
 

আল ওয়াক্বিয়া AlWaqiah         

পরম করুণাময় ও অক্বিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করক্বি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  যখন ক্বকয়ামমের ঘটনা 
ঘটমে, 

1.  When the inevitable 

event happens.  ُۙ قَّعَِّت الۡوَّاقِعَّة  ِِِِ اِذَّا وَّ
2.  যার োস্তেোয় ককান 
িংশয় কনই। 

2.  There shall be none 

to deny its happening.   َِّاِذبَّة َّيۡسَّ لِـوَّقۡعَّتِهَّا ك ِِِِ ل
3.  এটা নীচু কমর কদমে, 

িমুন্নে কমর কদমে। 
3. Abasing (some), 

exalting (others). ُۙ افِعَّة  ة  ر َّ افِضَّ ِِِِ خَّ
4.  যখন প্রেলভামে 
প্রকক্বিে হমে পকৃ্বিেী। 

4.  When the earth is 

shaken with convulsion. ُۙا ج ًّ ِت اۡۡلَّۡرض  رَّ ج َّ ِِِِ اِذَّا ر 
5.  এেং পেবেমালা কভমে 
চুরমার হময় যামে। 

5. And the mountains 

are broken down, 

crumbling. 

اُِۙ َّال  بَّس ًّ ِت اۡۡلِب ب س َّ ِِ و َّ
6.  অেঃপর ো হময় যামে 
উৎক্বিপ্ত ধূক্বলকণা। 

6.    So  they  become  

as scattered dust.  ُۙۢۡبَّث ًّا َّٓاءًّ م  نۡ َّۡت هَّب ِِِِ فَّكَّان
7.  এেং কোমরা ক্বেনভামে 
ক্বেভক্ত হময় পড়মে। 

7.  And you become 

three kinds. ًًَّّؕة ا ثَّلٰث نۡت ۡم اَّۡزوَّاجًّ ك  ِِِِ و َّ
8.  যারা ডান ক্বদমক, কে 
ভাগ্যোন োরা। 

8.   So those on the 

right hand.  What of 

those on the right 

hand. 

َّيۡمَّنَّةِِفَِّ َّۡصٰحب  اۡۡل ۤ اَّۡصٰحب  ِا ُۙۙ مَّا
َّيۡمَّنَِّةًؕ ِِِِ اۡۡل

9.  এেং যারা োমক্বদমক, 

কে হেভাগ্া োরা। 
9.   And those on the 

left hand. What of َِّةِِو َّۡشٔـََّمَّ ۤ اَّۡصٰحب  ِاَّۡصٰحب  اۡۡل ُۙۙ مَّا



those on the left hand. ًِؕة َّۡشٔـََّمَّ ِِِِ اۡۡل
10.  অগ্রেেীগ্ণ কো 
অগ্রেেীই। 

10. And those foremost, 

the foremost in the race.  ِ بِق ۡونَّ بِق ۡونَّ السه ِِِِ ُِۙۙ  وَّالسه
11.  োরাই ননকটযশীল, 11.  They  will   be  

those nearest. َِّب ۡون ٰٓٮ ِكَّ اۡۡل قَّر َّ ٰ ِِ ا ول
12.  অেদামনর 
উদযানিমূমহ, 

12.  In the Gardens of 

delight.  
ِِِِ ِِفۡ جَّنهِت الن َّعِيِۡمِ

13.  োরা একদল 
পেূবেেীমদর মধয কিমক। 

13.  A multitude from 

among the former 

people.  

ُۙ لِۡيَّ ِِِِ ث ل َّة  م ِنَّ اۡۡلَّو َّ
14.  এেং অল্পিংখযক 
পরেেীমদর মমধয কিমক। 

14.   And  a  few  from  

among those of later 

people.  

