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মৃত ব্যমতির েন্য োনািার সালামত দদা‘আ 134
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ভূমিকা

সমতি প্রেংসা আল্াহর েন্য। আমরা তাঁরই প্রেংসা 

কমর, তাঁর মনকমেই সাহাি্য চাই, আর তাঁর কামছই 

ক্মা চাই। আমরা আমামদর হৃদময়র দুটি প্রবৃমতিসমূহ 

এবং আমামদর মদে আচরণ দেমক আল্াহর মনকে 

আশ্রয় প্রােবেনা কমর। আল্াহ িামক সৎপমে চালান, 

তামক পেভ্রটি করার দকই দনই, আর িামক মবপেোমী 

কমরন তামক সৎপমে আনার দকউ দনই। আর আমম 

সাক্্য দদই দি, একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ 

দনই, তাঁর দকামনা েরীক দনই। আমম আমরা সাক্্য দদই 

দি, মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম তাঁর বাদো 

ও রাসূল। আল্াহ তাঁর প্রমত এবং তাঁর বংেধর, তাঁর 

সাহাবীেণ ও মকয়ামত পিবেন্ত িমতা দলাক এ সৎ পমের 

অনসরণ করমব তামদর সকমলর প্রমত অেমণত দুরূদ ও 

সালাম বষবেণ করুন। তারপর,

এ বইমে আমার الذكر والدعاء والعالج بالرقى من الكتاب والسنة 
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-নামক মকতাব(() মেমক সংমক্মপত। এমত আমম শুধুমারি 

মিমকমরর অংেমে সংমক্প কমরমছ, িামত ভ্রমণপমে তা 

বহন করা সহে হয়। 

এখামন মিমকমরর মূল অংেমে শুধু উমল্খ কমরমছ। আর 

হাদীসগুমলার বরাত দদওয়ার দক্মরি মূল গ্রমথের একমে 

বা দু’মে সূরি উমল্খ করাই িমেটি মমন কমরমছ। মিমন 

সাহাবীেণ সম্পমকবে অবেত হমত চান অেবা হাদীমসর 

অমতমরতি সূরি োনমত চান, মতমন মূল গ্রথেমে দদমখ 

মনমত পামরন।

মহান আল্াহর মনকে তাঁর উতিম নামসমূহ এবং সমববোচ্চ 

গুণাবলীর উসীলায় প্রােবেনা কমর, মতমন দিন এ আমল 

তাঁরই সন্তুমটির েন্য একান্ত কমর কবুল কমর দনন, আর 

এর দ্ারা দিন মতমন আমামক আমার েীবমন ও মরমণর 

পমর উপকৃত কমরন। আর দি ব্যমতি এ বইমে পড়মব, 

ছাপামব অেবা এর প্রচামরর কারণ হমব তামকও দিন 

মতমন উপকৃত কমরন। মনচিয় পমবরি মহান সতিা এ 

কামের অমধকারী এবং তার ওপর পূণবে ক্মতাবান।

( আল-হামদুমলল্াহ, আমার উতি মূলগ্রথেমে চার খমডে ছাপা হময়মছ। 

এমত প্রমতমে হাদীমসরই মবতিামরত তাখরীে করা হময়মছ। গ্রথেমের 

প্রেম ও মদ্তীয় খডে েুমড় রময়মছ মহসনুল মুসমলম।
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আল্াহ দুরূদ ও সালাম দপে করুন আমামদর নবী 

মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর ওপর; আর 

তাঁর বংেধর, তাঁর সাহাবীেণ এবং মকয়ামত পিবেন্ত িারা 

সুদেরভামব তাঁমদর অনুসরণ করমব তামদর ওপরও।

দলখক

সফর, ১৪০৯ মহেমর
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মিমকরেে ফিীলত

মহান আল্াহ বমলন,

)ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( ]البقرة: 152[

“অতএব দতামরা আমামক স্মরণ কর, আমমও 

দতামামদরমক স্মরণ করব। আর দতামরা আমার প্রমত 

কৃতজ্ঞতা প্রকাে কর এবং আমার প্রমত অকৃতজ্ঞ হময়া 

না।”(()

)ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ( ]األحزاب: 41[

“মহ ঈমানদারেণ! মতামরা আল্াহমক অমধক পমরমামণ 

স্মরণ কর”।(()

)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ( ]األحزاب: 35[
“আর আল্াহমক অমধক পমরমামণ স্মরণকারী পুরুষ 

( সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫২।

( সূরা আল-আহিাব, আয়াত: ৪১।
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ও নারী: আল্াহ তামদর েন্য ক্মা ও মবরাে পুরস্ার 

প্রস্তুত কমর দরমখমছন(()।” 

)ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( ]األعراف: 205[

“আর আপমন আপনার রব্বমক স্মরণ করুন মমন 

মমন, মমনমত ও ভীমতসহকামর, অনুচ্চস্বমর; সকামল ও 

সন্ধ্যায়। আর উদাসীনমদর অন্তভুবেতি হমবন না।”(()

তাছাড়া নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, 

“মি ব্যমতি তার রমবর মিমকর (স্মরণ) কমর, আর দি 

ব্যমতি তার রমবর মিমকর কমর না- তারা দিন েীমবত 

আর মৃত”(()।

রাসূলুল্াহ্  সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও 

বমলন, “আমম মক দতামামদরমক তা োনামবা না- 

( সূরা আল-আহিাব, আয়াত: ৩৫।

( সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ২০৫। 

( বুখারী, ফাতহুল বারীসহ ১১/২০৮, নং ৬৪০৭; মুসমলম, ১/৫৩৯, নং 

৭৭৯, আর তার েব্দ হমছে, 

اْلَحيِّ  َمَثُل  ِفيِه،  اللُه  ُيْذَكُر  َل  ِذي  الَّ َواْلَبْيِت  ِفيِه،  اللُه  ُيْذَكُر  ِذي  الَّ اْلَبْيِت  »َمَثُل 
ِت« َواْلَميِّ

“মি ঘমর আল্াহর মিমকর হয়, আর দি ঘমর আল্াহর মিমকর হয় না- 

তার দৃটিান্ত দিন েীমবত আর মৃত।”



হিসনুল মুসহলম

18

আমমলর মমধ্য িা সমববোতিম, মতামামদর মামলক 

(আল্াহর) কামছ িা অত্যন্ত পমবরি, মতামামদর েন্য িা 

অমধক মিবোদা বৃমধিকারী, (আল্াহর পমে) মসানা-রূপা 

ব্যয় করার তুলনায় িা দতামামদর েন্য উতিম এবং 

দতামরা দতামামদর েত্রুমদর মুমখামুমখ হময় তামদরমক 

হত্যা এবং তারা দতামামদর হত্যা করার দচময়ও 

অমধকতর দশ্রষ্ঠ?” সাহাবীেণ বলমলন, অবে্যই হ্যাঁ। 

মতমন বলমলন, “আল্াহ তা‘আলার মিমকর”(()। 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও বমলন, 

