
থােভব (মাজহাদর)। 

 



⇒ সব ধ্রননর েয় দরূ িনর 

মানুভষর মভন নানা ধরভনর েয় থাভে। প্রদতদদন এই সূরা পাি েরভল আপনার 
সমস্ত েয় দরূ হয়। 

সূরা ইয়াদসন মুখ্স্ত েরভত েতের্ লাভে? 

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বভলন: 

 সএবং আদম েুরআনভে থবাঝার জনয এবং স্মরর্ রাখ্ার জনয সহজ েভর দদভয়দে, 
তাহভল উপভদশ গ্রহর্োরী থেউ আভে দে?” (৫৪:১৭) 

এই আয়াত থথভে আমরা বুঝভত পাদর থয, েুরআভনর থযভোভনা সূরা মুখ্স্থ েরা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাভদর জনয সহজ েভর দদভয়ভেন। আর সূরা 
ইয়াদসনা েুরআভনর সবভচভয় সহজ সূরাগুদলর মভধয এেটি । এটি খ্ুব দীঘ ণ নয়, 
আয়াতগুদল উপলদি েরা এবং মুখ্স্থ েরা তুলনামূলেোভব সহজ। 

বাদেিা দনেণর েভর আপদন েতিা অনুপ্রাদর্ত এবং েতিা প্রভচিা েরভত ইচু্ছে 
তার উপর। আমাভে যদদ ক্তজভজ্ঞস েভরন তাহভল বলভত পাদর এই সূরাটি মুখ্স্থ 
েরভত ৫-১০ দদন সময় লােভত পাভর। 

  

সূরা ইয়াদসন আল্লাহর চূডান্ত ও সভব ণাচ্চ েমতা বর্ ণনা েভর। প্রদতদদন সূরা ইয়াদসন 
দতলাওয়াত েরুন, এটি আপনার উপর মহান আল্লাহর দনয়ামত দান েরভব। এটি 
আপনার দবশ্বাসভেও মজবুত েভর এবং আল্লাহর সাভথ আপনার সম্পেণভে দৃঢ় 
েভর। 

 