ًؕ قَّلِيۡل  م ِنَّ اۡۡلِٰخِريۡنَّ ِِِِ وَّ
15.  স্বণব খক্বচে ক্বিংহািন। 15.   On jeweled 

couches. ٍَُّۙة ۡون ٍر م َّۡوض  ر  ِِِِ عَّٰٰل س 
16.  োরা োমে কহলান 
ক্বদময় েিমে পরস্পর 
মুমখামুক্বখ হময়। 

16. Reclining on them, 

facing each other.  َِّتَّقٰبِلِۡي َّيۡهَّا م  ِِِِ م  ت َِّكٔـ ِۡيَّ عَّل

17.  োমদর কামি 
কঘারামেরা করমে ক্বচর 
ক্বকমশামররা। 

17. There wait on them 

immortal youths. 
َّيِۡهۡم ِولۡدَّان   ۡوف  عَّل يَّط 

ُۙ ۡونَّ َّل َّد  ِِّم  
18.  পানপাত্র কুঁ জা ও খাুঁটি 
িূরাপণূব কপয়ালা হামে 
ক্বনময়, 

18.   With goblets, and 

pitchers, and  a  cup  

from  a  pure spring.  

ِ اَّبَّاِريۡقَّ َّۡكوَّاٍب و َّ كَّاٍۡس م ِۡن ِبِا ُۙۙ وَّ
ُۙ ِِِِ م َّعِۡيٍ

19.  যা পান করমল োমদর 
ক্বশরঃপীড়া হমে না এেং 
ক্বেকারগ্রস্ত ও হমে না। 

19.   No headache will 

they get therefrom, nor 

will they be intoxicated. 

ع ۡونَّ عَّنۡهَّا وَّۡلَّ  د َّ ۡل َّ ي صَّ
ُۙ ف ۡونَّ ِِ ي ۡۡنِ

20.  আর োমদর পিন্দমে 
েল-মুল ক্বনময়, 

20. And fruit, whichever 

they may choose.  ُۙ ّي َّ ۡونَّ َّتَّخَّ ِ َّا ي فَّاِكهٍَّة م  ِِِِ وَّ



21.  এেং রুক্বচমে পাখীর 
মাংি ক্বনময়। 

21. And the flesh of 

fowls, whatever they 

may desire.  

ًؕ َّۡشتَّه ۡونَّ ِ َّا ي ّۡيٍ م  ِِِِ وََّلَِّۡم طَّ
22.  েিায় িাকমে 
আনেনয়না হুরগ্ণ, 

22. And fair ones with 

wide lovely eyes. ُۙ ۡور  ِعۡي  ِِِِ وَّح 
23.  আেরমণ রক্বিে 
কমাক্বের নযায়, 

23.   The   likeness   of   

well guarded pearls.  َِّۡكن ۡوِن اۡۡل ۡؤل ـَوِ ـ  َّاِل الل  َّۡمث َّا ِِِِ ك
24.  োরা যা ক্বকিু করে, 

োর পরুস্কারস্বরূপ। 
24.   Reward  for  what  

they used to do.  َِّل ۡون َّعۡمَّ َّان ۡوا ي ۢۡ ِِبَّا ك ٓاءًّ ِِِِ جَّزَّ
25.  োরা েিায় অোন্তর 
ও ককান খারাপ কিা 
শুনমে না। 

25.   They  shall  not 

hear  therein vain  talk, 

nor sinful speech.  

ۡلَّ  َّغۡوًّا و َّ ۡلَّ يَّۡسمَّع ۡونَّ فِيۡهَّا ل
اُۙ ِ تَّاۡثِيۡمًّ

26.  ক্বকন্তু শুনমে িালাম 
আর িালাম। 

26.   Except the saying: 

“Peace, Peace.” لٰمًّا لٰمًّا سَّ ًّ سَّ ِِِِ اِۡل َّ قِياۡل
27.  যারা ডান ক্বদমক 
িাকমে, োরা কে 
ভাগ্যোন। 

27.  And those on the 

right hand,  what  of  

those on the right 

hand.  