“আল্াহ তা‘আলা বমলন, আমার বাদো আমার সম্পমকবে 

দিরূপ ধারণা কমর, আমামক দস তদ্রূপই পামব; আর 

িখন দস আমামক স্মরণ কমর, তখন আমম তার সামে 

োমক। সুতরাং িমদ দস মমন মমন আমামক স্মরণ কমর, 

আমমও আমার মমন তামক স্মরণ কমর। আর িমদ দস 

দকামনা সমামবমে আমামক স্মরণ কমর, তাহমল আমম 

তামক এর চাইমত উতিম সমামবমে স্মরণ কমর। আর দস 

িমদ আমার মদমক এক মবঘত পমরমাণ মনকেবতবেী হয়, 

তাহমল আমম তার মদমক এক হাত পমরমাণ মনকেবতবেী 

( মতরমমিী ৫/৪৫৯, নং ৩৩৭৭; ইবন মাোহ ২/১৬৪৫, নং ৩৭৯০; আরও 

দদখুন, সহীহ ইবন মাোহ ২/৩১৬; সহীহ মতরমমিী ৩/১৩৯। 
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হই। মস এক হাত পমরমাণ মনকেবতবেী হমল আমম তার 

মদমক দুই বাহু পমরমাণ মনকেবতবেী হই। আর দস িমদ 

আমার মদমক দহঁমে আমস, আমম তার মদমক দ্রুতমবমে 

িাই।(()”

আব্দুল্াহ ইবন বুসর রামদয়াল্াহু ‘আনহু দেমক বমণবেত, 

এক ব্যমতি আরি করল, মহ আল্াহর রাসূল! ইসলামমর 

মবমধমবধান আমার েন্য দবমে হময় দেমছ। কামেই 

আপমন আমামক এমন একমে মবষময়র খবর মদন, িা 

আমম েতি কমর আঁকমড় ধরব। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, “মতামার মেহ্া দিন 

সববেক্ণ আল্াহর মিমকমর সেীব োমক”(()। 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও 

বমলন, “মি ব্যমতি আল্াহর মকতাব (কুরআন) মেমক 

একমে হরফ পাঠ কমর, মস তার মবমনমময় একমে 

সাওয়াব পায়, আর একমে সাওয়াব হমব দেমে 

সাওয়ামবর সমান। আমম আমলফ, লাম ও মীমমক 

( বুখারী ৮/১৭১, নং ৭৪০৫; মুসমলম ৪/২০৬১, নং ২৬৭৫। তমব েব্দমে 

বুখারীর।  

( মতরমমিী ৫/৪৫৮, নং ৩৩৭৫; ইবন মাোহ ২/১২৪৬, নং ৩৭৯৩। আর 

োইখ আলবানী এমক সহীহ বমলমছন। মদখুন, সহীহ আত-মতরমমিী, 

৩/১৩৯; সহীহ ইবন মাোহ্ ২/৩১৭।
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একমে হরফ বলমছ না। বরং ‘আমলফ’ একমে হরফ, 

‘লাম’ একমে হরফ এবং ‘মীম’  একমে হরফ”(()।

উকবা ইবন আমমর রামদয়াল্াহু ‘আনহু বমলন, একবার 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম দবর হমলন। 

আমরা তখন সুফ্ ফায় (মসমেমদ নববীর আমগিনায়) 

অবস্ান করমছলাম। মতমন বলমলন, “মতামামদর মমধ্য 

দক আমছ, মি প্রমতমদন সকামল বুতহান বা আকীক 

উপত্যকায় মেময় দসখান দেমক দকামনা প্রকার পাপ বা 

আত্ীয়তার বন্ধন মছন্ন না কমর উঁচু কুঁেমবমেটি দু’মে 

উষ্টী মনময় আসমত পছদে কমর”? আমরা বললাম, মহ 

আল্াহর রাসূল! আমরা তা পছদে কমর। মতমন বলমলন: 

“মতামামদর দকউ মক এরূপ করমত পার না দি, সকামল 

মসমেমদ মেময় মহান আল্াহর মকতাব দেমক দু’মে 

আয়াত োনমব অেবা পড়মব- এো তার েন্য দু’মে 

উষ্টীর তুলনায় উতিম। আর মতনমে আয়াত মতনমে উষ্টী 

দেমক উতিম, চারমে আয়াত চারমে উষ্টী দেমক উতিম। 

আর (শুধু উষ্টীই নয়, বরং একইসামে) সমসংখ্যক উে 

লাভ করা দেমকও তা উতিম হমব।”(() 

( মতরমমিী ৫/১৭৫, নং ২৯১০। োইখ আলবানী এমক সহীহ বমলমছন; 

দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ৩/৯; সহীহ োমম সেীর-৫/৩৪০।

( মুসমলম, ১/৫৫৩; নং ৮০৩। 
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রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও 

বমলন, “মি ব্যমতি এমন দকামনা ববঠমক (মেমলমস) 

বমসমছ দিখামন দস আল্াহর মিমকর কমর মন, তার দস 

বসাই আল্াহর মনকে দেমক তার েন্য আফমসাস ও 

বনরাে্যেনক হমব। আর দি ব্যমতি এমন দকামনা েয়মন 

শুময়মছ দিখামন দস আল্াহর মিমকর কমর মন, তার দস 

দোয়াই আল্াহর মনকে দেমক তার েন্য আফমসাস ও 

বনরাে্যেনক হমব।”(()

রাসূলুল্াহ্  সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও 

বমলন, “িমদ দকামনা দল দকামনা ববঠমক বমস আল্াহর 

মিমকর না কমর এবং তামদর নবীর ওপর দুরূদও পাঠ 

না কমর, তাহমল তামদর দসই ববঠক তামদর েন্য 

কমমত ও আফমসামসর কারণ হমব। আল্াহ ইছো করমল 

তামদরমক োমতি দদমবন, অেবা মতমন চাইমল তামদর 

ক্মা করমবন।”(()

রাসূলুল্াহ্  সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও 

বমলন, “িমদ দকামনা একদল দলাক এমন দকামনা 

( আবূ দাউদ ৪/২৬৪, নং ৪৮৫৬ ও অন্যান্য। মদখুন, সহীহুল োমম‘ ৫/৩৪২।

( মতরমমিী, ৫/৪৬১, নং ৩৩৮০। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ৩/১৪০। 
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ববঠক দেমক উঠল, মিখামন তারা আল্াহর নাম স্মরণ 

কমর মন, তমব তারা দিন োধার লামের কাছ দেমক উমঠ 

আসল। আর এরূপ মেমলস তামদর েন্য আফমসামসর 

কারণ হমব”।(()

( আবূ দাউদ ৪/২৬৪, নং ৪৮৫৫; আহমদ ২/৩৮৯ নং ১০৬৮০। আরও 

দদখুন, সহীহুল োমম‘ ৫/১৭৬। 
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দ�া‘আ ও মিমকেসিূহ

01

ঘুি দেরক দেরে উঠাে সিরেে 
মিমকেসিূহ

 »احَلْمُد للَِّه الَِّذي أَْحَيانَا بَْعَد َما أََماتَنَا، َوِإلَيِْه النُُّشوُر«.
 “হামদ-প্রেংসা আল্াহর েন্য, মিমন (মনদ্ারূপ) 

