
 

সাবা  Saba     

পরম করুণাময় ও অসসম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, 
সিসন নম ামন্ডমল িা আমি 
এবং  ূমন্ডমল িা আমি সব 
সকিুর মাসলক এবং তাাঁরই 
প্রশংসা পরকামল। সতসন 
প্রজ্ঞাময়, সববজ্ঞ। 

1.   All the praises be to 

Allah, to whom belongs 

whatever is in the 

heavens and whatever 

is on the earth. And 

His is all the praises in 

the Hereafter, and He 

is the All Wise, the All 

Aware.  

َِّ َّۡمُد ا ِِۡۡل َّٗه مَّا ِِف  ّٰلِله ال َِّذۡى ل
َّـُه  ل مٰوِٰت وَّمَّا ِِف اۡۡلَّۡرِض وَّ الس َّ
َِّكيُۡم  ِةِؕ وَُّهوَّ اۡۡل َّۡمُد ِِف اۡۡلِٰخرَّ اۡۡل

َّبِۡيُِ  ِِِ اۡۡل
2.  সতসন জামনন িা  ূগম ব  
প্রমবশ কমর, িা সসখান 
সেমক সনগবত হয়, িা 
আকাশ সেমক বসষবত হয় 
এবং িা আকামশ উসিত 
হয়। সতসন পরম দয়ালু 
ক্ষমাশীল। 

2. He knows what  goes 

into the earth, and what 

comes  forth  from  it, 

and what descends  

from  the heaven, and  

what   ascends  into  it. 

And He is the Most 

Merciful, the Oft 

Forgiving. 

ُۡرُج  َّلُِج ِِف اۡۡلَّۡرِض وَّمَّا َيَّ َُّم مَّا ي َّعۡل ي
ٓاِء وَّمَّا مِنۡهَّا وَّمَِّ مَّ ُل ِمنَّ الس َّ َّۡۡنِ ا ي

ِحيُۡم  َّعُۡرُج فِيۡهَّاِؕ وَُّهوَّ الر َّ ي
َُّفۡورُِ  ِ الۡغ

3.  কামেররা বমল 
আমামদর উপর সকয়ামত 
আসমব না। বলুন সকন 
আসমব না? আমার 
পালনকতব ার শপে-অবশযই 
আসমব। সতসন অদশৃয 

3. And  those  who 

disbelieve say:  “The  

Hour  will  not come to 

us.” Say:  “Yes,  by  my  

Lord, it will surely 

come to  you. (Allah is) 

the Knower of the 

َّا  وَّقَّالَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ۡلَّ تَّاۡتِيۡن
اعَّةُِ َّـتَّاۡتِيَّن َُّكۡمۙۡ ِِالس َّ ۡ ل ّب ِ ِؕؕ ُقۡل بَّٰٰل وَّرَّ

َّعُۡزُب عَّنُۡه ِمثۡقَّاُل  َّيِۡبِۚ ۡلَّ ي عٰلِِم الۡغ



সম্পমকব  জ্ঞাত। নম ামন্ডমল 
ও  ূ-মন্ডমল তাাঁর 
আমগাচমর নয় অণু পসরমাণ 
সকিু, না তদমপক্ষা কু্ষদ্র এবং 
না বৃহৎ-সমস্তই আমি 
সসু্পষ্ট সকতামব। 

unseen.”  Not  absent 

from Him  is an atom’s 

weight, in the heavens,  

nor  in  the  earth, nor 

less than that, nor 

greater,  except  it  is  

in a clear Book.  

ٍة ِِف الس َِّ مٰوِٰت وَّۡلَّ ِِف اۡۡلَّۡرِض ذَّر َّ
ُ اِۡل َّ  ۤ اَّۡكَبَّ َُّر ِمۡن ذٰلِكَّ وَّۡلَّ ۤ اَّۡصغ وَّۡلَّ

 ِِِ ِِفۡ ِكتٍٰب م ُبِۡيٍِ
4.  সতসন পসরণামম িারা 
মুসমন ও সৎকমব পরায়ণ, 
তামদরমক প্রসতদান সদমবন। 
তামদর জনয রময়মি ক্ষমা ও 
সম্মান জনক সরসিক। 

4. That He may 

recompense those who 

believe and do 

righteous deeds. Those, 

theirs is forgiveness and 

an honorable provision.  

َّۡجِزىَّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُوا ل ِِ ي
ٌة  ُۡم م َّغِۡفرَّ ٰٓٮ ِكَّ َلَّ ٰ لِٰحِتِؕ اُول الصه

ِرۡزٌق كَِّريٌۡمِ  ِ و َّ
5.  আর িারা আমার 
আয়াত সমূহমক বযেব করার 
জনয উমে পম়ে সলমগ িায়, 
তামদর জমনয রময়মি 
িন্ত্রনাদায়ক শাসস্ত। 

5. And those who 
strive against Our 
revelations to frustrate 
them,   those, for them 
will be a punishment - 
a painful torment.  

ۤ اٰيٰتِِوَِّ عَّۡو ِِفۡ نَّا ُمعِٰجِزيۡنَّ ال َِّذيۡنَّ سَّ
ۡجٍز  ُۡم عَّذَّاٌب م ِۡن ر ِ ٰٓٮ ِكَّ َلَّ ٰ اُول

َّلِيٌۡمِ  ِِِ ا
6.  িারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, তারা 
আপনার পালনকতব ার 
সনকট সেমক অবতীণব 
সকারআনমক সতয জ্ঞান 
কমর এবং এটা মানষুমক 
পরাক্রমশালী, প্রশংসাহব  
আল্লাহর পে প্রদশবন কমর। 

6. And those  who  
have been given  
knowledge  see  that  
what is revealed to you 
from your  Lord, it is 
the truth,  and it guides   
to  the path of the All 
Mighty,  the Owner of 
Praise.  

ى ال َِّذيۡنَّ اُۡوُتوا الۡعِلۡمَّ ال َِّذۡىۤ  َّرَّ وَّي
ِ َّـق َّ ب ِكَّ ُهوَّ اۡۡل َّيۡكَّ ِمۡن ر َّ ؕۙۡ ِاُنِۡزلَّ اِل
اِط الۡعَِّزيِۡز  َّهِۡدۡىۤ اِٰٰل ِصرَّ وَّي

َِّميۡدِِ  ِِِ اۡۡل
7.  কামেররা বমল, আমরা 
সক সতামামদরমক এমন 
বযসির সন্ধান সদব, সি 
সতামামদরমক খবর সদয় সি; 
সতামরা সম্পণুব সিন্ন-
সবসিন্ন হময় সগমলও 
সতামরা নতুন সসৃজত হমব। 

7.  And those who 

disbelieve say:  “Shall 

we direct you to a man 

who will inform you 

(that) when you have 

become dispersed in 

dust with a complete 

dispersal, that  you will  

َُّدل ُُكۡم قَّالَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرِوَِّ ۡوا هَّۡل ن
قۡتُۡم  ئُُكۡم اِذَّا ُمز ِ َّب ِ ُجٍل ي ُن عَّٰٰل رَّ
لٍۡق  َِِّفۡ خَّ ٍقۙۡ اِن َُّكۡم ل َّز َّ كُل َّ ُُم

ِديٍۡدِۚ  ِِِ جَّ



(then) be (raised) in a 

new creation.”  

