আল যিলিাল

AlZalzalah

পরম করুণাময় ও অযিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু Most Gracious, Most
Merciful.
করযি ।


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

1. পৃযিবী িখন আপন 1. When the earth is
shaken
with
its
কম্পমন প্রকযম্পত হমব,
(utmost) earthquake.
And the earth
2. এবং িখন প্রীযিযব তার 2.
throws out its burdens.
ববাঝা ববর কমর বদমব।

ِِِ ۙاِذَّا ُزل ۡ ِزل َّ ِت ۡاۡل َّ ۡر ُض زِل َّۡزا ََّلَّا

3. তখন মানুষ বলমব, এর 3. And man says:
“What is (the matter)
যক হল ?
with it.”
That Day it will
4. বিযদন বি তার বৃত্তান্ত 4.
report its news.
বণণ না করমব,

ِ َّ َّوق
ِِِ ان َّما ََّلَّا
َّ
ُ ال ۡاۡلن ۡ َّس

কারণ,
আপনার 5. Because your Lord
inspired
পালনকতণা তামক আমদশ has
(commanded) it.
করমবন।

5.

6. বিযদন মানুষ যবযিন্ন 6. That day mankind
proceed
in
দমল যবিক্ত হময়
িামব, shall
িামত তামদরমক তামদর scattered groups, to be
shown their deeds.
কৃতকমণ বদখামনা হয়।
অতএব বকউ অণু 7. So whoever does an
পযরমাণ িৎকমণ করমল বি atom’s weight of good,
shall see it.
তা বদখমত পামব,

7.

ِ َّۙوا َّ ۡخ َّر َّج ِت ۡاۡل َّ ۡر ُض ا َّ ۡثقَّا ََّلَّا
ِ ٍ
ِِِۙار َّها
َّ َّ ي َّ ۡو َّمٮِذ ُُتَّد ُث ا َّۡخب

ِِِؕك ا َّۡو ٰٰح ََّلَّا
َّ َّبِا َّ َّن َّرب

ِۙ اس ا َّ ۡشتَّاتًا
ُ َّي َّ ۡو َّمٮِ ٍذ ي َّ ۡص ُد ُر الن
ِ م
ؕ ۡ ُ ل ِ ُُي َّ ۡوا ا َّۡع َّما ََّل
ال ذَّ َّر ٍة َّخ ُۡيًا
َّ َّفَّ َّم ۡن ي َّ ۡع َّم ۡل ِمثۡق
ِِِ ي ََّّر ٗه

8. আর বকউ অণু পযরমাণ 8. And whoever does
অিৎকমণ কমর িাকমল বিও an atom’s weight of
evil, shall see it.
তা বদখমত পামব।

ال ذَّ َّر ٍة َّش ًرا
َّ ََّّو َّم ۡن ي َّ ۡع َّم ۡل ِمثۡق
 ي ََّّر ٗه