মৃতু্যর পর আমামদরমক েীমবত করমলন, আর তাঁরই 

মনকে সকমলর পুনরুত্ান”(()। 

 »الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، لُه الُْملُْك َولَُه احَلْمُد، 
ِإلََه  َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، ُسبَْحاَن اللَِّه، َواحَلْمُد للَِّه، َوالَ 
ةَ ِإالَّ ِباللَِّه الَْعِليِّ الَْعِظيِم،  ِإالَّ اللَُّه، َواللَُّه أَكَبُر، َوالَ َحْوَل َوالَ ُقَوّ

َربِّ اْغفْر ِلي«.
 “একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, 

( বুখারী ফাতহুল বারী ১১/১১৩, নং ৬৩১৪; মুসমলম ৪/২০৮৩, নং ২৭১১।
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তাঁর দকামনা েরীক দনই; রােবে তাঁরই, প্রেংসাও 

তাঁরই; আর মতমন সকল মকছুর ওপর ক্মতাবান। 

আল্াহ পমবরি-মহান। সকল হামদ-প্রেংসা আল্াহর। 

আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই। আল্াহ সবমচময় 

বড়। সুউচ্চ সুমহান আল্াহর সাহাি্য ছাড়া (পাপ কাে 

দেমক দূমর োকার) মকামনা উপায় এবং (সৎকাে 

করার) মকামনা েমতি কামরা দনই। মহ রব্ব ! আমামক 

ক্মা করুন”।(()

 »الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َعاَفاِني ِفي َجَسِدي، َوَردَّ َعلَيَّ ُروِحي، 
َوأَِذَن ِلي ِبِذْكِرِه«.

 “সকল হামদ-প্রেংসা আল্াহর েন্য, মিমন 

আমার দদহমক মনরাপদ কমরমছন, আমার রূহমক 

আমার মনকে দফরত মদময়মছন এবং আমামক তাঁর 

মিমকর করার অনুমমত (সুমিাে) মদময়মছন”(()। 

( মি ব্যমতি তা বলমব তামক ক্মা কমর দদওয়া হমব। িমদ দস  মদা‘আ কমর, 

তমব তার দদা‘আ কবুল হমব। িমদ দস উমঠ অিু কমর নামাি পমড়, তমব 

তার নামাি কবুল করা হমব। বুখারী: ফাতহুল বারী, ৩/৩৯, নং ১১৫৪। 

হাদীমসর ভাষ্য ইবন মাোহ এর অনুরূপ। মদখুন, সহীহ ইবন মাোহ: 

২/৩৩৫।

( মতরমমিী ৫/৪৭৩, নং ৩৪০১। দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ৩/১৪৪।
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ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ   
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ 

ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

ۆئ( ]آل عمران: 200-190[.

 মনচিয় আসমানসমূহ ও িমীমনর সৃমটিমত, রাত 

ও মদমনর পমরবতবেমন মনদেবেনাবলী রময়মছ দবাধেমতি 

সম্পন্ন দলাকমদর েন্য। িারা দাঁমড়ময়, বমস ও শুময় 
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আল্াহর স্মরণ কমর এবং আসমানসমূহ ও িমীমনর 

সৃমটি সম্বমন্ধ মচন্তা কমর, আর বমল, ‘মহ আমামদর রব! 

আপমন এগুমলা অনেবেক সৃমটি কমরন মন, আপমন অত্যন্ত 

পমবরি, অতএব আপমন আমামদরমক আগুমনর োমতি 

হমত রক্া করুন।’ ‘মহ আমামদর রব! আপমন কাউমকও 

আগুমন মনমক্প করমল তামক দতা আপমন মনচিয় দহয় 

করমলন এবং িামলমমদর দকামনা সাহাি্যকারী দনই।’ 

‘মহ আমামদর রব, আমরা এক আহ্ায়কমক ঈমামনর 

মদমক আহ্ান করমত শুমনমছ, ‘মতামরা দতামামদর 

রমবর ওপর ঈমান আন।’ কামেই আমরা ঈমান 

এমনমছ। মহ আমামদর রব! আপমন আমামদর পাপরামে 

ক্মা করুন, আমামদর মদে কােগুমলা দূরীভূত করুন 

এবং আমামদরমক সৎকমবেপরায়ণমদর সহোমী কমর 

মৃতু্য মদন। ‘মহ আমামদর রব! আপনার রাসূলেমণর 

মাধ্যমম আমামদরমক িা মদমত প্রমতশ্রুমত মদময়মছন 

তা আমামদরমক দান করুন এবং মকয়ামমতর মদন 

আমামদরমক দহয় করমবন না। মনচিয় আপমন প্রমতশ্রুমতর 

ব্যমতক্রম কমরন না।’ তারপর তামদর রব তামদর ডামক 

সাড়া মদময় বমলন, ‘মনচিয় আমম দতামামদর মমধ্য 

আমলকারী দকামনা নর বা নারীর আমল মবফল কমর 
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না, মতামরা এমক অপমরর অংে। কামেই িারা মহেরত 

কমরমছ, মনে ঘর দেমক উৎখাত হময়মছ, আমার পমে 

মনিবোমতত হময়মছ এবং িুধি কমরমছ ও মনহত হময়মছ 

আমম তামদর পাপ কােগুমলা অবে্যই দূর করব 

এবং অবে্যই তামদরমক প্রমবে করাব োন্নামত, িার 

পাদমদমে নদী প্রবামহত। এো আল্াহর কাছ দেমক 

পুরস্ার, আর উতিম পুরস্ার আল্াহরই কামছ রময়মছ। 

িারা কুফুরী কমরমছ, মদমে দদমে তামদর অবাধ 

মবচরণ দিন মকছুমতই আপনামক মবভ্রান্ত না কমর। এ 

দতা স্বল্পকালীন দভাে মারি, তারপর োহান্নাম তামদর 

আবাস, আর ওো কত মনকৃটি মবশ্রামস্ল! মকন্তু িারা 

তামদর রবমক ভয় কমর তামদর েন্য রময়মছ োন্নাত, 

িার পাদমদমে নদী প্রবামহত, মসখামন তারা স্ায়ী হমব। 

এ হমছে আল্াহর পক্ দেমক আমতমেয়তা; আর আল্াহর 

কামছ িা আমছ তা সৎকমবেপরায়ণমদর েন্য উতিম। 

আর মনচিয় মকতাবীমদর মমধ্য এমন দলাকও আমছ 

িারা আল্াহর প্রমত মবনয়াবনত হময় তাঁর প্রমত এবং 

মতমন িা দতামামদর ও তামদর প্রমত নামিল কমরমছন 

তামত ঈমান আমন। তারা আল্াহর আয়াত তুছে মূমল্য 

মবমক্র কমর না। তারাই, িামদর েন্য আল্াহর কামছ 
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পুরস্ার রময়মছ। মনচিয় আল্াহ দ্রুত মহসাব গ্রহণকারী। 

দহ ঈমানদারেণ! মতামরা বধিবে ধারণ কর, ধধমিবে 

প্রমতমিামেতা কর এবং সব সময় িুমধির েন্য প্রস্তুত 

োক, আর আল্াহর তাকওয়া অবলম্বন কর; িামত 

দতামরা সফলকাম হমত পার”(()। 

02

কাপড় পমেধারেে দ�া‘আ

 »الَْحْمُد للَِّه الَِّذي َكَساِني َهَذا )الثَّْوَب( َوَرَزَقِنيِه ِمْن َغيِْر 
ة...«. َحْوٍل ِمنِّي َواَل ُقوَّ

