
 

 আল মুযযামমমল AlMuzzammil         

পরম করুণাময় ও অমিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করমি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  হহ বস্ত্রাবৃত! 1. O you wrapped up 

in garments.  َّي ُّهَّا ٰۤا ٰ ُۙ ي م ِلُّ ِِِِ اۡۡلُّز َّ
2.  রামিমত দন্ডায়মান হহান 
মকিু অংশ বাদ মদময়; 

2.   Stand (in prayer) at 

night except a little.   اُّۙل َّ اِِال َّيۡلَّ قُِّم ِِِِ قَّلِيۡل
3.  অর্ধরামি অথবা 
তদমপক্ষা মকিু কম 

3.    Half of it, or lessen 

from it a little.   ٰۤ اُۙمِنۡهُّ انْقُّۡص اَِّو ن ِۡصفَّه ِِِِ قَّلِيۡل
4.  অথবা তদমপক্ষা হবশী 
এবং হকারআন আবৃমি 
করুন িমুবনযস্ত ভামব ও 
স্পষ্টভামব। 

4.   Or add to it, and 

recite the Quran with 

measured recitation.  

َّۡو  َّيِۡه  ِزدِۡا ت ِِل وَِّعَّل  الۡقُّۡراٰنَِّرَّ
اًؕ ِ تَّۡرتِيۡل

5.  আমম আপনার প্রমত 
অবতীণধ কমরমি গুরুত্বপণূধ 
বাণী। 

5.    Indeed,   We   shall    

send down upon you a 

heavy word.  

نُّلِِۡقۡ  اِن َّا ِسَّ َّيۡكَّ اِقَّۡوّلا  عَّل ِِِِ ثَّقِيۡل

6.  মনশ্চয় এবাদমতর জমনয 
রামিমত উঠা প্রবৃমি দলমন 
িহায়ক এবং স্পষ্ট 
উচ্চারমণর অনুকূল। 

6.  Indeed,   the    rising 

by night is more 

effective for controlling 

the self, and more 

suitable for words.    

َّاِشئَِّن َّ اِِ ُّ  ِهَِّال َّيِۡل  ةَِّن ا اَّشَّد  وَّۡطـا
اًؕاَّقۡوَّمُّ و َِّ ِِِِ قِيۡل

7.  মনশ্চয় মদবাভামে 
রময়মি আপনার দীর্ধ 
কমধবযস্ততা। 

7. Indeed, for you in 

the day is a prolonged 

occupation.  

َّـكَّ  اِن َِّ االن َّهَّاِر  ِفِل بۡحا  سَّ
اًؕ ِويۡل ِِِِ طَّ



8.  আপমন আপনার 
পালনকতধ ার নাম স্মরণ 
করুন এবং একাগ্রমিমি 
তামত মগ্ন হহান। 

8. And remember the 

name of your Lord, 

and devote yourself to 

Him with complete 

devotion.  

ِاۡسمَّ  اۡذكُّرِِوَِّ ب ِكَّ َّيِۡه  تَّبَّت َّۡلِوَِّ رَّ اِل
اًؕ ِِِِ تَّبۡتِيۡل

9.  মতমন পবূধ ও পমশ্চমমর 
অমর্কতধ া। মতমন বযতীত 
হকান উপািয হনই। 
অতএব, তাাঁমকই গ্রহণ করুন 
কমধমবর্ায়করূমপ। 

9.  The Lord of the east 

and the west, there is 

no god except Him, so 

take Him as a 

Defender.  

ِرَِّ ُّ َّۡشِرِق  ب  َّغِۡرِب وَِّاۡۡل ِٰۤاۡۡل ِاِِاِلٰهَّ  ّلَّ  ّل َّ
وَّ  ِۡذهُِّهُّ ِِ لاِوَِّكيِۡ فَّاّت َّ

10.  কামেররা যা বমল, 

তজ্জমনয আপমন িবর করুন 
এবং িনু্দরভামব তামদরমক 
পমরহার কমর িলুন। 

10. And be patient over 

what they say, and 

depart from them, a 

noble departure. 

ُّۡونَّ  مَّاعَّٰٰل  اۡصِبِۡوَِّ ۡول َّقُّ ي
ۡم وَِّ ۡرهُّ ااۡهجُّ اِ هَّۡجرا ِيۡل ِِِِ َجَّ

11.  মবি-ববভমবর 
অমর্কারী 
মমথযামরাপকারীমদরমক 
আমার হামত হিম়ে মদন 
এবং তামদরমক মকিু 
অবকাশ মদন। 

11.  And leave Me and 

those who deny, the 

prosperous ones, and 

give them respite a 

little.  