َِّمۡيِِ اَّۡصٰحب  الۡي ۤ اَّۡصٰحب  ِوَّ ُۙۙ مَّا
ًؕ َِّمۡيِ ِِِِ الۡي

28.  োরা িাকমে 
কাুঁটাক্বেহীন েদক্বরকা েৃমি। 

28.  Among thornless 

lote trees.  ُۙۡوٍد ۡض  ِِِِ ِِفۡ ِسۡدٍر ّم َّ
29.  এেং কাুঁক্বদ কাুঁক্বদ 
কলায়, 

29.  And clustered 

plantains. ُۙۡوٍد لٍۡح م َّنۡض  طَّ ِِِِ و َّ
30.  এেং দীঘব িায়ায়। 30.  And outspread 

shade.  ُۙۡوٍد ۡد  ٍ م َّ ِِِِ وَِّظل 
31.  এেং প্রোক্বহে পাক্বনমে, 31.  And water 

gushing. ُۙۡوٍب ۡسك  ِِِِ و َّ مَّٓاٍء م َّ
32.  ও প্রচুর েল-মূমল, 32.  And abundant 

fruits.  ُۙفَّاِكهٍَّة كَّثِّۡيٍَّة ِِِِ و َّ
33.  যা কশষ হোর নয় 
এেং ক্বনক্বষদ্ধ ও নয়, 

33. Neither out of 

reach, nor forbidden.  ُۙۡن ۡوعٍَّة ۡلَّ مَّ ۡوعٍَّة و َّ ِِ ۡل َّ مَّۡقط 



34.  আর িাকমে িমুন্নে 
শযযায়। 

34.  And upraised 

couches.  ًٍؕش م َّۡرف ۡوعٍَّة ِِِِ و َّ ف ر 
35.  আক্বম জান্নােী 
রমণীগ্ণমক ক্বেমশষরূমপ 
িৃক্বি কমরক্বি। 

35. Surely, We have 

created them a (new) 

creation. 

ٓاءًُّۙ اٰٰۡن ن َّ اِنۡشَّ ۤ اَّنۡشَّ ِِِِ اِن َّا

36.  অেঃপর োমদরমক 
কমরক্বি ক্বচরকমারী। 

36.  And made them 

virgins.  ُۙا عَّلۡنٰه ن َّ اَّبۡكَّارًّ ِِِِ فَّجَّ
37.  কাক্বমনী, িমেয়স্কা। 37.  Loving, of equal 

age.  
ًّاُۙ اب ًّا اَّتۡرَّ ب ِِِِ ع ر 

38.  ডান ক্বদমকর কলাকমদর 
জমনয। 

38.   For those on the 

right hand.  ًؕ َِّمۡيِ َّۡصٰحِب الۡي ِِِِ ِۡل 
39.  োমদর একদল হমে 
পেূবেেীমদর মধয কিমক। 

39. A multitude of 

those from among the 

former.  

ُۙ لِۡيَّ ِِِِ ث ل َّة  م ِنَّ اۡۡلَّو َّ
40.  এেং একদল 
পরেেীমদর মধয কিমক। 

40. And a multitude of 

those from among the 

later.  

ًؕ ث ل َّة  م ِنَّ اۡۡلِٰخِريۡنَّ ِِِِ وَّ
41.  োমপার্শ্বস্থ কলাক, কে 
না হেভাগ্া োরা। 

41.  And those on the 

left hand, what of those 

on the left hand.  

اِلِوَِّ مَّ ۤ اَّۡصٰحب   ُِۙۙاَّۡصٰحب  الش ِ مَّا
اِلًؕ مَّ ِِِِ الش ِ

42.  োরা িাকমে প্রখর 
োমে এেং উত্তপ্ত পাক্বনমে, 

42. In the scorching 

wind and the boiling 

water.  