8.  সস আল্লাহ সম্পমকব  
সমেযা বমল, না হয় সস 
উম্মাদ এবং িারা পরকামল 
অসবশ্বাসী, তারা আিামব ও 
স ার পেভ্রষ্টতায় পসতত 
আমি। 

8.  “Has he invented 

against Allah a lie, or is 

there a madness in 

him.” But those who do 

not believe in the 

Hereafter will be in 

punishment and far 

error.  

ٰى عَّٰلَّ  ِِاَّفَۡتَّ ِؕؕ ِِِكَِّذبًا اَّۡم بِٖه ِجن َّةٌِ اّٰلله
ِة ِِف  بَِّل ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ يُۡؤمِنُۡونَّ بِاۡۡلِٰخرَّ

لِٰل  َّعِيۡدِِالۡعَّذَّاِب وَّالض َّ  ِِِ الۡب

9.  তারা সক তামদর 
সামমনর ও পশ্চামতর 
আকাশ ও পসৃেবীর 
প্রসতলক্ষয কমর না? আসম 
ইিা করমল তামদর সহ 
 ূসম ধসসময় সদব অেবা 
আকামশর সকান খন্ড 
তামদর উপর পসতত করব। 
আল্লাহ অস মুখী প্রমতযক 
বান্দার জনয এমত অবশযই 
সনদশবন রময়মি। 

9.  Do they not then see 

at what is before them 

and what is behind 

them of the heaven and 

the earth. If We should 

will, We could cause 

the earth swallow 

them, or cause a piece 

of the heaven fall upon 

them.  Indeed, in that 

is a sign for every slave 

who turns (to Allah) 

repentant.  

ۡوا اِٰٰل مَّا بَّۡيَّ اَّيِۡديِۡهۡم  َّرَّ َّۡم ي اَّفَّل
ٓاِء  مَّ لۡفَُّهۡم م ِنَّ الس َّ وَّمَّا خَّ
ِۡسۡف بِِهُم  اۡ َنَّ وَّاۡۡلَّۡرِضِؕ اِۡن ن َّشَّ
َّيِۡهۡم  اۡۡلَّۡرضَّ اَّۡو نُۡسقِۡط عَّل
ٓاِءِؕ اِن َّ ِِفۡ ذٰلِكَّ  مَّ فًا م ِنَّ الس َّ ِكسَّ

ِنيِۡ ُ ِ عَّبٍۡد م  َّةً ل ُِكل  ٰي  ِِِ ٍبِۡلَّ
10.  আসম দাউমদর প্রসত 
অনুগ্রহ কমরসিলাম এই 
আমদশ মমমব সি, সহ 
পববতমালা, সতামরা 
দাউমদর সামে আমার 
পসবত্রতা স াষণা কর এবং 
সহ পক্ষী সকল, সতামরাও। 
আসম তাাঁর জনয সলৌহমক 
নরম কমর সিলাম। 

10.   And certainly, We 

bestowed bounty on 

David from Us, (saying), 

“O mountains, glorify   

(Allah) with him, and 

the birds (also).” And 

We made the iron soft 

for him. 

َّا دَّاٗودَّ مِن َّا فَّۡضلًِوَِّ َّقَّۡد اٰتَّيۡن َّاُل ِِِل ِؕؕ ٰٰيِب
ۡيَِّ ِّبۡ مَّعَّٗه وَّالط َّ َّـُه ِِاَّو ِ َّــن َّا ل اَّل ِؕۚ وَّ

ۡۙ َِّديۡدَّ  ِِِ اۡۡل

11.  এবং তামক আসম বমল 
সিলাম, প্রশস্ত বমব ততরী 

11. (Saying): “That 

make suits of armor 
ۡر ِِف  قَّد ِ ۡل ٰسبِغٍٰت و َّ اَِّن اۡعمَّ



কর, ক়োসমূহ 
িোিে ামব সংিিু কর 
এবং সৎকমব সম্পাদন কর। 
সতামরা িা সকিু কর, আসম 
তা সদসখ। 

and set proper 

measure  in  the  links 

(of it), and work you 

righteousness. Indeed, 

I see of what you do.”  

ۡ ِِبَّا  ًـاِؕ اِّن ِ اِۡل لُۡوا صَّ ۡرِد وَّاۡعمَّ الس َّ
لُۡونَّ بَِّصۡيٌِ  ِِِ تَّعۡمَّ

12.  আর আসম 
সসালায়মামনর অধীন 
কমরসিলাম বায়ুমক, িা 
সকামল এক মামসর পে 
এবং সবকামল এক মামসর 
পে অসতক্রম করত। আসম 
তার জমনয গসলত তামার 
এক ঝরণা প্রবাসহত 
কমরসিলাম। কতক সজন 
তার সামমন কাজ করত 
তার পালনকতব ার আমদমশ। 
তামদর সি সকউ আমার 
আমদশ অমানয করমব, 
আসম জ্বলন্ত অসির-শাসস্ত 
আস্বাদন করাব। 

12. And (We subjected) 

the wind for Solomon, 

its morning (was 

journey of) a month, 

and its evening 

(journey of) a month, 

and We caused to gush 

forth for him the fount 

of copper. And among 

the jinn, those who 

worked before him by 

the permission of his 

Lord. And whoever 

deviated of them from 

Our command, We 

caused him taste of the 

punishment of the 

flaming Fire.  

ا شَّهٌۡر وَِّ يۡحَّ غُُدو ُهَّ ِ َّيۡمٰنَّ الر  لُِسل
َّٗه عَّۡيَّ  َّا ل لۡن وَّاُحهَّا شَّهٌۡرِۚ وَّ اَّسَّ رَّ و َّ
ُل بَّۡيَّ  الۡقِۡطِرِؕ وَِّمنَّ اۡۡلِن ِ مَّۡن ي َّعۡمَّ
ب ِِهِؕ وَّمَّۡن ي َِّزۡغ مِنُۡهۡم  َّدَّيِۡه بِاِۡذِن رَّ ي
َّا نُِذقُۡه ِمۡن عَّذَّاِب  عَّۡن اَّۡمِرن

ِعۡيِِ  ِِِ الس َّ

13.  তারা সসালায়মামনর 
ইিানিুায়ী দগুব,  াস্কিব, 
হাউিসদশৃ বৃহদাকার পাত্র 
এবং চুসল্লর উপর স্থাসপত 
সবশাল সেগ সনমবাণ করত। 
সহ দাউদ পসরবার! 
কৃতজ্ঞতা সহকামর সতামরা 
কাজ কমর িাও। আমার 
বান্দামদর মমধয 
অল্পসংখযকই কৃতজ্ঞ। 

13. They worked for 

him what he desired, of 

the shrines, and statues, 

and basins like wells, 

and immovable heavy 

cooking-pots. “Work 

you, O family of David, 

in gratitude.” And few 

of My slaves are 

grateful. 

