
 

 আল ইনশিক্বাক্ব AlInshiqaq       

পরম করুণাময় ও অশিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করশি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  যখন আকাি শিদীণণ 
হমি, 

1. When the heaven 

splits asunder.  ۡۙق َّۡت ٓاُء انْشَّ مَّ ِِِِ اِذَّا الس َّ
2.  ও তার পালনকতণ ার 
আমদি পালন করমি এিং 
আকাি এরই উপযকু্ত 

2. And listens   (obeys) 

to its Lord, and it must 

do so.  

ب ِهَّا وَُّحق َّۡتۙۡ َّۡت لِرَّ اَِّذن ِِِِ وَّ

3.  এিং যখন পশৃিিীমক 
িম্প্রিাশরত করা হমি। 

3. And when the earth 

is stretched out.  َِّۡتؕۡو ِِِِ اِذَّا اۡۡلَّۡرُض ُمد َّ
4.  এিং পশৃিিী তার 
গর্ণ শিত িিশকিু িাইমর 
শনমেপ করমি ও শুনযগর্ণ  
হময় যামি। 

4.    And has cast out 

what was within it, and 

became empty. 

َّل َّۡتۙۡ اَّلۡقَّۡت مَّا فِيۡهَّا وََّتَّ ِِِِ وَّ

5.  এিং তার পালনকতণ ার 
আমদি পালন করমি এিং 
পশৃিিী এরই উপযকু্ত। 

5.  And listens (obeys) 

to its Lord, and it must 

do so. 

ب ِهَّا وَُّحق َّۡتؕۡ َّۡت لِرَّ اَِّذن ِِ وَّ

6.  হহ মানুষ, হতামামক 
হতামরা পালনকতণ া পযণন্ত 
হপৌিমত কষ্ট স্বীকার করমত 
হমি, অতঃপর তার িাোৎ 
ঘটমি। 

6.   O mankind, indeed 

you are returning 

towards your Lord, a 

sure returning, so you 

will meet Him.  

َّاِدٌح اِٰٰل  اُن اِن َّكَّ ك َّي ُهَّا اۡۡلِنۡسَّ ٰۤا ٰ ي
ب ِكَّ كَّۡدًحا فَُّملٰقِيۡهِِ ِِِِ رَّ

7.  যামক তার আমলনামা 
ডান হামত হদয়া হমি 

7.   Then as for him 

who is given his record 

in his right hand.  

ۡۙ َِّميِۡنه  َّٗه بِي َّ ِكتٰب َّم َّا مَّۡن اُۡوِِت ِِِِ فَّا



8.  তার শহিাি-শনকাি 
িহমে হময় যামি 

8.  He shall then be 

judged with an easy 

reckoning.  

ابًا  ُب ِحسَّ ۡوفَّ ُُيَّاسَّ فَّسَّ
ِِ ي َِّسۡۡيًاۙۡ

9.  এিং হি তার পশরিার-
পশরেমনর কামি হৃষ্টশিমে 
শিমর যামি 

9.  And he shall return 

to his family rejoicing.  َّۡؕنۡقَّلُِب اِٰٰلى اَّۡهلِه  مَّۡسُرۡوًرا ي ِِِِ و َّ

10.  এিং যামক তার 
আমলনামা শপমের 
পশ্চাশিক হিমক হদয়া, হমি, 

10.  And as for him 

who is given his record 

behind his back. 

ٓاءَّ  َّٗه وَّرَّ َّ ِكتٰب اَّم َّا مَّۡن اُۡوِِت وَّ
ۡۙ هِۡره  ِِِِ ظَّ

11.  হি মৃতুযমক আহিান 
করমি, 

11.  He shall call for 

death.  َّۡۙۡدُعۡوا ُثبُۡوًرا ۡوفَّ ي ِِِِ فَّسَّ
12.  এিং োহান্নামম প্রমিি 
করমি। 

12.  And he shall  burn 

in a blazing Fire.  َِّ عِۡۡيًاؕۡو َّۡصٰٰل سَّ ِِِِ ي
13.  হি তার পশরিার-
পশরেমনর মমযয আনশিত 
শিল। 

13.  Indeed, he had 

been among his family 

in joy.  