يٍۡمُۙ ِ ۡوٍم و َّۡحَّ ِِِِ ِِفۡ َسَّ 
43.  এেং ধুম্রকমের 
িায়ায়। 

43.  And the shadow of 

black smoke.  ُۙۡوٍم ۡم  ٍ م ِۡن ّي َّ ِظل  ِِِِ و َّ
44.  যা শীেল নয় এেং 
আরামদায়কও নয়। 

44.  Neither cool nor 

refreshing.  
ۡلَّ كَِّريٍۡمِ ِِِِ ۡل َّ بَّاِرٍد و َّ

45.  োরা ইক্বেপমূেব 
স্বাচ্ছন্দযশীল ক্বিল। 

45. Indeed they were, 

before that, indulging 

in luxury. 

َّان ۡوا قَّبۡلَّ ذٰلِكَّ اِِ ٰن َّ ۡم ك
 ِ ۡۡتَّفِۡيَّ ِِِِ ِۙ م 



46.  োরা িদািেবদা 
কঘারের পাপকমমব ডুমে 
িাকে। 

46.   And they used to 

persist in great sin.  َِّۡونَّ عَّٰلَّ اَۡلِنِۡث و َّان ۡوا ي ِصر   ك
ِِِِ الۡعَِّظيِۡمِ

47.  োরা েলেঃ আমরা 
যখন মমর অক্বস্থ ও মৃক্বত্তকায় 
পক্বরণে হময় যাে, েখনও 
ক্বক পনুরুক্বিে হে? 

47.  And they used to 

say: “When we are 

dead and become dust 

and bones, shall we   

indeed be resurrected.” 

ۡول ۡونَِّ َّق  َّان ۡوا ي ك َّا وَّك ن َّا ِوَّ ا ِمتۡن ُۙۙ اَّٮ ِذَّ
ُۙ َّبۡع ۡوث ۡونَّ امًّا ءَّاِن َّا ۡلَّ ِعظَّ ًّا و َّ اب ِِ ت رَّ

48.  এেং আমামদর 
পেূবপরুুষগ্ণও! 

48.  And our 

forefathers of before.  َِّل ۡون َّا اۡۡلَّو َّ ن اٰبَّٓاؤ  ِِِِ اَّوَّ
49.  েলুনঃ পেূবেেী ও 
পরেেীগ্ণ, 

49.   Say: “Surely the 

former and the later.”  ُۙ اۡۡلِٰخِريۡنَّ لِۡيَّ وَّ ِِِِ ق ۡل اِن َّ اۡۡلَّو َّ
50.  িোই একক্বত্রে হমে 
এক ক্বনক্বদব ি ক্বদমনর ক্বনক্বদব ি 
িমময়। 

50. “Shall  be  gathered 

together to  an  

appointed  meeting   of  

a  known  day”  

ۡوع ۡونَِّ َّۡجم  َّۡوٍم ِۡلَّ ُۙۙ اِٰٰل ِميۡقَّاِت ي
ِِِِ م َّعۡل ۡومٍِ

51.  অেঃপর কহ পিভ্রি, 

ক্বমিযামরাপকারীগ্ণ। 
51. “Then indeed, you 

the deviators, the 

deniers.”  

ٓال  ۡونَّ  ۡم اَّي  هَّا الض َّ ث م َّ اِن َّك 
ُِۙ ب ۡونَّ ِِ اۡۡل كَّذ ِ

52.  কোমরা অেশযই ভিণ 
করমে যাকু্কম েৃি কিমক, 

52.   “You will eat of 

the tree of zaqqum.” ٍُۙر م ِۡن زَّق  ۡوٍم ِٰكل ۡونَّ ِمۡن شَّجَّ ِِِِ ۡلَّ
53.  অেঃপর ো দ্বারা 
উদর পণূব করমে, 

53.  “Then you fill with 

it your bellies.”  َِّۡون ا لِٔـَ ۡونَّ مِنۡهَّا الۡب ط  ِِ فَّمَّ
54.  অেঃপর োর উপর 
পান করমে উত্তপ্ত পাক্বন। 

54.  “Then you will 

drink  on  it  from  the 

boiling water.” 