َِّ َّاِريۡبَّ ي ٓاُء ِمۡن ّم َّ َّشَّ َّٗه مَّا ي لُۡونَّ ل عۡمَّ
َّـوَّاِب  َّاۡۡل َّاثِيۡلَّ وَِّجفَّاٍن ك وََّتَّ
لُۡوۤا اٰلَّ دَّاٗودَّ  ِسيٍٰتِؕ اِۡعمَّ وَُّقُدۡوٍر ره
َّاِدىَّ  ُشۡكًراِؕ وَّقَّلِيٌۡل م ِۡن ِعب

ُكۡورُِ  ِِِ الش َّ



14.  িখন আসম 
সসালায়মামনর মৃতুয 
 টালাম, তখন  ুণ সপাকাই 
সজনমদরমক তাাঁর মৃতুয 
সম্পমকব  অবসহত করল। 
সসালায়মামনর লাঠি সখময় 
িাসিল। িখন সতসন 
মাটিমত পম়ে সগমলন, তখন 
সজমনরা বুঝমত পারল সি, 
অদশৃয সবষময়র জ্ঞান 
োকমল তারা এই 
লাঞ্ছনাপণূব শাসস্তমত আবদ্ধ 
োকমতা না। 

14. Then, when We 

decreed death for him, 

nothing informed them 

(jinn) of his death 

except a creeping 

creature of the earth, 

which gnawed away his 

staff. So when he fell 

down, the jinn saw 

clearly that if they had 

known the unseen, they   

would not have 

remained in the 

humiliating 

punishment. 

ُۡم فَِّ َّۡوتَّ مَّا دََّل َّ َّيِۡه اۡۡل َّا عَّل يۡن ا قَّضَّ َّم َّ ل
اِۡل َّ دَّٓاب َُّة اۡۡلَّۡرِض تَّاۡكُُل  عَّٰٰل مَّۡوتِٖهِۤ

 ُ َّي َّنَِّت اۡۡلِن  ر َّ تَّب ا خَّ َّم َّ َّتَُّهِۚ فَّل ا ِمنۡسَّ
َّيۡبَّ مَّا  َُّمۡونَّ الۡغ َّعۡل َّانُۡوا ي اَّۡن ل َّۡو ك

ِؕ َِّبثُۡوا ِِف الۡعَّذَّاِب اۡۡلُِهۡيِ  ِِِ ل

15.  সাবার অসধবাসীমদর 
জমনয তামদর বাস ূসমমত 
সিল এক সনদশবন-দটুি 
উদযান, একটি োনসদমক, 
একটি বামসদমক। সতামরা 
সতামামদর পালনকতব ার 
সরসিক খাও এবং তাাঁর প্রসত 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 
স্বাস্থযকর শহর এবং 
ক্ষমাশীল পালনকতব া। 

15. Certainly, there 

was for Sheba in their 

dwelling place a sign.  

Two gardens on the 

right and the left.    

“Eat of the provision   

of your Lord and be 

grateful to Him.”  A 

fair land and a Lord, 

Oft Forgiving. 

َِّ َّةٌِل َّاٍ ِِفۡ مَّۡسكَِّنِهۡم اٰي ب َّانَّ لِسَّ ِؕۚ ِِِقَّۡد ك
ِِ ِِشَّاٍلِجَّن َّٰٰتِ عَّۡن  ي َّ ا كُلُوِِۡؕؕ   ِۡيٍ و َّ

َّهِٗ ب ُِكۡم وَّاۡشُكُرۡوا ل ۡزِق رَّ ِؕؕ ِِِمۡن ر ِ
ٌ غَُّفۡورٌِ ب  رَّ ٌَّة و َّ ي ِب ٌة طَّ   بَّلۡدَّ

16.  অতঃপর তারা 
অবাধযতা করল েমল আসম 
তামদর উপর সপ্ররণ 
করলাম প্রবল বনযা! আর 
তামদর উদযানদ্বয়মক 
পসরবতব ন কমর সদলাম এমন 
দইু উদযামন, িামত উদগত 
হয় সবস্বাদ েলমূল, ঝাউ 
গাি এবং সামানয কুলবৃক্ষ। 

16. Then they turned 

away, so We sent upon  

them the flood of Iram,  

and We replaced their 

two gardens with two 

gardens bearing  bitter  

fruit, and tamarisks,  

and something of 

sparse lote trees.  

يۡلَّ فَِّ َّيِۡهۡم سَّ َّا عَّل لۡن َّۡرسَّ ُضۡوا فَّا َّۡعرَّ ا
لۡنُٰهۡم ِِبَّن َّتَّيِۡهۡم جَّن َّتَّۡيِ  الۡعَِّرِم وَّبَّد َّ

ِۡ اَّۡثٍل و َّشَّ ٍۡط و َّ ۡ اُكٍُل َخَّ ٍء م ِۡن ذَّوَّاَتَّ
 ِِِ ِسۡدٍر قَّلِيٍۡلِ



17.  এটা সিল কুেমরর 
কারমণ তামদর প্রসত আমার 
শাসস্ত। আসম অকৃতজ্ঞ 
বযতীত কাউমক শাসস্ত সদই 
না। 

17. That is, We 

requited them because 

of their ingratitude.  

And do We requite 

except the ungrateful. 

ِٰ يۡنُٰهۡم ِِبَّا كَّفَُّرۡواذ ۡل ِِلِكَّ جَّزَّ ِؕؕ وَّهَّ
 ِِِ نُـٰجِزۡىۤ اِۡل َّ الۡكَُّفۡورَِّ

18.  তামদর এবং সিসব 
জনপমদর সলাকমদর প্রসত 
আসম অনুগ্রহ কমরসিলম 
সসগুমলার মধযবতী স্থামন 
অমনক দশৃযমান জনপদ 
স্থাপন কমরসিলাম এবং 
সসগুমলামত ভ্রমণ সনধবাসরত 
কমরসিলাম। সতামরা এসব 
জনপমদ রামত্র ও সদমন 
সনরাপমদ ভ্রমণ কর। 

18. And We placed 

between them and the 

towns which We had 

blessed, (many) visible 

towns.  And We made 

the stages (of journey) 

between them easy. 

(Saying): “Travel in 

them (both) by night 

and day, safely.”  

ى ال َِِّتۡ وَِّ َُّهۡم وَّبَّۡيَّ الُۡقرَّ َّا بَّيۡن عَّلۡن جَّ
َّا  ۡرن قَّد َّ ةً و َّ اِهرَّ ۡكنَّا فِيۡهَّا ُقًرى ظَّ بٰرَّ

ۡيَِّؕ ِسۡيُۡوا فِيۡهَِّ َّاِٰلَّ فِيۡهَّا الس َّ َّي ا ل
اَّي َّامًا اٰمِِنۡيَِّ  ِِِ وَّ

19.  অতঃপর তারা বলল, 
সহ আমামদর পালনকতব া, 
আমামদর ভ্রমমণর পসরসর 
বাস়েময় দাও। তারা 
সনমজমদর প্রসত জলুুম 
কমরসিল। েমল আসম 
তামদরমক উপাখযামন 
পসরণত করলাম এবং 
সম্পণূবরূমপ সিন্ন-সবসিন্ন 
কমর সদলাম। সনশ্চয় এমত 
প্রমতযক তধিবশীল কৃতমজ্ঞর 
জমনয সনদশবনাবলী রময়মি। 

19.    So they said: 

“Our Lord, lengthen 

distances between our 

journeys.” And they 

wronged themselves, so 

We made them   tales. 