 “সকল হামদ-প্রেংসা আল্াহর েন্য, মিমন 

আমামক এ (কাপড়)মে পমরধান কমরময়মছন এবং 

আমার েমতি-সামেবে্য ছাড়াই মতমন আমামক এো দান 

কমরমছন”(()। 

( সূরা আমল ইমরান, আয়াত: ১৯০-২০০; বুখারী, ফাতহুল বারীসহ 

৮/৩৩৭, নং ৪৫৬৯; মুসমলম ১/৫৩০, নং ২৫৬।

( হাদীসমে নাসাঈ ব্যতীত সুনান গ্রথেকারমদর সবাই সংকলন 

কমরমছন। আবূ দাউদ, নং ৪০২৩; মতরমমিী, নং ৩৪৫৮; ইবন 

মাোহ, নং ৩২৮৫। আর োইখ আলবানী এমক হাসান বমলমছন। 

দদখুন, ইরওয়াউল োলীল, ৭/৪৭।
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03

েতুে কাপড় পমেধারেে দ�া‘আ

 »اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد أَنَْت َكَسْوتَِنيِه، أَْسَألَُك ِمْن َخيِْرِه َوَخيِْر 
ِه َوَشرِّ َما ُصِنَع لَُه«. َما ُصِنَع لَُه، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ

 “দহ আল্াহ! আপনারই েন্য সকল হাম্ দ-

প্রেংসা। আপমনই এমে আমামক পমরময়মছন। আমম 

আপনার কামছ এর কল্যাণ ও এমে দি উমদেমে্য বতমর 

হময়মছ তার কল্যাণ প্রােবেনা কমর। আর আমম এর অমনটি 

এবং এমে দি েন্য বতমর করা হময়মছ তার অমনটি দেমক 

আপনার আশ্রয় চাই”(()। 

04

অপেরক েতুে কাপড় পমেধাে কেরত 
দ�খরল তাে েে্য দ�া‘আ

 »تُبِْلي َويُْخِلُف اللَُّه تََعالى«.
( আবূ দাউদ, নং ৪০২০; মতরমমিী, নং ১৭৬৭; বােভী, ১২/৪০; মদখুন, 

মুখতাসারুে োমাইল মলল আলবানী, পৃ. ৪৭। 



হিসনুল মুসহলম

30

 “তুমম পুরাতন কমর দফলমব, আর মহান আল্াহ 

এর স্লামভমষতি করমবন”(()। 

 »ِالَْبْس َجِديداً َوِعْش َحِميداً َوُمْت َشِهيداً«.
 “নতুন কাপড় পমরধান কর, প্রেংমসতরূমপ 

মদনামতপাত কর এবং েহীদ হময় মারা িাও”(()। 

05

কাপড় খুরল োখাে সিে কী বলরব

 »ِبْسِم اللَِّه«.
 “আল্াহর নামম (খুমল রাখলাম)”(()। 

( সুনান আমব দাউদ ৪/৪১, হাদীস নং ৪০২০; দদখুন, সহীহ আমব দাউদ 

২/৭৬০। 

( সুনান ইবন মাোহ ২/১১৭৮, নং ৩৫৫৮; বাোওয়ী, ১২/৪১। মদখুন, 

সহীহ ইবন মাোহ ২/২৭৫।  

( মতরমমিী ২/৫০৫, নং ৬০৬, ও অন্যান্য। আরও দদখুন, ইরওয়াউল 

োলীল, নং ৫০; সহীহুল োমম‘ ৩/২০৩।
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06

পােখাোে প্ররবরেে দ�া‘আ

 »]ِبْسِم اللَِّه[ اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن الُْخبِْث َوالَْخباِئِث«.
 “[আল্াহর নামম।] মহ আল্াহ! আমম আপনার 

মনকে অপমবরি নর মেন্ন ও নারী মেন্ন দেমক আশ্রয় 

চাই”(()।

07

পােখাো দেরক দবে হওোে দ�া‘আ

 »ُغْفَرانََك«.
 “আমম আপনার কামছ ক্মাপ্রােবেী।”(()

( বুখারী ১/৪৫, নং ১৪২; মুসমলম ১/২৮৩, নং ৩৭৫। শুরুমত অমতমরতি 

‘মবসমমল্াহ্ ’ উধিৃত কমরমছন সা‘ঈদ ইবন মানসূর। মদখুন, ফাতহুল বারী, 

১/২৪৪। 

( হাদীসমে নাসাঈ ব্যতীত সকল সুনান গ্রথেকারই উধিৃত কমরমছন; তমব 

নাসাঈ তার ‘আমালুল ইয়াওমম ওয়াললাইলাহ’ গ্রমথে (নং ৭৯) তা উধিৃত 

কমরমছন। আবূ দাউদ, নং ৩০; মতরমমিী, নং ৭; ইবন মাোহ, নং 

৩০০। আর োইখ আলবানী সহীহ সুনান আমব দাউমদ ১/১৯ এমক 

সহীহ বমলমছন। 
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08

অিুে পূরববে মিমকে

 »ِبْسِم اللَِّه«.
 ‘আল্াহর নামম’(()।

09

অিু দেষ কোে পে মিমকে

 »أشهد أن الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله«.

 “আমম সাক্্য মদমছে দি, একমারি আল্াহ ছাড়া 

দকামনা হক্ ইলাহ দনই, তাঁর দকামনা েরীক দনই। 

আমম আরও সাক্্য মদমছে দি, মুহাম্াদ তাঁর বাদো ও 

রাসূল”(()।

ِريَن«. اِبنَي َواْجَعلِْني ِمَن الُْمتََطهِّ  »اللَُّهمَّ اْجَعلِني ِمَن التَّوَّ
( আবূ দাউদ, নং ১০১; ইবন মাোহ, নং ৩৯৭; আহমাদ নং ৯৪১৮। আরও 

দদখুন, ইরওয়াউল োলীল ১/১২২। 

( মুসমলম ১/২০৯, নং ২৩৪। 
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 “দহ আল্াহ! আপমন আমামক তাওবাকারীমদর 

অন্তভুবেতি করুন এবং পমবরিতা অেবেনকারীমদরও 

অন্তভুবেতি করুন।”(()

أَنَْت،  إالَّ  ِإلََه  الَ  أَْن  أَْشَهُد  َوِبَحْمِدَك،  اللَُّهمَّ  »ُسبْحانََك   
أَْستَْغِفُرَك َوأَتوُب ِإلَيَْك«.

