
 সূরা মূলক 

 (িবসিম�ািহর রাহমািনর রািহম) 

 (১) তাবা-রাকা�াযী িবয়ািদিহল মুলকু ওয়া �ওয়া 'আলা- কুি� শাইিয়ন কাদীর। 
 (২) আ�াযী খালাকাল মাওতা ওয়াল হায়া-তা িলইয়াবলুওয়াকুম আইয়ুকুম 
 আহছানু‘আমালাওঁ ওয়া �ওয়াল ‘আঝীঝুল গাফূর। 
 (৩) আ�াযী খালাকা ছাব‘আ ছামা-ওয়া-িতন িতবা-কান মা- তারা- ফী খালিকর 
 রাহমা-িন িমন তাফা-উত ফার�জ‘ইল বাসারা হাল তারা- িমন ফুতূর। 
 (৪)  ছ�  �ার �জ'ইলবাসারা কাররাতাইিন ইয়ানকািলব ইলাইকাল বাসা� খা-িছআওঁ ওয়া 
 �ওয়া হাছীর। 
 (৫) ওয়া লাকাদ ঝাইয়া�াছ ছামাআ�ুনইয়া- িবমাসা-বীহা ওয়াজা'আলনা- হা- �জমূাল 
 িলশশায়া-তীিন ওয়া আ'তাদনা- লা�ম 'আযা- বাছছা'ঈর। 
 (৬) ওয়া িল�াযীনা কাফা�িবরা��িহম 'আযা- বুজাহা�ামা ওয়ািব'ছাল মাসীর। 
 (৭) ইযাউলকূফীহা- ছািম'উ লাহা- শাহীকাওঁ ওয়ািহয়া তাফূর। 
 (৮) তাকা- দুতামাইয়াঝুিমনাল গাই�জ কু�ামাউলিকয়া ফীহা- ফাওজনু ছাআলা�ম 
 খাঝানাত� হাআলাম ইয়া'িতকুম নাযীর। 
 (৯) কা- লূবালা- কাদ জাআনা- নাযী�ন ফাকাযযাবনা- ওয়া কুলনা- মানাঝঝালা�া- � 
 িমন শাইিয়ন ইন আনত�ম ই�া- ফী দালা- িলন কাবীর। 
 (১০) ওয়া কা-লূলাও কু�া- নাছমা'উ আও না'িকলুমা- কু�া-ফীআসহা-িবছছা'ঈর। 
 (১১) ফা'তারাফূিবযামিবিহম ফাছ� হ�লিলআসহা-িবছ ছা'ঈর। 
 (১২) ই�া�াযীনা ইয়াখশাওনা রা�া�ম িবলগাইিব লা�ম মাগিফরাত� ওঁ ওয়া আজ�ন 
 কাবীর। 
 (১৩) ওয়া আিছর�কাওলাকুম আিবজহা�িবহী ই�াহ'ূআলীমুম িবযা- িতসসুদ ূর। 
 (১৪) আলা- ইয়া'লামুমান খালাকা ওয়া �ওয়া�াতীফুল খাবীর। 
 (১৫) �ওয়া�াযী জা'আলা লাকুমুল আরদা যালূলান ফামশফূী মানা-িকিবহা- ওয়া 
 কুলূিমর িরঝিকহী ওয়া ইলাইিহন নুশরূ। 
 (১৬) আ আিমনত�ম মান িফছছামাই আইঁ ইয়াখিছফা িবকুমুল আরদা ফাইযা- িহয়া 
 তামূর। 
 (১৭) আম আিমনত�ম মান িফছছামাই আইঁ ইউরিছলা 'আলাইকুম হা-িসবান 
 ফাছাতা'লামূনা কাইফা নাযীর। 
 (১৮) ওয়া লাকাদ কাযযাবা�াযীনা িমন কাবিলিহম ফাকাইফা কা- না নাকীর। 
 (১৯) আওয়ালাম ইয়ারাও ইলা�াইির ফাওকা�ম সাফফা-িতওঁ ওয়াইয়াকিবদন । 
 মাইউমিছকু��া ই�াররাহমা-নু ই�াহিূবকুি� শাইিয়ম বাসীর। 
 (২০)আ�ান হা-যা�াযী �ওয়া জনুদু�াকুম ইয়ানসু�কুম িমন দ ূিনররাহমা-িন ইিনল 
 কািফ�না ই�া- ফী ��র। 



 (২১) আ�ান হা- যা�াযী ইয়ারঝকুকুম ইন আমছাকা িরঝকাহ ূবা�াজজ্ফূী 
 'উত�ওিবওয়া নুফূর। 
 (২২) আফামাইঁ ইয়ামশী মুিক�ান 'আলা- ওয়াজিহহী আহদা আ�াইঁ ইয়ামশী ছািব 
 ইয়ান 'আলা-িসরা-িতমমুছতাকীম। 
 (২৩) কুল �ওয়া�াযীআনশাআকুম ওয়া জা‘আলা লাকুমুছছাম‘আ ওয়াল আবসা-রা 
 ওয়াল আফইদাতা কালীলাম মা-তাশকু�ন। 
 (২৪) কুল �ওয়া�াযী যারাআকুম িফল আরিদওয়া ইলাইিহ ত�হশা�ন। 
 (২৫) ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা-হা-যাল ওয়া'দুইন কুনত�ম সা-িদকীন। 
 (২৬) কুল ই�ামাল 'ইলমু'ইনদা�া- িহ ওয়া ই�ামাআনা নাযী�ম মুবীন। 
 (২৭) ফালা�া-রাআও� ঝুলফাতান ছীআত ঊজ�ূ�াযীনা কাফা�ওয়া কীলা হা-যা�াযী 
 কুনত�ম িবহী তা�া'ঊন। 
 (২৮) কুল আরাআইত�ম ইন আহলাকািনয়া�া-� ওয়া মা�া‘ইয়া আও রািহমানা- 
 ফামাইঁ ইউজী�ল কা-িফরীনা িমন ‘আযা-িবন আলীম। 
 (২৯) কুল �ওয়াররাহমা-নুআ-মা�া-িবহী ওয়া'আলাইিহ তাওয়া�ালনা-, ফাছাতা'লামূনা 
 মান �ওয়া ফী দালা-িলম মুবীন। 
 (৩০) কুল আরাআইত�ম ইন আসবাহা মাউকুম গাওরান ফামাইঁ ইয়া'তীকুম িবমাইম 
 মা'ঈন। 