And We dispersed 

them, a total dispersion. 

Indeed, in that are 

signs for every 

steadfast, grateful.   

َّا  ب َّنَّا بٰعِۡد بَّۡيَّ اَّۡسفَّاِرن فَّقَّالُۡوا رَّ
عَّلۡنُٰهۡم  ُهۡم فَّجَّ َُّمۡوۤا اَّنُۡفسَّ ل وَّظَّ
ٍقِؕ اِن َّ  َّز َّ قۡنُٰهۡم كُل َّ ُُم اِديۡثَّ وَّمَّز َّ اَّحَّ
ب َّاٍر  ِ صَّ ٰيٍٰت ل ُِكل  ِِفۡ ذٰلِكَّ ۡلَّ

 ِِِ شَُّكۡورٍِ

20.  আর তামদর উপর 
ইবলীস তার অনমুান সতয 
সহমসমব প্রসতসিত করল। 
েমল তামদর মমধয 
মুসমনমদর একটি দল 
বযতীত সকমলই তার পে 
অনুসরণ করল। 

20.  And certainly, 

Satan did prove true 

his thought about 

them,   so   they follow  

him,  except a group of  

the believers.  

د َِّ َّقَّۡد صَّ ل ن َّٗه وَّ َّيِۡهۡم اِبۡلِيُۡس ظَّ قَّ عَّل
َُّعۡوُه اِۡل َّ فَِّريۡقًا م ِنَّ  فَّات َّب

 ِِِ اۡۡلُۡؤمِِنۡيَِّ



21.  তামদর উপর 
শয়তামনর সকান ক্ষমতা 
সিল না, তমব সক পরকামল 
সবশ্বাস কমর এবং সক তামত 
সমন্দহ কমর, তা প্রকাশ 
করাই সিল আমার উমেশয। 
আপনার পালনকতব া সব 
সবষময় তত্ত্বাবধায়ক। 

21. And he (Satan) 

did not have over them 

any authority, except 

that We might know 

(make evident) him 

who believes in the 

Hereafter, from him 

who is in doubt about 

it.  And your Lord is 

Guardian over all 

things.  

َّيِۡهۡم م ِۡن ُسلٰۡطٍن اِۡل َّ  َّٗه عَّل َّانَّ ل وَّمَّا ك
ِة ُِم َّۡن ُهوَّ  َّمَّ مَّۡن ي ُۡؤِمُن بِاۡۡلِٰخرَّ َّعۡل لِن
ٍء  ۡ ِ شَّ ب ُكَّ عَّٰٰل كُل  ِؕ وَّ رَّ مِنۡهَّا ِِفۡ شَّك ٍ

ِفيِۡ  ِِِ ٌظِحَّ

22.  বলুন, সতামরা 
তামদরমক আহবান কর, 
িামদরমক উপাসয মমন 
করমত আল্লাহ বযতীত। 
তারা নম ামন্ডল ও  ূ-
মন্ডমলর অনু পসরমাণ 
সকান সকিুর মাসলক নয়, 
এমত তামদর সকান অংশও 
সনই এবং তামদর সকউ 
আল্লাহর সহায়কও নয়। 

22. Say (O 

Muhammad): “Call 

upon those whom you 

assert other than Allah. 

They do not possess an 

atom’s weight in the 

heavens, nor in the 

earth, and they do not 

have in them any 

share, nor is there for 

Him from among them 

any supporter.” 

ِل اۡدُعوا ال َِّذيۡنَّ زَّعَّۡمتُۡم م ِۡن قُِ
ُِۚدۡوِن  ِ ٍة  اّٰلله ۡلُِكۡونَّ ِمثۡقَّالَّ ذَّر َّ ۡلَّ يَّ

مٰوِٰت وَّۡلَّ ِِف اۡۡلَّۡرِض وَّمَّا  ِِف الس َّ
َّٗه  مَّا ل ا ِمۡن ِشۡرٍك و َّ ُۡم فِيِۡهمَّ َلَّ

ِهۡيٍِ  ِِِ مِنُۡهۡم م ِۡن ظَّ

23.  িার জমনয অনুমসত 
সদয়া হয়, তার জমনয 
বযতীত আল্লাহর কামি 
কারও সপুাসরশ েলপ্রস ূ
হমব না। িখন তামদর মন 
সেমক  য়- ীসত দরূ হময় 
িামব, তখন তারা পরস্পমর 
বলমব, সতামামদর 
পালনকতব া সক বলমলন? 
তারা বলমব, সতসন সতয 
বমলমিন এবং সতসনই সবার 
উপমর মহান। 

23.  And intercession 

does not benefit with 

Him, except for him 

whom He permits. Until 

when, fear is banished 

from their (angels) 

hearts, they say:  

“What has your Lord 

said.” They say: “The 

truth.”  And He is the 

Sublime, the Great.  

فَّاعَُّة ِعنِۡوَِّ َّۡن ۡلَّ تَّنۡفَُّع الش َّ ٗهۤ اِۡل َّ ِۡل دَّ
عَّ عَّۡن ُقلُۡوبِِهۡم  ٰٓ اِذَّا ُفز ِ َّٗهِؕ حَِّته اَِّذنَّ ل
 ِۚ َّـق َّ ب ُُكۡمِؕ قَّالُوا اۡۡل قَّالُۡوا مَّاذَّاۙۡ قَّالَّ رَّ

ُ الۡكَّبِۡيُِ   وَُّهوَّ الۡعَِّٰل 



24.  বলুন, নম ামন্ডল ও 
 ূ-মন্ডল সেমক সক 
সতামামদর সক সরসিক সদয়। 
বলুন, আল্লাহ। আমরা 
অেবা সতামরা সৎপমে 
অেবা স্পষ্ট সবভ্রাসন্তমত 
আসি ও আি? 

24. Say: “Who provides 

you from the heavens 

and the earth.” Say: 

“Allah. And indeed, we 

or you are assuredly 

upon guidance or in 

error manifest.”  

مٰوِٰت قُِ ۡل مَّۡن ي َّۡرُزُقُكۡم م ِنَّ الس َّ
ۤ اَّۡو اِي َّاكُِ ۙۡ وَّ اِن َّا ُ ۡم وَّاۡۡلَّۡرِضِؕ ُقِل اّٰلله
لٍٰل م ُبِۡيٍِ َّعَّٰٰل ُهًدى اَّۡو ِِفۡ ضَّ  ِِِ ل

25.  বলুন, আমামদর 
অপরামধর জমনয সতামরা 
সজজ্ঞাসসত হমব না এবং 
সতামরা িা সকিু কর, সস 
সম্পমকব  আমরা সজজ্ঞাসসত 
হব না। 

25. Say: “You will not 

be asked about what 

we committed, and we 

will not be asked about 

what you do.”  