 “মহ আল্াহ! আপনার প্রেংসাসহ পমবরিতা ও 

মমহমা দঘাষণা করমছ। আমম সাক্্য দদই দি, আপমন 

ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, আমম আপনার কামছ ক্মা 

প্রােবেনা করমছ এবং আপনার মনকে তাওবা করমছ”(() 

10

বামড় দেরক দবে হওোে সিরেে মিমকে

ةَ ِإالَّ ِباللَِّه«. لُْت َعلى اللَِّه، َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ  »ِبْسِم اللَِّه، تََوكَّ
 “আল্াহর নামম (দবর হমছে)। আল্াহর ওপর 

ভরসা করলাম। আর আল্াহর সাহাি্য ছাড়া (পাপ 

( মতমরমমিী-১/৭৮, নং ৫৫। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ১/১৮। 

( নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমম ওয়াল লাইলাহ, পৃ. ১৭৩। আরও দদখুন, 

ইরওয়াউল োলীল, ১/১৩৫, ৩/৯৪।
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কাে দেমক দূমর োকার) মকামনা উপায় এবং (সৎকাে 

করার) মকামনা েমতি কামরা দনই”(()। 

 ، ، أَْو أَُزلَّ ، أَْو أَِزلَّ ، أَْو أَُضلَّ  »اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك أَْن أَِضلَّ
.» أَْو أَْظِلَم، أَْو أُْظلََم، أَْو أَْجَهَل، أَْو يُْجَهَل َعلَيَّ

 “মহ আল্াহ! আমম আপনার মনকে আশ্রয় চাই 

দিন মনমেমক বা অন্যমক পেভ্রটি না কমর, অেবা 

অমন্যর দ্ারা পেভ্রটি না হই, আমার মনমের বা অমন্যর 

পদস্খলন না কমর অেবা আমায় দিন পদস্খলন করামনা 

না হয়; আমম দিন মনমের বা অমন্যর ওপর িুলুম না 

কমর অেবা আমার প্রমত িুলুম না করা হয়; আমম দিন 

মনমে মুখবেতা না কমর, অেবা আমার ওপর মূখবেতা করা 

না হয়।”(()

( আবূ দাউদ ৪/৩২৫, নং ৫০৯৫; মতরমমিী ৫/৪৯০, ৩৪২৬। আরও 

দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ৩/১৫১। 

( সুনান গ্রথেকারেণ: আবূ দাউদ, নং ৫০৯৪; মতরমমিী, নং ৩৪২৭; 

নাসাঈ, নং ৫৫০১; ইবন মাোহ, নং ৩৮৮৪। আরও দদখুন, সহীহুত 

মতরমমিী ৩/১৫২; সহীহ ইবন মাোহ ২/৩৩৬।
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11

ঘরে প্ররবরেে সিে মিমকে

َربِّنَا  اللَِّه  َوَعلَى  َخَرْجنَا،  اللَِّه  َوِبْسِم  َولَْجنَا،  اللَِّه  »ِبْسِم   
لْنَا، ثُمَّ ِليَُسلِّْم َعلَى أَْهِلِه«. تََوكَّ

 বলমব, “আল্াহর নামম আমরা প্রমবে করলাম, 

আল্াহর নামমই আমরা দবর হলাম এবং আমামদর রব 

আল্াহর ওপরই আমরা ভরসা করলাম”। 

অতুঃপর ঘমরর দলাকেনমক সালাম মদমব।(() 

12

িসমের� িাওোে সিরে পড়াে দ�া‘আ

َوِفي  نُوراً،  ِلَساِني  َوِفي  نُوراً،  َقلِْبي  ِفي  اْجَعْل  »اللَُّهمَّ   
( আবূ দাউদ ৪/৩২৫, ৫০৯৬। আর আল্ামা ইবন বাি রহ. তার তুহফাতুল 

আখইয়ার গ্রমথে পৃ. ২৮ এোর সনদমক হাসান বমলমছন। তাছাড়া সহীহ 

হাদীমস এমসমছ, “িখন দতামামদর দকউ ঘমর প্রমবে কমর, আর 

প্রমবমের সময় ও খাবামরর সময় আল্াহমক স্মরণ কমর, তখন েয়তান 

(মনে ব্যমতিমদর) বমল, মতামামদর দকামনা বাসস্ান দনই, মতামামদর 

রামতর দকামনা খাবার দনই।” মুসমলম, নং ২০১৮। 
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َوِمْن تَْحِتي  َفْوِقي نُوراً،  َوِمْن  َسْمِعي نُوراً، َوِفي بََصِري نُوراً، 
نُوراً، َوَعْن يَِميِني نُوراً، َوَعْن ِشَماِلي نُوراً، َوِمْن أََماِمي نُوراً، 
نُوراً،  ِلي  َوأَْعِظْم  نُوراً،  نَْفِسي  ِفي  َواْجَعْل  نُوراً،  َخلِْفي  َوِمْن 
م ِلي نُوراً، َواْجَعْل ِلي نُوراً، َواْجَعلِْني نُوراً، اللَُّهمَّ أَْعِطِني  َوَعظِّ
َدِمي  َوِفي  نُوراً،  لَْحِمي  َوِفي  نُوراً،  َعَصِبي  ِفي  َواْجَعْل  نُوراً، 

نُوراً، َوِفي َشْعِري نُوراً، َوِفي بََشِري نُوراً«.
ِعَظاِمي[«،  ِفي  َونُوراً  َقبِْري...  ِفي  نُوراً  ِلي  اْجَعْل  »]اللَُّهمَّ 
نُوراً  ِلي  »]َوَهْب  نُوراً[«،  َوِزْدِني  نُوراً،  َوِزْدِني  نُوراً،  »]َوِزْدِني 

َعلَى نُور[«.
 “দহ আল্াহ! আপমন আমার অন্তমর নূর 

(বা আমলা) দান করুন, আমার িবামন নূর দান 

করুন, আমার শ্রবণেমতিমত নূর দান করুন, আমার 

দেবেনেমতিমত নূর দান করুন, আমার উপমর নূর দান 

করুন, আমার মনমচ নূর দান করুন, আমার ডামন 

নূর দান করুন, আমার বামম নূর দান করুন, আমার 

সামমন নূর দান করুন, আমার দপছমন নূর দান করুন, 

আমার আত্ায় নূর দান করুন, আমার েন্য নূরমক বড় 

কমর মদন, আমার েন্য নূর বামড়ময় মদন, আমার েন্য 

নূর মনধবোরণ করুন, আমামক আমলাকময় করুন। মহ 

আল্াহ! আমামক নূর দান করুন, আমার দপেীমত নূর 

প্রদান করুন, আমার দোশ্ মত নূর দান করুন, আমার 
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রমতি নূর দান করুন, আমার চুমল নূর দান করুন ও 

আমার চামড়ায় নূর দান করুন(()।”

[“মহ আল্াহ! আমার েন্য আমার কবমর নূর মদন, 

আমার হাড়সমূমহও নূর মদন”]((), [“আমামক নূমর বৃমধি 

কমর মদন, আমামক নূমর বৃমধি কমর মদন, আমামক নূমর 

বৃমধি কমর মদন”]((), [“আমামক নূমরর উপর নূর দান 

করুন”](()।

13

িসমের� প্ররবরেে দ�া‘আ

 ডান পা মদময় ঢুকমব(() এবং বলমব,

( এ েব্দগুমলার েন্য দদখুন, বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১১৬, নং 