ٰۤ اَّۡهلِه  مَّۡسُرۡوًراؕۡ َّانَّ ِفۡ ِِِِ اِن َّٗه ك

14.  হি মমন করত হয, হি 
কখনও শিমর যামি না। 

14.   Indeed, he thought 

that he would never 

return (to Allah).  
ُۡورَِّ ن َّ اَّۡن ل َّۡن ُي َّ ِِِِ ِۛ اِن َّٗه ظَّ

15.  হকন যামি না, তার 
পালনকতণ া হতা তামক 
হদখমতন। 

15.   But yes, indeed,   

his Lord was ever 

watching him.  

ِ َّانَّ بِه  بَِّصۡۡيًاِِؕۡبَّٰٰلى ب َّٗه ك ِِِِ ۛ ۛ  اِن َّ رَّ
16.  আশম িপি কশর 
িন্ধ্যাকালীন লাল আর্ার 

16.   So no, I   swear by   

the twilight.  ۡۙفَِّق ٰۤ اُقِۡسُم بِالش َّ ِِِِ فََّلَّ
17.  এিং রাশির, এিং 
তামত যার িমামিি ঘমট 

17.  And the night and 

what it gathers.  ۡۙ قَّ ال َّيِۡل وَّمَّا وَّسَّ ِِ وَّ
18.  এিং িমের, যখন তা 
পণূণরূপ লার্ কমর, 

18. And the moon 

when it becomes full.  ۡۙ قَّ ِر اِذَّا ات َّسَّ ِِِِ وَّالۡقَّمَّ
19.  শনশ্চয় হতামরা এক 
শিিঁশ়ি হিমক আমরক 
শিিঁশ়িমত আমরাহণ করমি। 

19.  That you will 

surely embark upon 

state after state.  

ۡؕ َّق  ب َّقًا عَّۡن طَّ ب ۡكَُّب َّ طَّ ََّتَّ ِِِِ ل



20.  অতএি, তামদর শক 
হল হয, তারা ঈমান আমন 
না? 

20. Then, what is (the 

matter) with them, 

they do not believe.  

ِۡۙ ُۡم ۡلَّ يُۡؤمِنُۡونَّ ا َلَّ ِِِِ فَّمَّ
21.  যখন তামদর কামি 
হকারআন পাে করা হয়, 
তখন হিেদা কমর না। [ 
Sajdah.   

21. And when the 

Quran is recited to 

them, they do not fall 

prostrate.   AsSajda 

َّيِۡهُم الُۡقۡراُٰن ۡلَّ  وَّاِذَّا ُقِرئَّ عَّل
ۡؕ۩ َّۡسُجُدۡونَّ ِِِِ ي

22.  িরং কামিররা এর 
প্রশত শমিযামরাপ কমর। 

22. But those who 

disbelieve, they deny.  
بُۡونَِّ ال َِّذيۡنَِّ بَِّلِ ِِكَّفَُّرۡوا يُكَّذ ِ

23.  তারা যা িংরেণ 
কমর, আল্লাহ তা োমনন। 

23.   Although Allah 

knows best what they 

are gathering.  

َُّم ِِبَّا يُۡوُعۡونَِّ ُ اَّعۡل ِِ وَّاّٰلله
24.  অতএি, তামদরমক 
যন্ত্রণাদায়ক িাশির 
িিুংিাদ শদন। 

24.  So, give them the 

tidings of a painful 

punishment.  

 ۡۙ َّلِيۡم  ۡرُهۡم بِعَّذَّاب  ا َّش ِ ِِِِ فَّب

25.  শকন্তু যারা শিশ্বাি 
িাপন কমর ও িৎকমণ কমর, 
তামদর েনয রময়মি অিুরন্ত 
পরুস্কার। 

25. Except for those 

who   believe and do 

righteous deeds, for 

them is a reward 

uninterrupted.  

اِۡل َّ  ال َِّذيۡنَّ  اٰمَّنُۡوا  وَّعَِّملُوا  
ُۡم اَّۡجٌر  غَّۡۡيُ  لِٰحِت َلَّ الصه

ِ ۡنُۡون  َِمَّ

     
 