ۡمنَّا وَّۡلَّ قُِ ۤ اَّۡجرَّ ا لُۡونَّ عَّم َّ ل ۡل َّ ُتۡســـ َّ
لُۡونَِّ ا تَّعۡمَّ  ِِِ نُۡســ َُّل عَّم َّ

26.  বলুন, আমামদর 
পালনকতব া আমামদরমক 
সমমবত করমবন, অতঃপর 
সতসন আমামদর মমধয 
সঠিক ামব েয়সালা 
করমবন। সতসন 
েয়সালাকারী, সববজ্ঞ। 

26. Say:  “Our Lord 

will bring us together, 

then He will judge 

between us with truth. 

And He is the Judge, 

All-knowing.”  

َّۡفتَُّح قُِ َّا ُثم َّ ي ب ُن َّنَّا رَّ ُع بَّيۡن ۡمَّ ۡل ٰيَّ
ۡـفَّت َّاُح  ِؕ وَُّهوَّ ال ِ َّـق  َّنَّا بِاۡۡل بَّيۡن

 ِِِ الۡعَّلِيُۡمِ

27. বলুন, সতামরা 
িামদরমক আল্লাহর সামে 
অংশীদাররূমপ সংিিু 
কমরি, তামদরমক এমন 
আমামক সদখাও। বরং 
সতসনই আল্লাহ, 
পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। 

27.  Say:  “Show me 

those whom you have 

joined to Him as 

partners.  Nay, but   

He is Allah, the All 

Mighty, the All Wise.” 

َّـۡقتُۡم بِٖه قُِ َّ ال َِّذيۡنَّ اَّۡۡل ۡل اَُّرۡوِّن
ِؕ بَّۡل ُهوَّ  َّٓاءَّ كَّل َّ ك ُُِشرَّ الۡعَِّزيُۡز  اّٰلله

َِّكيُۡمِ  ِِِ اۡۡل

28.  আসম আপনামক সমগ্র 
মানবজাসতর জমনয 
সসুংবাদাতা ও সতকব কারী 
রূমপ পাঠিময়সি; সকন্তু 
অসধকাংশ মানষু তা জামন 
না। 

28. And We have 
not sent you (O 
Muhammad) except to 
all mankind as a bringer 
of good tidings, and a 
warner. But most of 
mankind do not know.  

َّٓاف َّةً ل ِلن َّاِس  لۡنٰكَّ اِۡل َّ ك ۤ اَّۡرسَّ وَّمَّا
َّرَّ  ٰـِكن َّ اَّۡكث ل َِّذيًۡرا و َّ ن بَِّشۡيًا و َّ

َُّمۡونَِّ َّعۡل  ِِِ الن َّاِس ۡلَّ ي



29.  তারা বমল, সতামরা 
িসদ সতযবাদী হও, তমব 
বল, এ ওয়াদা কখন 
বাস্তবাসয়ত হমব? 

29. And they say: 

“When is this promise 

(to be fulfilled) if you 

should be truthful.”  

ا الۡوَّعُۡد اِۡن  َُّقۡولُۡونَّ مَِّٰت هٰذَّ ي وَّ
 ِ ُكنۡتُۡم ٰصِدقِۡيَِّ

30.  বলুন, সতামামদর 
জমনয একটি সদমনর ওয়াদা 
রময়মি িামক সতামরা এক 
মহূতব ও সবলসিত করমত 
পারমব না এবং ত্বরাসিত ও 
করমত পারমব না। 

30. Say (O 

Muhammad): “For you 

is the promise of a Day 

which you cannot 

postpone for an hour, 

nor can you hasten.”  

َّۡوٍم ۡل َّ  يۡعَّاُد ي ُقل ل َّـُكۡم م ِ
ۡلَّ  اعَّةً و َّ تَّۡستَّاِْخُرۡونَّ عَّنُۡه سَّ

 ِ تَّۡستَّۡقِدُمۡونَِّ
31.  কামেররা বমল, 
আমরা কখনও এ 
সকারআমন সবশ্বাস করব না 
এবং এর পবূববতী সকতামবও 
নয়। আপসন িসদ 
পাসপিমদরমক সদখমতন, 
িখন তামদরমক তামদর 
পালনকতব ার সামমন দাাঁ়ে 
করামনা হমব, , তখন তারা 
পরস্পর কো কাটাকাটি 
করমব। িামদরমক দবুবল 
মমন করা হত, তারা 
অহংকারীমদরমক বলমব, 
সতামরা না োকমল আমরা 
অবশযই মুসমন হতাম। 

31. And those who 
disbelieve say: “We 
will never believe in 
this Quran, nor in that 
before it.” And if you 
could see when the 
wrongdoers will be 
made to stand before 
their Lord. Returning 
the word (blame), some 
of them to others. 
Those who were 
oppressed (in the 
world) will say to those 
who were arrogant: “If 
(it was) not for you, we 
would have been 
believers.”  

َّۡن ن ُۡؤِمنَّ  وَّقَّالَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ل
ا الُۡقۡراِٰن وَّۡلَّ بِال َِّذۡى بَّۡيَِّ  بِهٰذَّ
لُِمۡونَّ  َّۡو تَّٰرٰٓى اِِذ الظه ل َّدَّيِۡهِؕ وَّ ي

ب ِِهۡمِ َّۡرِجُع ِِمَّۡوُقۡوُفۡونَّ ِعنۡدَّ رَّ ؕ ِؕۚ ي
َُّقۡوُل بَّعُۡضُهۡم اِٰٰل بَّعِۡض اۨلۡقَّۡولَِّ  ي

ال َِّذيۡنَّ اۡستُۡضعُِفۡوا لِل َِّذيۡنَّ 
َّـُكـن َّا  ۤ اَّنۡـتُۡم ل َّۡوۡلَّ ۡوا ل ُ اۡستَّۡكَبَّ

 ِِِ ُمۡؤمِِنۡيَِّ

32.  অহংকারীরা দবুবলমক 
বলমব, সতামামদর কামি 
সহদাময়ত আসার পর 
আমরা সক সতামামদরমক 
বাধা সদময়সিলাম? বরং 
সতামরাই সতা সিমল 
অপরাধী। 

32. Those who were 

arrogant will say to 

those who were 

oppressed:   “Did we 

drive you away from 

the guidance after when 

it had come to you.  But 

you were criminals.”  

ۡوا لِل َِّذيۡنَّ الَّ ال َِّذيِۡقَِّ ُ نَّ اۡستَّۡكَبَّ
دَّۡدنُٰكۡم عَِّن  ُۡن صَّ اۡستُۡضعُِفۡوۤا اََّنَّ
ٓاءَُّكۡم بَّۡل ُكنۡتُۡم  اَۡلُدٰى بَّعۡدَّ اِۡذ جَّ

ِۡرِمۡيَِّ ُ  ِ ّم 



33.  দবুবলরা 
অহংকারীমদরমক বলমব, 
বরং সতামরাই সতা 
সদবারাসত্র চক্রান্ত কমর 
আমামদরমক সনমদব শ সদমত 
সিন আমরা আল্লাহমক না 
মাসন এবং তাাঁর অংশীদার 
সাবযস্ত কসর তারা িখন 
শাসস্ত সদখমব, তখন মমনর 
অনুতাপ মমনই রাখমব। 
বস্তুতঃ আসম কামেরমদর 
গলায় সব়েী পরাব। তারা 
সস প্রসতেলই সপময় োমক 
িা তারা করত। 

33. And those who 

were oppressed will say 

to those who were 

arrogant:  “But (it was 

your) plotting by night 

and day, when you 

commanded us that we 

disbelieve in Allah and 

set up rivals to Him.” 

