আল জিন

AlJinn

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


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

1. বলুনঃ আমার প্রজি ওহী 1. Say: “It has been
নাজিল করা হময়মি যি, revealed to me that a
জিনমদর
একটি
দল group of the jinn
যকারআন শ্রবণ কমরমি, listened.” Then they
অিঃপর িারা বমলমিঃ said: “Indeed we have
heard a wonderful
আমরা
জবস্ময়কর
Quran.”

ِح َّ اِ َّلَّ ا َّن َّ ُِه ا ۡست َّ َّم َّع ن َّ َّف ٌر ِم َّن
ِ ِ ُق ۡل اُ ۡو
ِ َّ ن فَّقَّال ُ ۡوۤۡا اِنَّا
َس ۡعنَّا
ِ ِ ِ ا ۡۡل
ِ ُِق ۡراٰنًاعَّ َّجبًا

2. িা িৎপথ প্রদর্শ ন কমর। 2. “It guides to the
ফমল আমরা িামি জবশ্বাি right way, so we have
believed in it. And we
স্থাপন কমরজি। আমরা
shall never associate
কখনও
আমামদর with
our
Lord
পালনকিশার িামথ কাউমক anyone.”

ِي َّ ۡه ِد ۡ ۤۡى اِ َّ ِل ال ُر ۡش ِد فَّا َّٰمنَّا بِهِ َِّول َّ ۡن
ِ ِ ك بِ َّربِنَّا ۤۡا ََّّح ًدا
َِّ ن ُ ۡش ِر

যকারআন শ্রবণ কমরজি;

র্রীক করব না।

“And that our
3. এবং আরও জবশ্বাি কজর 3.
majesty
is
যি, আমামদর পালনকিশার Lord’s
মহান মিশ াদা িবার উমবশ । exalted. He has not
taken a wife, nor a
জিজন যকান পত্নী গ্রহণ
son.”

َِّوا َّن َّ ٗه تَّع ٰ ٰٰل َّج ُِد َّربِنَّا َّما َّاّت َّ َّذ
ِ َّصا ِحب َّ ِةً َّو ََّل َّول َّ ًدا

কমরনজন এবং িাাঁর যকান
িন্তান যনই।

“And that our
আমামদর
মমযে 4.
জনমবশ ামযরা আল্লাহ িা’আলা foolish one has been
িম্পমকশ
বাডাবাজডর saying against Allah an
4.

ِ َِّو ا َّن َّ ِٗه كَّان ي َّ ُقو ِل س ِفي ُهنَّا ع َّ َّ ِٰل ه
اّٰلل
ۡ َّ ُ ۡ َّ
ِ َّش َّط ًطا

কথাবািশা বলি।

atrocious lie.”

অথচ আমরা মমন
করিাম, মানুষ ও জিন
কখনও আল্লাহ িা’আলা
িম্পমকশ জমথো বলমি পামর

5.
“And that we
thought
that
the
mankind and the jinn
would never utter
against Allah a lie.”

5.

না।

“And that there
অমনক মানুষ অমনক 6.
জিমনর আশ্রয় জনি, ফমল were people among the
িারা জিনমদর আত্নম্ভজরিা mankind who used to
6.

বাজডময় জদি।

িারা যারণা করি,
যিমন যিামরা মানমবরা
যারণা কর যি, মৃিুের পর
আল্লাহ িা’আলা কখনও
কাউমক পুনরুজিি করমবন

7.

না।
আমরা
আকার্
পিশ মবক্ষণ করজি, অিঃপর
যদখমি যপময়জি যি, কম ার
প্রহরী ও উল্কাজপন্ড দ্বারা

8.

আকার্ পজরপূণশ।

seek refuge with people
among the jinn, so they
increased them in
revolt.”
7. “And that they had
thought, same as you
thought, that Allah
would
never
send
anyone
(as
a
messenger).”