َِّميِۡمِ َّيِۡه ِمنَّ اَۡل ِِِِ فَّٰشِرب ۡونَّ عَّل
55.  পান করমে ক্বপপাক্বিে 
উমটর নযায়। 

55.  “So you will drink 

as drink the thirsty 

camels.” 

ۡربَّ اۡۡلِيِۡمًؕ ِِ فَّٰشِرب ۡونَّ ش 
56.  ককয়ামমের ক্বদন এটাই 
হমে োমদর আপযায়ন। 

56. This will be their 

welcome on the Day of 

Judgment. 

يِۡنًؕ َّۡومَّ الد ِ ۡل  ۡم ي ا ن ز  ِِِِ هٰذَّ



57.  আক্বম িৃক্বি কমরক্বি 
কোমামদরমক। অেঃপর 
ককন কোমরা ো িেয েমল 
ক্বের্শ্াি কর না। 

57. We have created 

you, then why do you 

not confirm.  

ِۡ َّۡوۡلَّ نَّ ۡم فَّل َّقۡنٰك  ل ن  خَّ
ق ۡونَِّ د ِ ِِ ت صَّ

58.  কোমরা ক্বক কভমে 
কদমখি, কোমামদর েীযবপাে 
িিমকব । 

58.   So have you seen 

that which you emit. ًؕ ۡن ۡونَّ ءَّيۡت ۡم م َّا ُت  ِِِِ اَّفَّرَّ

59.  কোমরা োমক িৃক্বি 
কর, না আক্বম িৃক্বি কক্বর? 

59.     Is it you who 

create it or are We the 

Creator. 

ۡن  ءَِّ َّه ۤ اَّۡم نَّ ۡون ۡل ق  اَّنۡت ۡم َتَّ
َّـالِق ۡونَِّ ِِِِ اۡۡل

60.  আক্বম কোমামদর 
মৃেুযকাল ক্বনধবাক্বরে কমরক্বি 
এেং আক্বম অিম নই। 

60.   We  have  decreed   

death  among   you,  

and  We are not to be 

outdone.  

َّۡوتَّ وَّمَّا  َّا بَّيۡنَّك م  اۡۡل ۡرن ۡن  قَّد َّ نَّ
ُۙ ۡن  ِِبَّۡسب ۡوقِۡيَّ ِِِِ نَّ

61.  এ েযাপামর কয, 

কোমামদর পক্বরেমেব  
কোমামদর মে কলাকমক 
ক্বনময় আক্বি এেং 
কোমামদরমক এমন কমর 
কদই, যা কোমরা জান না। 

61.  In that We may 

change your likeness, 

and create you in 

(forms) that you do not 

know.  

لَِّ اَّۡن  ٰٰلٰٓ عَِّ َّد ِ ۡمِ  ن  ب َّك  َّال  وَِّ اَّۡمث
ۡم ِِفِۡ ـ نِۡشئَّك  ِ  مَّا  ن ۡونَِّ  ۡلَّ َّم  ِِِِ تَّعۡل

62.  কোমরা অেগ্ে হময়ি 
প্রিম িৃক্বি িিমকব , েমে 
কোমরা অনুধােন কর না 
ককন? 

62. And indeed you 

know the first creation. 

Why then you do not 

take heed.  

َّةَّ اۡۡل ۡوٰٰل  َّـقَّۡد عَّلِۡمت م  الن َّۡشا ل وَّ
ۡونَِّ ك َّر  َّۡوۡلَّ تَّذَّ ِِِِ فَّل

63.  কোমরা কয েীজ েপন 
কর, কি িিমকব  কভমে 
কদমখি ক্বক? 

63.  So have you seen 

that which you sow 

(cultivate). 

ًؕ ث ۡونَّ ۡر  ءَّيۡت ۡم م َّا َتَّ ِِِِ اَّفَّرَّ
64.  কোমরা োমক উৎপন্ন 
কর, না আক্বম 
উৎপন্নকারী? 