ۡ وَِّ بِۡۡيَّ وَِّذَّۡرِِن ِة اۡۡلُّكَّذ ِ اُّوِِل الن َّعۡمَّ
اِمَّه ِلۡهُّۡم وَِّ ِِِِ قَّلِيۡل

12.  মনশ্চয় আমার কামি 
আমি মশকল ও অমগ্নকুন্ড। 

12.  Indeed, with us are 

heavy shackles, and a 

blazing Fire.  

ٰۤ اِن َّ  َّا َّدَّيۡن اُۙو َِّاَّنۡكَّاّلا ل ِحيۡما ِِِِ جَّ
13.  েলগ্রহ হময় যায় এমন 
খাদয এবং যন্ত্রণাদায়ক 
শামস্ত। 

13.  And food that 

chokes and a painful 

punishment.  

عَّاماا و َِّ ٍة طَّ ااو َِّذَّا غُّص َّ اب  عَّذَّ
َّلِيۡماا ِِ ا

14.  হযমদন পমৃথবী 
পবধতমালা প্রকমিত হমব 
এবং পবধতিমূহ হময় যামব 
বহমান বালুকাস্তুপ। 

14. On the Day, the 

earth and the 

mountains will be in 

violent shake, and the 

mountains will become 

a heap of pouring sand.  

َّۡومَّ  ِي فُّ َّالُّ وَِّاّۡلَّۡرضُّ  تَّۡرجُّ اۡۡلِب
َِّت وَِّ َّان َّالُِّك اا اۡۡلِب اِ كَّثِيۡب ِهيۡل ِِِِ م َّ



15.  আমম হতামামদর কামি 
একজন রিলূমক হতামামদর 
জমনয িাক্ষী কমর হপ্ররণ 
কমরমি, হযমন হপ্ররণ 
কমরমিলাম হেরাউমনর 
কামি একজন রিলূ। 

15.     Indeed, We have 

sent to you a messenger 

(Muhammad) as   a   

witness over you, just 

as We sent to Pharaoh 

a messenger.  

ِٰۤاِِ ٰۤ  ن َّا َّا لۡن ۡمِاَّۡرسَّ َّيۡكُّ ۡوّلاِ اِل سُّ  ِِِرَّ
ۡم  شَّاِهداا َّيۡكُّ ِٰۤعَّل ا ٰۤ  كَّمَّ َّا لۡن  اِِٰلِاَّۡرسَّ
ۡوّلاًؕۡونَّ فِۡرعَِّ سُّ ِِ رَّ

16.  অতঃপর হেরাউন হিই 
রিলূমক অমানয করল, 

েমল আমম তামক কঠিন 
শামস্ত মদময়মি। 

16. But Pharaoh  

disobeyed the 

messenger. So We 

seized him with a firm 

seizure.  

ۡولَّ  فِۡرعَّۡونُِّفَّعَّٰٰص  سُّ ۡذنٰهُِّالر َّ َّخَّ  فَّا
اِاَّۡخذاا  بِيۡل ِِِِ و َّ

17.  অতএব, হতামরা 
মকরূমপ আত্নরক্ষা করমব 
যমদ হতামরা হিমদনমক 
অস্বীকার কর, হযমদন 
বালকমক কমর মদব বৃদ্ধ? 

17. Then how will you 

protect yourselves, if 

you disbelieve, on the 

Day that will make the 

children white haired 

(old).  

ِ يۡفَّ َّۡومااكَّفَّۡرتُّۡم  اِۡنِتَّت َّقُّۡونَّ  فَّكَّ  ي
ۡعَّلُّ  َّا الِۡولۡدَّانَِّّي َّ ِِِِ ِۖ ِشيۡب

18.  হিমদন আকাশ মবদীণধ 
হমব। তার প্রমতশ্রুমত 
অবশযই বাস্তবাময়ত হমব। 

18.      The heaven will 

break apart there 

from. His promise has 

to be fulfilled.  

ٓاءُّ  مَّ ِ اۨلس َّ َّا بِهِ  مُّنۡفَِّطر  ه   نَِّك وَّعۡدُّ
ِِِِ مَّۡفعُّۡوّلاِ

19.  এটা উপমদশ। অতএব, 

যার ইচ্ছা, হি তার 
পালনকতধ ার মদমক পথ 
অবলম্বন করুক। 

19.       Indeed, this is 

an admonition. So 

whoever wills, let him 

take a path to his Lord.  