َِّو ِا َّنَّا َّظ نَّنَّا ۤۡ ا َّۡن ل َّ ۡن تَّ ُق ۡو َّل ۡاَلِن ۡ ُس
ِ ِوا ۡۡل ِ ُن ع َّ َّ ِٰل ه
ِ اّٰلل كَّ ِذبًا
َّ
الِ ِم َّن ۡاَلِن ۡ ِس
ٌ ان ِر َّج
َّ َّ َِّوا َّن َّ ٗه ك
ي َّ ُع ۡو ُذ ۡو َّن بِ ِر َّجالِ ِم َّن ا ۡۡل ِ ِن
ِ فَّ َّز ُاد ۡو ُه ۡم َّر َّهقًا
م َّظن ُ ۡوا ِكَّ َّما َّظن َّنۡتُ ۡم ا َّۡن ل َّ ۡن
ِۡ َُِّوا ََّّّن
ِ اّٰلل ا ََّّح ًدا
َّ َّيَّبۡع
ُث ه

8. “And that we have
َِّوا َّنَّا ََّل َّ ۡسنَّا السمٓاء فوجدّنا
sought (to reach) the َّ ٰ ۡ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
heaven, but found it
ِ ملِئ َّ ۡت َّح َّرسا َّش
ِ
ِ ِش ُهبا
ِ
و
ا
د
ي
د
َّ
ُ
ً
ۡ
ُ
ً
ً
filled with stern guards
and burning flames.”

আমরা আকামর্র 9. “And that we used
জবজিন্ন ঘাাঁটিমি িংবাদ to sit there in stations

9.

hearing (eaves
শ্রবণামথশ বিিাম। এখন for
dropping), but whoever
যকউ িংবাদ শুনমি চাইমল
listens now, he finds
যি িলন্ত উল্কাজপন্ড ওাঁৎ
for him a burning flam
যপমি থাকমি যদমখ।
lying in ambush.”
10.
আমরা িাজন না 10. “And that we do
not know whether evil

َِِّوا َّنَّا ُكنَّا ن َّ ۡق ُع ُد ِمنۡهَّا َّمقَّاعِ َّد
لس ۡم ِع فَّ َّم ۡن ي َّ ۡست َّ ِم ِع ۡاَل ٰ َّن َّ َِي ۡد
َّ ِ ل
ِ ل َّ ٗه ِشهَّابًا َّر َّص ًدا
َِِّو ِا َّنَّا ََّل ن َّ ۡد ِر ۡ ۤۡى ا َّ َّش ٌر اُ ِري ۡ َّد ِِبَّ ۡن ِف

পৃজথবীবািীমদর
অমঙ্গল
িাযন করা অিীষ্ট, না
িামদর পালনকিশা িামদর
মঙ্গল িাযন করার ইচ্ছা

is intended for those on
earth, or their Lord
intends for them the
right way.”

ۡاَل َّ ۡر ِض ا َّۡم ا ََّّرادَّ بِ ِه ۡم َّربُ ُه ۡم
ِ َّر َّش ًدا

রামখন।

11. আমামদর যকউ যকউ 11. “And that among
িৎকমশ পরায়ণ এবং যকউ us are righteous, and
us
are
যকউ এরূপ নয়। আমরা among
otherwise. We are sects
জিলাম
জবজিন্ন
পমথ
having divided ways.”
জবিক্ত।

12. আমরা বুঝমি যপমরজি 12. “And that we think
যি,
আমরা
পৃজথবীমি that we can neither
আল্লাহ িা’আলামক পরাস্ত escape Allah in the
করমি পারব না এবং earth, nor can we
পলায়ন
কমরও
িামক escape Him by flight.”