And they will   confide 

regret when they see 

the punishment. And 

We shall put shackles 

on the necks of those 

who disbelieved. Can 

they be requited except 

what they used to do. 

قَّالَّ ال َِّذيۡنَّ اۡستُۡضعُِفۡوا لِل َِّذيۡنَّ وَِّ
ۡوا بَّۡل مَّۡكُر ال َّيِۡل وَّ  ُ اۡستَّۡكَبَّ

َّـ ۤ اَّۡن ن َـّۡكُفرَّ الن َّهَّاِر اِۡذ تَّاُۡمُرۡون نَّا
ِِ ۡوا  بِاّٰلله ُ ر  َّٗهۤ اَّنۡدَّادًاِؕ وَّاَّسَّ ۡعَّلَّ ل وََّنَّ

َّا  عَّلۡن ِؕ وَّجَّ اَُّوا الۡعَّذَّابَّ الن َّدَّامَّةَّ ۡلَّ َّا رَّ
َّاِق ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡواِؕ  ۤ اَّعۡن اۡۡلَّغۡلٰلَّ ِِفۡ
َّانُۡوا  هَّۡل ُٰيۡزَّۡونَّ اِۡل َّ مَّا ك

لُۡونَِّ َّعۡمَّ  ِِِ ي

34.  সকান জনপমদ 
সতকব কারী সপ্ররণ করা 
হমলই তার সবত্তশালী 
অসধবাসীরা বলমত শুরু 
কমরমি, সতামরা সি 
সবষয়সহ সপ্রসরত হময়ি, 
আমরা তা মাসন না। 

34. And We did not 

send into a township 

any warner except its 

affluent people said: 

“Indeed, in that you 

have been sent with, we 

are disbelievers.”  

َّا ِِفِۡ لۡن ۤ اَّۡرسَّ ٍَّة م ِۡن ن َِّذيٍۡر اِۡل َّ  وَّمَّا قَّۡري
ِۤ ا ۤ اُۡرِسلۡتُۡم بِٖه  ِِۙۡقَّالَّ ُمَۡتَُّفۡوهَّ اِن َّا ِِبَّا

 ِِِ كِٰفُرۡونَِّ

35.  তারা আরও বমলমি, 
আমরা ধমন-জমন সমৃদ্ধ, 
সতুরাং আমরা শাসস্তপ্রাপ্ত 
হব না। 

35. And they said: “We 

are more in wealth and 

children, and we shall 

not be punished.”  

دًاۙۡ  اَّۡوۡلَّ َُّر اَّۡموَّاۡلً و َّ ُۡن اَّۡكث وَّ قَّالُۡوا َنَّ
بِۡيَِّ ُۡن ِِبُعَّذ َّ مَّا َنَّ  ِِِ و َّ

36.  বলুন, আমার 
পালনকতব া িামক ইিা 
সরসিক বাস়েময় সদন এবং 
পসরসমত সদন। সকন্তু 
অসধকাংশ মানষু তা সবামঝ 
না। 

36.    Say: “Indeed,  my  

Lord extends the 

provision for whom He 

wills, and restricts. But 

most of the mankind 

do not know.”  

َّۡن  ۡزقَّ ِۡل ِ َّبُۡسُط الر  ۡ ي ّب ِ ُقۡل اِن َّ رَّ
ٓا َّرَّ الن َّاِس ي َّشَّ ٰـِكن َّ اَّۡكث ل َّۡقِدُر وَّ ي ُء وَّ

َُّمۡونَِّ َّعۡل  ِِِ ۡلَّ ي



37.  সতামামদর ধন-সম্পদ 
ও সন্তান-সন্তসত 
সতামামদরমক আমার 
সনকটবতী করমব না। তমব 
িারা সবশ্বাস স্থাপন কমর ও 
সৎকমব কমর, তারা তামদর 
কমমবর বহুগুণ প্রসতদান 
পামব এবং তারা সউুচ্চ 
প্রাসামদ সনরাপমদ োকমব। 

37. And it is not 

your wealth, nor your 

children that will bring 

you nearer to Us in 

position, except he who 

believes and does 

righteous deeds (he 

draws near). Then 

those, theirs will be 

twofold reward for 

what they did, and they 

will be in high 

mansions in security.  

ُدُكۡم  ۤ اَّۡوۡلَّ ُـُكۡم وَّۡلَّ ۤ اَّۡموَّال وَّمَّا
َّا ُزلِٰۡفٰٓ اِۡل َّ  بُُكۡم ِعنۡدَّن ِ بِال َِِّتۡ ُتقَّر 

ًـا اِۡل ٰٓٮ ِكَّ  مَّۡن اٰمَّنَّ وَّعَِّملَّ صَّ ٰ فَّاُول
ۡعِف ِِبَّا عَِّملُۡوا  ِ ٓاُء الض  ُۡم جَّزَّ َلَّ

 ِ ُهۡم ِِف الۡغُُرفِٰت اٰمِنُۡونَِّوَِّ

38.  আর িারা আমার 
আয়াতসমূহমক বযেব করার 
অপপ্রয়ামস সলপ্ত হয়, 
তামদরমক আিামব উপসস্থত 
করা হমব। 

38. And those who 

strive against Our 

verses, to frustrate 

(them), they will be 

brought into the 

punishment.  

َّا  ۤ اٰيٰتِن َّۡسعَّۡونَّ ِِفۡ وَّ ال َِّذيۡنَّ ي
ٰٓٮ ِكَّ ِِف الۡعَّذَّاِب  ٰ ُمعِٰجِزيۡنَّ اُول

ُرۡونَِّ  ِِِ ُّمۡضَّ
39.  বলুন, আমার 
পালনকতব া তাাঁর বান্দামদর 
মমধয িামক ইিা সরসিক 
বাস়েময় সদন এবং সীসমত 
পসরমামণ সদন। সতামরা িা 
সকিু বযয় কর, সতসন তার 
সবসনময় সদন। সতসন উত্তম 
সরসিক দাতা। 

39. Say: “Indeed, my 

Lord extends the 

provision for whom He 

wills of His slaves, and   

restricts (it) for him (He 

wills). And whatever 

you spend of anything, 

so He will compensate 

it. And He is the best of 

providers.” 