64.   Is  it  you  who  

make it grow, or  are 

We the grower. 

ۡن   َّه ۤ اَّۡم نَّ ۡون ع  ءَّاَّنۡت ۡم تَّۡزرَّ
اِرع ۡونَِّ ِِِِ الز َّ



65.  আক্বম ইচ্ছা করমল 
োমক খড়কটা কমর ক্বদমে 
পাক্বর, অেঃপর হময় যামে 
কোমরা ক্বেস্ময়াক্বেি। 

65.     If  We  will, We 

could turn  it  into 

chaff,  you would then 

be left  lamenting.  

لۡت ۡم  امًّا فَّظَّ طَّ َّـعَّلۡنٰه  ح  ٓاء  ۡلَّ َّشَّ َّۡو ن ل
ه ۡونَِّ ِِِِ تَّفَّك َّ

66.  েলমেঃ আমরা কো 
ঋমণর চামপ পমড় কগ্লাম; 

66. Surely, we are 

laden with debt. ُۙ ۡونَّ م  ِِِِ اِن َّا ۡلَّ غۡرَّ
67.  েরং আমরা হূে িেবস্ব 
হময় পড়লাম। 

67.  Nay, but we are 

deprived. َِّۡون ۡوم  ۡر  ۡن  َمَّ ِِ بَّۡل نَّ
68.  কোমরা কয পাক্বন পান 
কর, কি িিমকব  কভমে 
কদমখি ক্বক? 

68.   So have you seen 

the water that you 

drink.  

َّٓاءَّ ال َِّذۡى  ءَّيۡت م  اۡۡل اَّفَّرَّ
ًؕ ب ۡونَّ ِِِِ تَّۡشرَّ

69.  কোমরা ো কমঘ কিমক 
নাক্বমময় আন, না আক্বম 
েষবন কক্বর? 

69. Is it you who cause 

it to come down from 

the rain clouds, or do 

We cause it to come 

down. 

ۡوه  ِمنَّ اۡۡل ۡزِن اَّۡم  لۡت م  ءَّاَّنۡت ۡم اَّنۡزَّ
ل ۡونَِّ ۡن  اۡۡل ۡۡنِ ِِِِ نَّ

70.  আক্বম ইচ্ছা করমল 
োমক কলানা কমর ক্বদমে 
পাক্বর, অেঃপর কোমরা 
ককন কৃেজ্ঞো প্রকাশ কর 
না? 

70.   If We will, We 

could make it bitter.  

Then why do you not 

give thanks.  

َّۡوۡلَّ  ا فَّل اجًّ عَّلۡنٰه  ا جَّ ٓاء  جَّ َّشَّ َّۡو ن ل
ۡونَِّ ر  ِِ تَّۡشك 

71.  কোমরা কয অক্বি 
প্রজ্জ্বক্বলে কর, কি িিমকব  
কভমে কদমখি ক্বক? 

71.  So have you seen 

the fire that you kindle.  ًؕ ۡونَّ ءَّيۡت م  الن َّارَّ ال َِِّتۡ ت ۡور  ِِِِ اَّفَّرَّ
72.  কোমরা ক্বক এর েৃি 
িৃক্বি কমরি, না আক্বম িৃক্বি 
কমরক্বি ? 

72.    Is  it  you who 

made to grow the tree  

thereof,  or are We the 

grower. 

ۡن   ۤ اَّۡم نَّ َّا َتَّ رَّ اۡت ۡم شَّجَّ ءَّاَّنۡت ۡم اَّنۡشَّ
ِِِِ اۡۡل نِۡشٔـَ ۡونَِّ

73.  আক্বম কিই েৃিমক 
কমরক্বি স্মরক্বণকা এেং 
মরুোিীমদর জনয িামগ্রী। 

73. We have made it a 

remembrance and a 

provision for the 

wilderness dwellers.  