ُد ۡو َّن
ِ

َِّو ِا َّنَّا ِمنَّا ا هلصلِ ُح ۡو َّن َِّو ِمنَّا
ددا
ِ َّ ِ ذٰل
ًَّ ِك ُكنَّا َّط َّرٓا ِٮ َّق ق

ِاّٰللَّ ِف
َِّوا َّنَّا َّظ نَّنَّا ۤۡ ا َّۡن ل َّ ۡن ن ُۡع ِج َّز ه
ِ ِِِ ۡاَل َّ ۡر ِض َّول َّ ۡن ن ُۡع ِج َّز ٗه َّه َّربًا

অপারক করি পরব না।

13. আমরা িখন িুপমথর 13. “And that when we
জনমদশ র্ শুনলাম, িখন heard the guidance
Quran),
we
িামি
জবশ্বাি
স্থাপন (the
believed in it. So who
করলাম। অিএব, যি িার
ever believes in his
পালনকিশার প্রজি জবশ্বাি
Lord, will then not
কমর, যি যলাকিান ও fear deprivation, nor
যিার-িবমরর
আর্ংকা injustice.”
কমর না।

14. আমামদর জকিু িংখেক 14. “And that among
আজ্ঞাবহ এবং জকিু িংখেক us are those who have
অনোয়কারী।
িারা surrendered (to Allah),
and among us are
আজ্ঞাবহ হয়, িারা িৎপথ
unjust. So whoever has
যবমি জনময়মি।
surrendered, then such
have sought the right
way.”

ِ َّ َِّوا َِّن َّا ََّلَّا
َِس ۡعنَّا ا ۡۡلُدٰٰٓى ا ٰ َّمنَّا بِه
اف ََّبۡ ًسا
ِ ُ َّ ن ي ُ ۡؤ ِم ۡ ۢۡن بِ َّربِهِ فَّ ََّل ََّي
ِ ۡ فَّ َّم
ِ َّو َّ َِل َّر َّهقًا
َِّوا َّنَّا ِمنَّا اَلۡ ُ ۡسلِ ُم ۡو َّن َِّو ِمنَّا
ِك
َّ ٰٓالۡق ٰ ِس ُط ۡو َِّن فَّ َّم ۡن ا َّۡسل َّ َّم فَّاُول ٰٮ
ِ ََّتَّ َّر ۡوا َّر َّش ًدا

“And as for the
আর
িারা 15.
অনোয়কারী, িারা যিা unjust, they will be
15.

িাহান্নামমর ইন্ধন।

firewood for Hell.”

আর এই প্রিোমদর্
করা হময়মি যি, িারা িজদ
িিেপমথ কাময়ম থাকি,
িমব আজম িামদরমক প্রচু র

16. And that If they
had been steadfast on
the right way, We
would have given them
to drink abundant
water.
17. That We might try
them by that (blessing).
And whoever turns
away
from
the
remembrance of his
Lord, He shall cause
him to enter in a severe
punishment.
18. And that the
mosques are for Allah,
so do not call upon
along
with
Allah
anyone.

16.

পাজন বষশ মণ জিক্ত করিাম।

17.

িামি এ বোপামর

িামদরমক পরীক্ষা কজর।
পক্ষান্তমর যি বেজক্ত িার
পালনকিশার স্মরণ যথমক
মুখ জফজরময় যনয়, জিজন
িামক উদীয়মান আিামব
পজরচাজলি করমবন।

18. এবং এই ওহীও করা
হময়মি যি, মিজিদিমূহ
আল্লাহ িা’আলামক স্মরণ
করার
িনে।
অিএব,
যিামরা আল্লাহ িা’আলার
িামথ কাউমক যেমকা না।
আর িখন আল্লাহ
িা’আলার বান্দা িাাঁমক
োকার িমনে দন্ডায়মান
হল, িখন অমনক জিন িার

19. And that when the
servant of Allah stood
up supplicating Him,
they almost became
(crowded) on him,
কামি জিড িমাল।
stifling.
Say: “I only call
20.
বলুনঃ আজম যিা 20.
আমার
পালনকিশামকই upon my Lord, and I
োজক এবং িাাঁর িামথ do not associate with
Him anyone.”
কাউমক র্রীক কজর না।
19.