َّۡن  ۡزقَّ ِۡل ِ َّبُۡسُط الر  ۡ ي ّب ِ ُقۡل اِن َّ رَّ
 ۤ َّٗهِؕ وَّمَّا َّۡقِدُر ل ي َّاِدٖه وَّ ٓاُء ِمۡن ِعب ي َّشَّ

ٍء فَُّهوَّ َُيۡلُِفٗهِۚ وَُّهوَّ  اَّنۡفَّۡقتُۡم م ِۡنِ ۡ شَّ
ِزقِۡيَِّ ۡيُ الره  ِ خَّ

40.  সিসদন সতসন তামদর 
সবাইমক একসত্রত করমবন 
এবং সেমরশতামদরমক 
বলমবন, এরা সক 
সতামামদরই পজূা করত? 

40. And the Day He 

will gather them all 

together, then He will 

say to the angels: “Are 

those the people who 

used to worship you.” 

َُّقۡوُل  ِيۡعًا ُثم َّ ي ُۡشُرُهۡم َجَّ َّۡومَّ َيَّ وَّي
َّانُۡوا  ِء اِي َّاُكۡم ك ُٰٓؤاَلَّ ٰٓٮ ِكَِّة اَّهٰ ٰ ل لِلۡمَّ

َّعۡبُُدۡونَِّ  ِِِ ي



41.  সেমরশতারা বলমব, 
আপসন পসবত্র, আমরা 
আপনার পমক্ষ, তামদর পমক্ষ 
নই, বরং তারা সজনমদর 
পজূা করত। তামদর 
অসধকাংশই শয়তামন 
সবশ্বাসী। 

41. They (angels) 

will say: “Glorified be 

You. You are our 

benefactor instead of 

them.  But they used to 

worship the jinn. Most 

of them were believers 

in them.”  

َّا ِمۡن  لِي ُن قَّالُۡوا ُسبٰۡحنَّكَّ اَّنۡتَّ وَّ
َّعِۡ َّانُۡوا ي ِۚ ُدۡوِِنِۡمِۚ بَّۡل ك بُُدۡونَّ اۡۡلِن َّ
ُۡؤمِنُۡونَِّ َُّرُهۡم بِِهۡم م   ِِِ اَّۡكث

42.  অতএব আজমকর সদমন 
সতামরা এমক অপমরর 
সকান উপকার ও অপকার 
করার অসধকারী হমব না 
আর আসম জামলমমদরমক 
বলব, সতামরা আগুমনর সি 
শাসস্তমক সমেযা বলমত তা 
আস্বাদন কর। 

42. So today, no power 

shall they have, one of 

you over another, to 

benefit, nor to harm. 

And  We  shall  say  to  

those who did wrong: 

“Taste the punishment  

of  the  Fire  that which  

you used to deny.”  

َّعٍۡض  ۡلُِك بَّعُۡضُكۡم لِب َّۡومَّ ۡلَّ يَّ فَّالۡي
َّـُقۡوُل لِل َِّذيۡنَّ  ن اِؕ و َّ ر ً ۡلَّ ضَّ ن َّۡفعًا و َّ
َُّمۡوا ُذۡوُقۡوا عَّذَّابَّ الن َّاِر ال َِِّتۡ  ل ظَّ

بُۡونَِّ  ِِِ ُكنۡتُۡم بِهَّا ُتكَّذ ِ
43.  িখন তামদর কামি 
আমার সসু্পষ্ট আয়াত সমূহ 
সতলাওয়াত করা হয়, তখন 
তারা বমল, সতামামদর 
বাপ-দাদারা িার এবাদত 
করত এ সলাকটি সি তা 
সেমক সতামামদরমক বাধা 
সদমত চায়। তারা আরও 
বমল, এটা মনগ়ো সমেযা 
তব নয়। আর কামেরমদর 
কামি িখন সতয আগমন 
কমর, তখন তারা বমল, 
এমতা এক সসু্পষ্ট িাদ।ু 

43. And when Our 

verses are recited to 

them as clear evidence, 

they say: “This 

(Muhammad) is not 

except a man who 

intends that he could 

hinder you from that 

which your fathers 

used to worship.” And 

they say: “This is not 

except a lie, invented.” 

And those who 

disbelieve say of the 

truth when it has come 

to them: “This is not 

except an obvious 

magic.”  

َّا بَّي ِنٍٰت قَّالُۡوا اِذَّا ُتتٰٰۡلِوَِّ َّيِۡهۡم اٰيٰتُن  عَّل
ُجٌل ي ُِريُۡد اَّۡن  ۤ اِۡل َّ رَّ ا مَّا هٰذَّ
َّعۡبُُد  َّانَّ ي ا ك ُكۡم عَّم َّ ي َُّصد َّ

ۤ اِۡفٌك اٰبَّٓاُؤُكۡمِ ۤ اِۡل َّ ا  وَّقَّالُۡوا مَّا هٰذَّ
ًِ ىِؕ وَّقَّالَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ِم ُۡفَتَّ

ِ ۤ اِۡل َّ ا ٓاءَُّهۡمۙۡ اِۡن هٰذَّ ِ ۡلَّ َّا جَّ ق   لِلۡحَّ
 ِِِ ِسۡحٌر م ُبِۡيٌِ



44.  আসম তামদরমক সকান 
সকতাব সদইসন, িা তারা 
অধযয়ন করমব এবং 
আপনার পমূবব তামদর কামি 
সকান সতকব কারী সপ্ররণ 
কসরসন। 

44. And We had not 

given them any books 

which they could 

study, and We had not 

sent to them, before 

you, any warner.  

َّا  ۤ اٰتَّيۡنُٰهۡم م ِۡن ُكتٍُب ي َّۡدُرُسۡوِنَّ وَّمَّا
َّكَّ ِمۡن  َّيِۡهۡم قَّبۡل ۤ اِل َّا لۡن ۤ اَّۡرسَّ وَّمَّا

 ِِِ ن َِّذيٍۡرِؕ
45.  তামদর পবূববতীরাও 
সমেযা আমরাপ কমরমি। 
আসম তামদরমক িা 
সদময়সিলাম, এরা তার এক 
দশমাংশও পায়সন। 
এরপরও তারা আমার 
রাসলূগনমক সমেযা বমলমি। 
অতএব সকমন হময়মি 
আমার শাসস্ত। 

45. And those before 

them denied, and these 

(people) have not 

attained a tenth of 

what We had given 

them (of old), yet they 

denied My messengers. 

Then how (terrible) 

was My denial.  

كَّذ َّبَّ ال َِّذيۡنَّ ِمۡن قَّبۡلِِهۡمۙۡ وَّمَّا وَِّ
بُۡوا  ۤ اٰتَّيۡنُٰهۡم فَّكَّذ َّ ارَّ مَّا َـّغُۡوا ِمعۡشَّ بَّل

َِّكۡيِِفَّكَِّ ُرُسِٰلِۡ َّانَّ ن  ِِِ يۡفَّ ك

46.  বলুন, আসম 
সতামামদরমক একটি সবষময় 
উপমদশ সদসিঃ সতামরা 
আল্লাহর নামম এক একজন 
কমর ও দ,ু দ ু জন কমর 
দাাঁ়োও, অতঃপর সচন্তা-
 াবনা কর-সতামামদর 
সঙ্গীর মমধয সকান উম্মাদনা 
সনই। সতসন সতা আসন্ন 
কামোর শাসস্ত সম্পমকব  
সতামামদরমক সতকব  কমরন 
মাত্র। 

46.  Say (O 
Muhammad): “I only   
admonish you on one 
thing. That you stand 
up for Allah (seeking 
truth), by twos and 
individually, then  
reflect, there is not in 
your companion any 
madness 

(Muhammad).”  He  is 
not except  a  warner  
to  you before a severe 
punishment.  