ِۡ مَّتَّاعًّا نَّ ةًّ و َّ عَّلۡنٰهَّا تَّۡذِكرَّ ن  جَّ
ۡقِويۡنَِّ ِِِِ ل ِلۡم 



74.  অেএে, আপক্বন 
আপনার মহান 
পালনকেব ার নামম পক্বেত্রো 
কঘাষণা করুন। 

74.  So glorify the 

name of your Lord, the 

Supreme.  

ب ِكَّ الۡعَِّظيِۡمِ ب ِۡح بِاۡسِم رَّ ِِِِ فَّسَّ

75.  অেএে, আক্বম 
োরকারাক্বজর অস্তাচমলর 
শপি করক্বি, 

75. Then nay, I swear 

by the places of the 

stars. 

ۡوِمُۙ ۤ ا قِۡسم  ِِبَّوٰقِِع الن  ج  ِِِِ فَّالَّ
76.  ক্বনশ্চয় এটা এক মহা 
শপি-যক্বদ কোমরা 
জানমে। 

76     And  surely,  that  

is  indeed  a great oath,  

if you could know. 

ۡونَّ  َّم  م  ل َّۡو تَّعۡل َّقَّسَّ اِن َّه  ل وَّ
ُۙ ِِ عَِّظيۡم 

77.  ক্বনশ্চয় এটা িম্মাক্বনে 
ককারআন, 

77.  Indeed, this is a 

glorious Quran.  ُۙ َّـق ۡراٰن  كَِّريۡم  ِِِِ اِن َّه  ل
78.  যা আমি এক কগ্াপন 
ক্বকোমে, 

78.  In a Book, well 

guarded.   ِِۡكتٍٰب م َّۡكن ۡوٍنُِِۙف  ِِِِ
79.  যারা পাক-পক্বেত্র, 

োরা েযেীে অনয ককউ 
এমক স্পশব করমে না। 

79. Which none can 

touch but the purified.  ًؕ ۡونَّ ه َّر  ه ۤ اِۡل َّ اۡۡل طَّ َّس   ِِِِ ۡل َّ َيَّ

80.  এটা ক্বের্শ্-পালনকেব ার 
পি কিমক অেেীণব। 

80. A revelation from 

the Lord of the 

Worlds. 
َِّمۡيَِّ ب ِ الۡعٰل يۡل  م ِۡن ر َّ ِِِِ تَّۡۡنِ

81.  েেুও ক্বক কোমরা এই 
োণীর প্রক্বে নশক্বিলয পদশবন 
করমে? 

81.    Then   is   it  to  

this statement  that  

you  scorn. 

َّـِديِۡث اَّنۡت ۡم  ا اَۡل اَّفَّبِهٰذَّ
ُۙ ِ م  ۡدِهن ۡونَّ

82.  এেং এমক ক্বমিযা 
েলামকই কোমরা 
কোমামদর ভূক্বমকায় 
পক্বরণে করমে? 

82. And you make it 

your livelihood that 

you should declare it 

false. 

ۡم  ۡم اَّن َّك  ۡعَّل ۡونَّ ِرۡزقَّك  وََّتَّ
ب ۡونَِّ ِِِِ ت كَّذ ِ

83.  অেঃপর যখন কারও 
প্রাণ কন্ঠাগ্ে হয়। 

83.    So why not, when 

(the soul) comes up to 

the throat (of the 

dying). 

ُۙ ۡومَّ َّغَِّت اَۡل ـلۡق  ۤ اِذَّا بَّل َّۡوۡلَّ ِِ فَّل



84.  এেং কোমরা োক্বকময় 
িাক, 

84.  And you are at 

that moment looking. ُۙ ۡونَّ ر  نۡظ  َّٮ ٍِذ تَـّ اَّنۡت ۡم ِحيۡن ِِِِ وَّ
85.  েখন আক্বম কোমামদর 
অমপিা োর অক্বধক ক্বনকমট 
িাক্বক; ক্বকন্তু কোমরা কদখ 
না। 

85.   And  We  are  

closer  to  him   than  

you,  but  you  do  not 

see.  