َِّوا ََّّما الۡق ٰ ِس ُط ۡو َّن فَّكَّان ُ ۡوا ِۡلَّهَّنَّ َّم
ِ َّح َّطبًا

َِّوا َّنِ ل َّ ِو ۡاستَّقَّا ُم ۡوا ع َّ َّ ِٰل ا َّلط ِريۡقَّ ِة
ِ ِ م َّمٓاءًغ َّ َّدقًا
ِۡ ََّل َّ ۡسقَّيۡن ٰ ُه

ِلِن َّ ۡفتِن َّ ُه ۡم فِي ۡ ِه َِّو َّم ۡن ي ُ ۡع ِر ۡض عَّ ۡن
ِذ ۡك ِر َّربِه ي َّ ۡسل ُ ۡك ُه ع َّ َّذابًا
ِ َّصعَّ ًدا
ِ َِّوا ََِّّن اَلۡ س ِج َّد ِ ه
ّٰلل فَّ ََّل تَّ ۡد ُع ۡوا َّم َّع
ٰ َّ
ِه
ِ ِ اّٰلل ا ََّّح ًدا
ِ ام عَّب ُد ه
اّٰلل ي َّ ۡد ُع ۡو ُه
ۡ َِّ ََِّّوا َّن َّ ِٗه ََّلَّا ق
ِ ِِ ؕك َّ ُاد ۡوا ي َّ ُك ۡون ُ ۡو َّن عَّلَّي ۡ ِه لِب َّ ًدا
ُۡۤق ۡل اِ َّّن َّ ِا ۤۡا َّۡد ُع ۡوا َّر ِ ِبۡ َِّو َّ َِل ۤۡاُ ۡش ِر ُك بِ ِه
ِ ا ََّّح ًدا

Say: “Indeed, I
বলুনঃ
আজম 21.
যিামামদর ক্ষজি িাযন have no power to cause
করার ও িুপমথ আনয়ন any harm for you, nor
21.

any good.”

করার মাজলক নই।
বলুনঃ
িা’আলার কবল
আমামক যকউ রক্ষা
পারমব না এবং
বেিীি
আজম

22.

আল্লাহ
যথমক
করমি
জিজন
যকান

22. Say: “Indeed, none
can protect me from
Allah, nor can I find
other than Him any
refuge.”

ك لـ َّ ُك ۡم َّض ًرا َّو ََّل
ُ ُِق ۡل اِ ِّن ۡ ََّل ۤۡ ا َّۡمل
ِ ِ َّر َّش ًدا

ِن ه
ِۙ اّٰلل ا ََّّح ٌِد
َِّ ُق ۡل اِ ِ ِّن ۡ ل َّ ۡن ُ َِي ۡۡي َّ ِّن ۡ ِم
ِ ِ َّول َّ ۡن ا َّ ِج َّد ِم ۡن ُد ۡونِهِ ُملۡت َّ َّح ًدا

আশ্রয়স্থল পাব না।
জকন্তু
আল্লাহ 23. “(Mine is) but to
িা’আলার বাণী যপৌিামনা convey from Allah and
ও িাাঁর পয়গাম প্রচার His messages. And

23.

whoever disobeys Allah

করাই আমার কাি। যি
and His Messenger,
আল্লাহ ও িাাঁর রিূলমক
then indeed, for him is
অমানে কমর, িার িমনে the fire of Hell, they
রময়মি িাহান্নামমর অজি। shall abide therein
িথায়
িারা
জচরকাল forever.”
থাকমব।
এমনজক িখন িারা
প্রজিশ্রুি
র্াজস্ত
যদখমি
পামব, িখন িারা িানমি
পারমব, কার িাহািেকারী

24.