ۤ اَِّعُظُكۡم بِوَّاِحدَّةٍِ َّا ِؕۚ اَّۡن ُِِقۡل اِّن َّ
ادٰى ُثم َّ  ٰ وَُّفرَّ ِ مَّثَۡنَّ تَُّقۡوُمۡوا ّٰلِله

ُرۡوا اِحبُِكۡم م ِۡن  تَّتَّفَّك َّ مَّا بِصَّ
َِّذيٌۡر ل َّـُكۡم بَّۡيَّ  ِجن ٍَّةِؕ اِۡن ُهوَّ اِۡل َّ ن

َّدَّۡى عَّذَّاٍب شَِّديۡدٍِ  ِِِ ي

47.  বলুন, আসম সতামামদর 
কামি সকান পাসরশ্রসমক 
চাই না বরং তা সতামরাই 
রাখ। আমার পরুস্কার সতা 
আল্লাহর কামি রময়মি। 

47. Say: “Whatever 

I might have asked of 

you of payment, so it is 

yours.   My reward is 

not but from Allah. 

And He is over all 

ۡـتُُكۡم م ِۡن اَّۡجٍر فَُّهوَّ ُقۡل مَِّ َّل ا ا سَّ
َّـُكۡمِؕ اِۡن اَّۡجِرىَّ اِۡل َّ عَّٰلَّ  ِۚل ِ وَُّهوَّ  اّٰلله

ٍء شَِّهيۡدٌِ ۡ ِ شَّ  ِِِ عَّٰٰل كُل 



প্রমতযক বস্তুই তাাঁর সামমন। things a Witness.”  

48.  বলুন, আমার 
পালনকতব া সতয দ্বীন 
অবতরণ কমরমিন। সতসন 
আমলমুল গায়ব। 

48. Say: “Indeed, my 

Lord inspires with the 

truth. (He is) the 

Knower of the 

unseen.” 

ِِ َّـق  َّۡقِذُف بِاۡۡل ۡ ي ّب ِ ُم ُقۡل اِن َّ رَّ  عَّل َّ
 ِِِ الۡغُيُۡوِبِ

49.  বলুন, সতয আগমন 
কমরমি এবং অসতয না 
পামর নতুন সকিু সজৃন 
করমত এবং না পামর পনূঃ 
প্রতযাবসতব ত হমত। 

49.  Say: “The truth 

has come, and 

falsehood can neither 

create (anything), nor 

resurrect.”    

َّاِطُل  ُ وَّمَّا يُبِۡدُئ الۡب َّـق  ٓاءَّ اۡۡل ُقۡل جَّ
 ِِِ عِيۡدُِوَّمَّا يُِ

50.  বলুন, আসম পেভ্রষ্ট 
হমল সনমজর ক্ষসতর জমনযই 
পেভ্রষ্ট হব; আর িসদ আসম 
সৎপে প্রাপ্ত হই, তমব তা এ 
জমনয সি, আমার পালনকতব া 
আমার প্রসত ওহী সপ্ররণ 
কমরন। সনশ্চয় সতসন 
সববমশ্রাতা, সনকটবতী। 

50. Say:  “If  I go astray, 

I shall then stray only 

against myself, and if I  

am guided, so it  is  

because  of  what my 

Lord has revealed to 

me. Indeed, He is 

Hearer, Near.   

ُ عَّٰٰل  ۤ اَِّضل  َّا َّلُۡت فَّاِّن َّ ل ُقۡل اِۡن ضَّ
 ۤ ا يُۡوِحۡ ِۚ وَّاِِن اۡهتَّدَّيُۡت فَّبِمَّ َّۡفِسۡ ن

يٌۡع قَِّريٌۡبِ ِ ِۡؕ اِن َّٗه َسَّ ّب ِ  ِِِ اِٰلَّ َّ رَّ

51.  িসদ আপসন সদখমতন, 
িখন তারা  ীতসস্ত্রস্ত হময় 
প়েমব, অতঃপর পাসলময়ও 
বাাঁচমত পারমব না এবং 
সনকটবতী স্থান সেমক ধরা 
প়েমব। 

51. And if you could 

see when they will be 

terrified, then there 

will be no escape, and 

they will be seized 

from a place nearby. 

َّۡو تَّٰرٰٓى اِۡذ فَِّزُعۡوا فَّلَّ فَّۡوتَّ  ل وَّ
كَّاٍن قَِّريٍۡبۙۡ  ِِِ وَّاُِخُذۡوا ِمۡن م َّ

52.  তারা বলমব, আমরা 
সমতয সবশ্বাস স্থাপন 
করলাম। সকন্তু তারা 
এতদরূ সেমক তার নাগাল 
পামব সকমন কমর? 

52. And they will say: 

“We do believe (now) 

in it.” And how could 

be for them receiving 

(of faith) from a place 

so far off. 

قَّا ُـۡوۤا اٰمَّن َّا بِهِٖو َّ ُُم الت َّنَّاُو ُُ ل  وَّاَّّنه َلَّ
كَّاٍنٍۭ بَّعِيۡدٍِ  ِِِ ؕ ِِِِِؕۚمۡن م َّ

53.  অেচ তারা পবূব সেমক 
সতযমক অস্বীকার করসিল। 

53. And certainly, 

they did disbelieve in it 
قَّۡد كَّفَُّرۡوا بِٖه ِمۡن قَّبُۡلِۚ  و َّ



আর তারা সতয হমত দমূর 
সেমক অজ্ঞাত সবষময়র 
উপর মন্তবয করত। 

before. And they (used 

to) conjecture about 

the unseen from a 

place far off.  

 ٍۭۢ كَّاٍنٍۭ َّيِۡب ِمۡن م َّ َّۡقِذُفۡونَّ بِالۡغ ي وَّ
  بَّعِيۡدٍِ

54.  তামদর ও তামদর 
বাসনার মমধয অন্তরাল হময় 
সগমি, সিমন-তামদর 
সতীেবমদর সামেও এরূপ 
করা হময়মি, িারা তামদর 
পমূবব সিল। তারা সিল 
সবভ্রাসন্তকর সমন্দমহ পসতত। 

54. And a barrier 

will be set between 

them and what they 

desire, as was done for 

people of their kind 

before. Indeed, they 

were in suspicious 

doubt.  

َّۡشتَُّهۡونَّ    َُّهۡم وَّبَّۡيَّ مَّا ي وَِّحيۡلَّ بَّيۡن
َِّ ا   فُعِلَّ   بِا َّاِعِهۡم   م ِۡن   قَّبُۡلِؕ    كَّمَّ ۡشي
َّانُۡوا  ِِفۡ  ُۡم  ك ُِريٍۡبِ اِِن َّ ِشَّك ٍ م 

     
 