ٰـِكۡن ۡل َّ  ل ۡم وَّ َّيِۡه مِنۡك  ب  اِل ۡن  اَّقۡرَّ وَّنَّ
ۡونَِّ ِِِِ ت بِۡصر 

86.  যক্বদ কোমামদর 
ক্বহিাে-ক্বকোে না হওয়াই 
ঠিক হয়, 

86.  Then why not, if 

you are exempt from 

account.  

ُۙ نۡت ۡم غَّّۡيَّ مَِّديِۡنۡيَّ ۤ اِۡن ك  َّۡوۡلَّ ِِِ فَّل

87.  েমে কোমরা এই 
আত্মামক ক্বেরাও না ককন, 

যক্বদ কোমরা িেযোদী হও 
? 

87.   Bring  it  back   

(the soul),  if you are 

truthful.  

نۡت ۡم ٰصِدقِۡيَِّ ۤ اِۡن ك  َّا  تَّۡرِجع ۡوٰنَّ

ِِِِ
88.  যক্বদ কি 
ননকটযশীলমদর একজন হয়; 

88. Thus, then if he was 

of those brought near. ُۙ بِۡيَّ ۤ اِۡن كَّانَّ ِمنَّ اۡۡل قَّر َّ ا َّم َّ ِِِِ فَّا
89.  েমে োর জমনয আমি 
িুখ, উত্তম ক্বরক্বযক এেং 
কনয়ামমে ভরা উদযান। 

89. (For him is) 

comfort and good 

provision and the 

Garden of bliss.  

ّۡيَّان ِ ۡوح  و َّ رَّ َّعِيٍۡمِِفَّرَّ ن َّت  ن جَّ  ُۙۙ و َّ

ِِِِ
90.  আর যক্বদ কি ডান 
পার্শ্বস্থমদর একজন হয়, 

90.    And thus, if he 

was of those on the 

right hand.  

َّانَّ ِمۡن اَّۡصٰحِب  ۤ اِۡن ك ا اَّم َّ وَّ
ُۙ َِّمۡيِ ِِ الۡي

91.  েমে োমক েলা হমেঃ 
কোমার জমনয 
ডানপার্শ্বিস্থমদর পি কিমক 
িালাম। 

91. Then peace be to 

you from those on 

right hand.  

لٰم  ل َّكَّ ِمۡن اَّۡصٰحِب  فَّسَّ
ًؕ َِّمۡيِ ِ الۡي

92.  আর যক্বদ কি পিভ্রি 
ক্বমিযামরাপকারীমদর 
একজন হয়, 

92.   And thus, if he 

was of the deniers, 

gone astray.  

بِۡيَّ وَِّ ۤ اِۡن كَّانَّ ِمنَّ اۡۡل كَّذ ِ ا اَّم َّ
ُۙ ٓال ِۡيَّ ِِِِ الض َّ

93.  েমে োর আপযায়ন 
হমে উত্তপ্ত পাক্বন দ্বারা। 

93.   Then the welcome 

will be of boiling water. ُۙيٍۡم ِ ِِِِ فَّۡن  ل  م ِۡن ۡحَّ



94.  এেং কি ক্বনক্বিপ্ত হমে 
অক্বিমে। 

94. And burning in 

Hell.  ِِحيٍۡم َّة  جَّ تَّۡصلِي ِِِِ و َّ
95.  এটা ধ্রুে িেয। 95. Indeed this, it is 

truth with certainty.        ِقِۡي َـّ ق       الۡي ا   ۡلَّ وَّ   حَّ ِِِ  ِ اِن َّ هٰذَّ
96.  অেএে, আপক্বন 
আপনার মহান 
পালনকেব ার নামম পক্বেত্রো 
কঘাষণা করুন। 

96.  So glorify the 

name of your Lord, the 

Supreme.  

ب ِكَّ      الۡعَِّظيِۡم   ب ِۡح      بِاۡسِم    رَّ فَّسَّ
 ِِ 

     
 