দূবশল এবং কার িংখো কম।

25. বলুনঃ আজম িাজন না
যিামামদর প্রজিশ্রুি জবষয়
আিন্ন
না
আমার
পালনকিশা এর িমনে যকান
যময়াদ জস্থর কমর যরমখমিন।

24.
Until when they
see that which they
are promised, then
they shall know who
is weaker in helpers
and fewer in number.
25.
Say: “I do not
know if that which you
are promised is near,
or if my Lord appoints
a lengthy term for it.”

26. জিজন অদৃমর্ের জ্ঞানী। 26. The Knower of the
unseen, and He does

ِ ِاِ ََّل بَّلٰغًا ِم َّن ه
اّٰلل َِّو ِر ٰسلٰتِهِ َِّو َّم ۡن
ِ
ار
ي َّ ۡع ِص ه
َّ َّ اّٰللَّ َِّو َّر ُس ۡول َّ ِٗه فَّا َّن ل َّ ٗه ن
ِ ؕم ٰخلِ ِدي ۡ َّن فِيۡهَّ ِا ۤۡا َّب َّ ًدا
َِّ ََّّجهَّن

َّح ه ّٰٰٓت اِذَّا َّرا َّۡوا َّما يُ ۡوع َّ ُد ۡو َّن
فَّ َّسي َّ ۡعل َّ ُم ۡو َّن َّم ۡن ا َّۡضعَّ ُف نَّا ِص ًرا
ِ ِ َِّواَّقَّ ُل ع َّ َّددًا
ب َّما
ِ ٌ ۡ ا َّۡد ِر ۡ ۤۡى اَّقَّ ِري
ِ ُ َّا َّۡم ََّيۡع
ۡۤ ۡل ل َّ ٗه َّر ِ ِب
ِ

ُِِق ۡل اِ ۡن
ُت ۡوع َّ ُد ۡو َِّن
ِِ ا ََّّم ًدا

ِ ِ ۡ ِع ٰلِ ُم الۡغَّي
ۡۤب فَّ ََّل يُ ۡظ ِه ُ ِر ع َّ ٰٰل غَّيۡبِ ِه

ِ ِ ا ََّّح ًدا

পরন্ত জিজন অদৃর্ে জবষয় not reveal His unseen
কারও কামি প্রকার্ কমরন (secrets) to anyone.
না।

27. িাাঁর মমনানীি রিূল 27. Except whom He
chosen
of
বেিীি। িখন জিজন িার has
messengers.
Then
অমগ্র ও পশ্চামি প্রহরী
indeed, He appoints
জনিুক্ত কমরন
before him and behind
him guards.
28. িামি আল্লাহ িা’আলা 28. That He may know
যিমন যনন যি, রিূলগণ that indeed they have
িাাঁমদর
পালনকিশার conveyed the messages
পয়গাম যপৌজিময়মিন জক of their Lord, and
He has encompassed
না। রিূলগমণর কামি িা
whatever is with them,
আমি, িা িাাঁর জ্ঞান- and He has enumerated
যগাচর। জিজন িবজকিু র all things in count.
িংখোর জহিাব রামখন।

ِن َّر ُس ۡول فَّاِن َّ ٗه
ِ ۡ ن ۡارت َّٰٰض ِم
ِ ِ ِاِ ََّل َّم
ِ ۡ َّ ك ِم ۡ ۢۡن ب
ِن َّخل ۡ ِفه
ِ ۡ ۡي ي َّ َّدي ۡ ِه َِّو ِم
ُ ُ ي َّ ۡسل
ِ

دا
ً رص

َّ َّ

ِلِي َّ ۡـعل َّ َّم ا َِّۡن قَّ ِۡد اَّبۡلَّغُ ۡوا ِر ٰس ِل ٰ ِت
ِۡ اط ِِبَّا ل َّ َّدي ۡ ِه
م
ِ َّ م َّو ا ََّّح
ِۡ َّربِ ِه
ِ َشءِ ع َّ َّددًا
ۡ َّ َِّوا َّ ۡح ٰٰص كُ َّل