৬৩১৬; মুসমলম ১/৫২৬, ৫২৯, ৫৩০, নং ৭৬৩।

( মতরমমিী ৫/৪৮৩, নং ৩৪১৯।

( ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ৬৯৫; পৃ. ২৫৮; আর আলবানী 

দসোর সনদমক সহীহ আদামবল মুফরামদ সহীহ বমলমছন, নং ৫৩৬। 

( হামফি ইবন হাোর এোমক তার ফতহুল বারীমত উমল্খ কমরমছন এবং 

ইবন আবী আমসমমর ‘মকতাবুদ দদা‘আ’ এর মদমক সম্পমকবেত কমরমছন। 

দদখুন ফাতহুল বারী, ১১/১১৮। আরও বমলমছন, মবমভন্ন বণবেনা দেমক 

দমাে ২৫ (পঁমচেমে) মবষয় পাওয়া দেল।

( কারণ, আনাস ইবন মামলক রামদয়াল্াহু আনহু বমলন, “সুন্নাত হমছে, 
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 »أَُعوُذ ِباللَِّه الَعِظيِم، َوِبَوْجِهِه الَكِرمِي، َوُسلَْطاِنِه الَقِدمِي، 
َلُم َعلَى  َلةُ[، ]َوالسَّ ِجيِم« ]ِبْسِم اللَِّه، َوالصَّ يَْطاِن الرَّ ِمَن الَشّ

َرُسوِل اللَِّه[، »اللَُّهمَّ اْفتَْح ِلي أَبَْواَب َرْحَمِتَك«.
“আমম মহান আল্াহর কামছ তাঁর সম্ামনত দচহারা 

ও প্রাচীন ক্মতার উসীলায় মবতামড়ত েয়তান দেমক 

আশ্রয় প্রােবেনা করমছ।”(() [আল্াহর নামম (প্রমবে 

করমছ), সালাত](() [ও সালাম আল্াহর রাসূমলর 

উপর।](() “মহ আল্াহ! আপমন আমার েন্য আপনার 

রহমমতর দরোসমূহ খুমল মদন।”(() 

িখন তুমম মসমেমদ প্রমবে করমব, তখন দতামার ডান পা মদময় ঢুকমব, 

আর িখন দবর হমব, তখন বাম পা মদময় দবর হমব”। হাদীসমে উধিৃত 

কমরমছন, হামকম ১/২১৮; এবং এমক মুসমলমমর েতবে অনুিায়ী সহীহ 

বমলমছন, আর ইমাম িাহাবী দসোর সমেবেন কমরমছন। আরও উধিৃত 

কমরমছন বাইহাকী, ২/৪৪২; আর োইখ আলবানী তার মসলমসলাতুল 

আহাদীমসস সহীহা গ্রমথে এোমক হাসান বমলমছন, ৫/৬২৪; নং ২৪৭৮। 

( আবূ দাউদ, নং ৪৬৬; আরও দদখুন, সহীহুল োমম‘ ৪৫৯১। 

( ইবনুস সুমন্ন কতৃবেক উধিৃত, নং ৮। আর োইখ আলবানী তার আস-

সামারুল মুতিাতাব গ্রমথে এমক হাসান বমলমছন, পৃ. ৬০৭। 

( আবূ দাউদ ১/১২৬; নং ৪৬৫; আরও দদখুন, সহীহুল োমম‘ ১/৫২৮। 

( মুসমলম ১/৪৯৪, নং ৭১৩; আর সুনান ইবন মাোয় ফামতমা রামদয়াল্াহু 

আনহার হাদীমস এমসমছ, 

»اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك«
“মহ আল্াহ, আমার গুনাহ ক্মা কমর মদন এবং আমার েন্য আপনার 

রহমমতর দ্ারসমূহ অবামরত কমর মদন”। আর োইখ আলবানী অন্যান্য 
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14

িসমে� দেরক দবে হওোে দ�া‘আ

 বাম পা মদময় শুরু করমব(() এবং বলমব,

َلُم َعلَى َرُسوِل اللَِّه، اللَُّهمَّ ِإِنّي   »ِبْسِم اللَِّه َوالّصَلةُ َوالسَّ
ِجيِم«. يَْطاِن الرَّ أَْسَألَُك ِمْن َفْضِلك، اللَُّهمَّ اْعِصْمِني ِمَن الشَّ

“আল্াহর নামম (দবর হমছে)। আল্াহর রাসুমলর 

ওপর োমন্ত বমষবেত দহাক। মহ আল্াহ! আপমন আমার 

গুনাসমূহ মাফ কমর মদন এবং আমার েন্য আপনার 

দয়ার দরোগুমলা খুমল মদন। মহ আল্াহ, আমামক 

মবতামড়ত েয়তান দেমক মহফািত করুন”(()। 

োমহদ বা সম অমেবের বণবেনার কারমণ এমক সহীহ বমলমছন। মদখুন, 

সহীহ ইবন মাোহ্ ১/১২৮-১২৯। 

( আল-হামকম, ১/২১৮; বাইহাকী, ২/৪৪২, আর োইখ আলবানী তার 

মসলমসলাতুস সহীহায় এমক হাসান হাদীস বমলমছন, ৫/৬২৪, নং 

২৪৭৮। আর দসোর তাখরীে পূমববে েত হময়মছ। 

( মসমেমদ প্রমবমের দদা‘আয় পূমববে বমণবেত হাদীমসর দরওয়াময়তসমূমহর 

তাখরীে দদখুন, (২০ নং) আর “দহ আল্াহ, আমামক মবতামড়ত েয়তান 

দেমক মহফািত করুন” এ বাড়মত অংমের তাখরীে দদখুন, ইবন মাোহ 

১/১২৯।
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15

আিারেে মিমকেসিূহ

 মুয়ািমিন িা বমল দশ্রাতাও তা বলমব, তমব 

‘হাইয়্যা ‘আলাস্ সালাহ’ এবং ‘হাইয়্যা ‘আলাল ফালাহ’ 

এর সময় বলমব,

ةَ ِإالَّ ِباللَِّه«. »الَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ
“আল্াহর সাহাি্য ছাড়া (পাপ কাে দেমক দূমর োকার) 

দকামনা উপায় এবং (সৎকাে করার) মকামনা েমতি 

কামরা দনই(()।”

 বলমব,

داً  »َوأَنَا أَْشَهُد أَْن الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه َوأَنَّ ُمَحمَّ
ْسَلِم  ٍد َرُسوالً، َوِباْلِ َعبُْدهُ َوَرُسولُُه، َرِضيُت ِباللَِّه َربَّاً، َوِبُمَحمَّ

ِدينَاً«.
“আমম সাক্্য মদমছে দি, একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা 

হক্ ইলাহ দনই, তাঁর দকামনা েরীক দনই। আমম 

আমরা সাক্্য মদমছে দি, মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

( বুখারী, ১/১৫২, নং ৬১১, ৬১৩; মুসমলম, ১/২৮৮, নং ৩৮৩। 
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ওয়াসাল্াম তাঁর বাদোহ ও রাসূল। আমম আল্াহমক 

রব্ব, মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমক রাসূল 

এবং ইসলামমক দীন মহমসমব গ্রহণ কমর সন্তুটি।”(() 

মুয়ািমিন তাোহহুদ (তো আেহাদু আন্না মুহাম্াদার...) 