ةِ هِٰذه   اِن َِّ ۡن ِِِتَّۡذِكرَّ َّذَِّ شَّٓاءَِّ فَّمَّ  اّت َّ
ب ِه   اِِٰلِ اِرَّ ِبيۡل ِِِِ سَّ

20.  আপনার পালনকতধ া 
জামনন, আপমন এবাদমতর 
জমনয দন্ডায়মান হন রামির 
প্রায় দ’ুতৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ 
ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার 
িঙ্গীমদর একটি দলও 
দন্ডায়মান হয়। আল্লাহ 

20. Indeed, your Lord 

knows that you stand 

(in prayer) nearly two 

thirds of the night, and 

half of it, and one third 

of it, and (so do) a 

group of those with 

you, And Allah 

ِن َّ اِِ ب َّكَّ َّمُّ  رَّ َّعۡل ِي  اَّۡدِٰنِتَّقُّۡومُّ  اَّن َّكَّ
َِّىِِمۡن  ُّث َّه  وَِّنِۡصفَّه  وَّ ال َّيِۡل  ثُّل ثُّلُّث
ٓاٮ ِفَّة  وَِّ ِال َِّذيۡنَّ  م ِنَِّطَّ ُّ  وَِّمَّعَّكَّ اّٰلله

رُّ  ل َّۡن  اَّۡنِ  عَّلِمَِّالن َّهَّارَِّوَِّال َّيۡلَّ يُّقَّد ِ



মদবা ও রামি পমরমাপ 
কমরন। মতমন জামনন, 

হতামরা এর পণূধ মহিাব 
রাখমত পার না। অতএব 
মতমন হতামামদর প্রমত ক্ষমা 
পরায়ন হময়মিন। কামজই 
হকারআমনর যতটুকু 
হতামামদর জমনয িহজ, 

ততটুকু আবৃমি কর। মতমন 
জামনন হতামামদর মমর্য 
হকউ হকউ অিসু্থ হমব, হকউ 
হকউ আল্লাহর অনুগ্রহ 
িন্ধামন হদমশ-মবমদমশ যামব 
এবং হকউ হকউ আল্লাহর 
পমথ হজহামদ মলপ্ত হমব। 
কামজই হকারআমনর 
যতটুকু হতামামদর জমনয 
িহজ ততটুকু আবৃমি কর। 
হতামরা নামায কাময়ম 
কর, যাকাত দাও এবং 
আল্লাহমক উিম ঋণ দাও। 
হতামরা মনমজমদর জমনয যা 
মকিু অমগ্র পাঠামব, তা 
আল্লাহর কামি উিম 
আকামর এবং পরুস্কার 
মহমিমব বমর্ধতরূমপ পামব। 
হতামরা আল্লাহর কামি 
ক্ষমাপ্রাথধনা কর। মনশ্চয় 
আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। 

measures the night and 

the day. He   knows   

that you will not   be   

able   to do it (pray all 

night), so He has 

turned   to   you in 

forgiveness. So recite 

what is easy for you of 

the Quran.  He knows 

that there  will  be  sick  

among you, and  others  

traveling  in   the land  

seeking  from  Allah’s 

bounty, and  others   

fighting   in  the cause  

of   Allah.   So recite 

what is easy for you 

from it. And establish 

the prayer and give the 

poor due, and loan   

Allah a goodly loan. 

And whatever you may 

send forward for 

yourselves of good, you 

shall find it with Allah. 

That is better and 

greater in reward. And 

seek forgiveness from 

Allah. Indeed Allah is 

All Forgiving, All 

Merciful.  

ۡوهُِّ ۡصُّ ۡمِفَّتَّابَّ  ُتُّ َّيۡكُّ ۡوا  عَّل ءُّ  مَّافَّاقۡرَّ
رَّ  اَّۡن  عَّلِمَِّ الۡقُّۡراِٰنِ ِمنَِّتَّيَّس َّ
ِ ۡونُّ َّكُّ ي ۡم  سَّ ِٰوَِّ م َّۡرٰضِمِنۡكُّ ۡونَِّا رُّ  خَّ
َّۡضِربُّۡونَّ  َّغُّۡونَِّاّۡلَّۡرِض  ِفِي َّبۡت ِمۡن  ي

ِِ فَّۡضِلِ ۡونَِّ وَِّاّٰلله رُّ ُّۡونَّ  اٰخَّ  ِفِۡيُّقَّاتِل
ِبيِۡل  ِِسَّ ۡوا  ِۖ ِاّٰلله ءُّ رَّ  مَّافَّاۡقرَّ تَّيَّس َّ

وا وَِّ مِنۡهُِّ لٰوةَّ اَّقِيۡمُّ اٰتُّوا وَِّالص َّ
كٰوةَِّ واوَِّ الز َّ َِّاَّقِۡرضُّ ا اّٰلله  قَّۡرضا
اا ن سَّ مُّوِۡمَّا وَِّحَّ ۡم  اتُّقَّد ِ ِسكُّ َّنۡفُّ  م ِۡنِِّل
ۡۡيٍ  ۡوهُِّخَّ ِدُّ ِِِعنۡدَّ  َتَّ وَّ  اّٰلله ۡۡيااهُّ  خَّ

مَّ و َِّ ا اَّۡعظَّ واوَِّ اَّۡجرا َِّاۡستَّغِۡفرُّ  اّٰلله
َِّن َّ اِِ ۡور   اّٰلله ِحيۡم ِغَّفُّ  ر َّ

     
 