উচ্চারণ করার পরই দশ্রাতারা এ মিমকরমে বলমব।(()

 মুয়ািমিমনর কোর েবাব দদওয়া দেষ করার 

পর রাসূলুল্াহ্  সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর ওপর 

দুরূদ পড়মব।(() 

 তারপর বলমব,

داً  َلِة الَْقاِئَمِة، آِت ُمَحمَّ ِة، َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ »اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ
الَْوِسيلََة َوالَْفِضيلََة، َوابَْعثُْه َمَقاَماً َمحُموداً الَِّذي َوَعْدتَُه، ]ِإنََّك 

اَل تُْخِلُف الِْميَعاَد[«.
“মহ আল্াহ! এই পমরপূণবে আহ্ান এবং প্রমতমষ্ঠত 

সালামতর রব্ব! মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্ামমক উসীলা তো োন্নামতর একমে তির এবং 

ফিীলত তো সকল সৃমটির ওপর অমতমরতি মিবোদা দান 

( মুসমলম ১/২৯০, নং ৩৮৬। 

( ইবন খুিাইমা, ১/২২০। 

( মুসমলম ১/২৮৮, নং ৩৮৪।
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করুন। আর তাঁমক মাকামম মাহমূমদ (প্রেংমসত স্ামন) 

দপৌঁমছ মদন, িার প্রমতশ্রুমত আপমন তাঁমক মদময়মছন। 

মনচিয় আপমন প্রমতশ্রুমত ভগি কমরন না।”(()

 “আিান ও ইকামমতর মধ্যবতবেী সমময় মনমের 

েন্য দদা‘আ করমব। মকননা ঐ সমময়র দদা‘আ 

প্রত্যাখ্যান করা হয় না।”(() 

16

সালারতে শুরুরত দ�া‘আ

بَيَْن  بَاَعْدَت  َكَما  َخَطايَاَي  َوبَيَْن  بَيِْني  بَاِعْد  »اللَُّهمَّ   
ى الثَّْوُب  ِني ِمْن َخَطايَاَي َكَما يُنَقَّ الَْمْشِرِق َوالَْمْغِرِب، اللَُّهمَّ نَقِّ
ِبالثَّلِْج  َخَطايَاَي،  ِمْن  اْغِسلْني  اللَُّهمَّ  نَِس،  الدَّ ِمَن  اأْلَبَْيُض 

َوالْماِء َوالَْبَرِد«.
( বুখারী ১/২৫২, নং ৬১৪; আর দুই ব্ামকমের মােখামনর অংে উধিৃত 

কমরমছন, বায়হাকী ১/৪১০। আর আল্ামা আবদুল আিীি ইবন বাি 

রামহমাহুল্াহ তার ‘তুহফাতুল আখইয়ার’ গ্রমথে এোর সনদমক হাসান 

বমলমছন, পৃ. ৩৮।  

( মতরমমিী, নং ৩৫৯৪; আবূ দাউদ, নং ৫২৫; আহমাদ, নং ১২২০০; 

আরও দদখুন, ইরওয়াউল োলীল, ১/২৬২।
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 “মহ আল্াহ! আপমন আমার এবং আমার 

গুনাহসমূমহর মমধ্য এমন দূরবে সৃমটি করুন দিরূপ 

দূরবে সৃমটি কমরমছন পূববে ও পমচিমমর মমধ্য। মহ 

আল্াহ! আপমন আমামক আমার গুনাহসমূহ দেমক 

এমন পমরষ্ার কমর মদন, মিমন সাদা কাপড় ময়লা 

দেমক পমরষ্ার করা হয়। মহ আল্াহ! আপমন আমামক 

আমার পাপসমূহ দেমক বরফ, পামন ও দমমঘর মেলাখডে 

দ্ারা দধৌত কমর মদন।”(() 

َوتََعالَى  اْسُمَك،  َوتَباَرَك  َوِبَحْمِدَك،  اللَُّهمَّ  »ُسبْحانََك   
َك، َوالَ ِإلََه َغيُْرَك«. َجدُّ

 “মহ আল্াহ! আপনার প্রেংসাসহ আপনার 

পমবরিতা ও মমহমা দঘাষণা করমছ, আপনার নাম বড়ই 

বরকতময়, আপনার প্রমতপমতি অমত উচ্চ। আর আপমন 

ব্যতীত অন্য দকামনা হক্ ইলাহ্  মনই।”(()

َمَواِت َواألَْرَض َحِنيَفاً َوَما  ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّ  »َوجَّ
أَنَا ِمَن الُْمْشِرِكنَي، ِإنَّ َصَلِتي، َونُُسِكي، َوَمْحَياَي، َوَمَماِتي ِللَِّه 
( বুখারী ১/১৮১, নং ৭৪৪; মুসমলম ১/৪১৯, নং ৫৯৮।

( মুসমলম, নং ৩৯৯; আর সুনান গ্রথেকার চারেন। আবু দাউদ, নং ৭৭৫; 

মতরমমিী, নং ২৪৩; ইবন মাোহ, নং ৮০৬; নাসাঈ, নং ৮৯৯। আরও 

দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ১/৭৭; সহীহ ইবন মাোহ্ ১/১৩৫। 
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َربِّ الَْعالَِمنَي، الَ َشِريَك لَُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن الُْمْسِلِمنيَ. 
ِإلََه ِإالَّ أَنَْت، أَنَْت َربِّي َوأَنَا َعبُْدَك، َظلَْمُت  اللَُّهمَّ أَنَْت املَِلُك الَ 
ِإنَُّه الَ يَْغِفُر  نَْفِسي َواْعتََرْفُت ِبَذنِْبي َفاْغِفْر ِلي ُذنُوبي َجِميَعاً 
نوَب ِإالَّ أَنَْت. َواْهِدِني أِلَْحَسِن األَْخلِق اَل يَْهِدي أِلَْحَسِنها  الذُّ
ِإالَّ  َسيِّئََها  َعنِّي  يَْصِرُف  الَ  َسيِّئََها،  َعنِّي  َواْصِرْف  أَنَْت،  ِإالَّ 
رُّ لَيَْس ِإلَيَْك،   أَنَْت، لَبَّيَْك َوَسْعَديَْك، َواخَليُْر ُكلُُّه ِبَيَديَْك، َوالشَّ

أَنَا ِبَك َوِإلَيَْك، تَباَرْكَت َوتََعالَيَْت، أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوُب ِإلَيَْك«.
 “মিমন আসমানসমূহ ও িমীন সৃমটি কমরমছন আমম 

একমনটিভামব আমার মুখমডেল তাঁর মদমকই মফরালাম, 

আর আমম মুেমরকমদর অন্তভুবেতি নই। মনচিয় আমার 

সালাত, আমার কুরবানী বা িাবতীয় ইবাদাত, আমার 

েীবন ও আমার মরণ সৃমটিকুমলর রব্ব আল্াহর েন্য। 

তাঁর দকামনা েরীক দনই। আর আমম এরই আমদেপ্রাপ্ত 

হময়মছ এবং আমম মুসমলমমদর অন্তভুবেতি। 

“মহ আল্াহ! আপমনই অমধপমত, আপমন ব্যতীত আর 

দকামনা হক্ ইলাহ দনই। আপমন আমার রব্ব, আমম 

আপনার বাদো। আমম আমার মনমের প্রমত অন্যায় 

কমরমছ এবং আমম আমার পাপসমূহ স্বীকার করমছ। 

সুতরাং আপমন আমার সমুদয় গুনাহ মাফ কমর মদন। 

মনচিয় আপমন ছাড়া আর দকউ গুনাহসমূহ মাফ করমত 
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পামর না। আর আপমন আমামক সমববোতিম চমরমরির 

পমে পমরচামলত করুন, আপমন ছাড়া আর দকউ 

উতিম চমরমরির পমে পমরচামলত করমত পামর না। 

আর আপমন আমার দেমক আমার খারাপ চমররিগুমলা 

দূরীভূত করুন, আপমন ব্যতীত আর দকউ দস খারাপ 

চমররিগুমলা অপসামরত করমত পামর না। আমম আপনার 

হুকুম মানার েন্য সদা-সববেদা হামের, সকল কল্যাণই 

আপনার দু’ হামত মনমহত। অকল্যাণ আপনার মদমক 

নয় (অেবোৎ মদেমক আপনার মদমক সম্পৃতি করা উমচত 

নয়, অেবা মদে দ্ারা আপনার মনকেবতবেী হওয়া িায় 

না, বা মদে আপনার মদমক উমঠ না)। আমম আপনার 

দ্ারাই (প্রমতমষ্ঠত আমছ, সহমিামেতা দপময় োমক) এবং 

আপনার মদমকই (আমার সকল প্রবণতা, বা আমার 

প্রত্যাবতবেন)। আপমন বরকতময় এবং আপমন সুঊচ্চ। 

আমম আপনার মনকে ক্মা চাই এবং আপনার কামছ 

তাওবাহ করমছ।”(()

فاِطَر  َوِإْسَراِفيَل،  َوِميَْكاِئيَل،  ِجبَْراِئيَل،  َربَّ  »اللَُّهمَّ   
بَيَْن  تَْحُكُم  أَنَْت  َهاَدِة  َوالشَّ الَغيِْب  َعاِلَم  َواألَْرِض،  َمَواِت  السَّ

( মুসমলম ১/৫৩৪, নং ৭৭১। 
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ِعَباِدَك ِفيَما َكانُوا ِفيِه يَْختَِلُفوَن. اْهِدِني ِلَما اْختُِلَف ِفيِه ِمَن 
الَْحقِّ ِبِإْذِنَك ِإنََّك تَْهِدي َمْن تََشاءُ ِإلَى ِصَراٍط ُمْستَقيٍم«.
 “দহ আল্াহ! মেবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীমলর 

রব্ব, আসমান ও িমীমনর স্রটিা, োময়ব ও প্রকাে্য 

সব মকছুর জ্ঞানী, আপনার বাদোেণ দিসব মবষময় 

মতমভমদ মলপ্ত আপমনই তার মীমাংসা কমর মদমবন। 

দিসব মবষময় মতমভদ হময়মছ তন্মমধ্য আপমন আপনার 

অনুমমতক্রমম আমামক িা সত্য দসমদমক পমরচামলত 

করুন। মনচিয় আপমন িামক ইছো সরল পে প্রদেবেন 

কমরন।”(() 

َكِبيراً،  أَْكَبُر  اللَُّه  َكِبيراً،  أَْكَبُر  اللَُّه  َكِبيَراً،  أَْكَبُر  »اللَُّه   
َكثيراً،  ِللَِّه  َوالَْحْمُد  َكثيراً،  ِللَِّه  َوالَْحْمُد  َكثيراً،  ِللَِّه  َوالَْحْمُد 
ِمَن  ِباللَِّه  »أَُعوُذ   )মতনবার( َوأَِصيًل«  بُْكَرًة  اللَِّه  َوُسبَْحاَن 

يَْطاِن: ِمْن نَْفِخِه، َونَْفِثِه، َوَهْمِزِه«. الشَّ

 “আল্াহ সবমচময় বড় অতীব বড়, আল্াহ 

সবমচময় বড় অতীব বড়, আল্াহ সবমচময় বড় অতীব 

বড়। আর আল্াহর েন্যই অমনক ও অেস্র প্রেংসা, 

আল্াহর েন্যই অমনক ও অেস্র প্রেংসা, আল্াহর 

( মুসমলম ১/৫৩৪, নং ৭৭০। 
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েন্যই অমনক ও অেস্র প্রেংসা। সকামল ও মবকামল 

আল্াহর পমবরিতা ও মমহমা দঘাষণা করমছ” (মতনবার) 

“আমম েয়তান দেমক আল্াহর মনকে আশ্রয় চাই। 

আশ্রয় চাই তার ফুঁ তো দম্ভ-অহংকার দেমক, তার 

েুতু তো কমবতা দেমক ও তার চাপ তো পােলামম 

দেমক”(()। 

َوَمْن  َواألَْرِض  َمَواِت  السَّ نُوُر  أَنَْت  الَْحْمُد،  لََك  »اللَُّهمَّ   
 ، ِفيِهنَّ َوَمْن  َواألَْرِض  َمَواِت  السَّ َقيُِّم  أَنَْت  الَْحْمُد  َولََك   ، ِفيِهنَّ
[، ]َولََك  َمواِت َواألَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ ]َولََك الَْحْمُد أَنَْت َربُّ السَّ

[، ]َولََك الَْحْمُد  َمَواِت َواألَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ الَْحْمُد لََك ُملُْك السَّ
 ، الَْحقُّ ]أَنَْت  الَْحْمُد[،  ]َولََك  َواألَْرِض[،  َمَواِت  السَّ َمِلُك  أَنَْت 
 ، َحقٌّ َوالَْجنَُّة   ، الَْحقُّ َوِلقاُؤَك   ، الَْحقُّ َوَقْولَُك   ، الَْحقُّ َوَوْعُدَك 
( আবূ দাউদ ১/২০৩, নং ৭৬৪; ইবন মাোহ ১/২৬৫, ৮০৭; আহমাদ, 

আহমাদ ৪/৮৫, নং ১৬৭৩৯। োইখ শু‘আইব আল-আরনাউত তার 

মুসনামদর তাহকীমক এ হাদীমসর সনদমক হাসান মল-োইমরমহ বমলমছন। 

আর আব্দুল কামদর আরনাউত ইবন তাইমময়্যার ‘আল-কামলমুত 

তাইময়্যব’ গ্রমথের নং ৭৮, এর তাহকীক বমলন, এমে তার োওয়ামহদ 

বা সমােবেমবাধক হাদীমসর দ্ারা সহীহ মল-োইমরহী প্রমামণত হয়। আর 

আলবানী তার সহীহুল কামলমমত তাইময়্যব এর ৬২ নং এ হামদসমে 

উমল্খ কমরমছন। তাছাড়া ইমাম মুসমলম ইবন উমর দেমক অনুরূপ 

হাদীস উধিৃত কমরমছন, তমব দসখামন একমে ঘেনা বমণবেত হময়মছ। 

১/৪২০, নং ৬০১। 
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 ،] َحقٌّ َوالّساَعُة   ، َحقٌّ   ٌد  َومَحمَّ  ، َحقٌّ َوالنَِّبيُّوَن   ، َحقٌّ َوالنَّاُر 
لُْت، َوِبَك آَمنُْت، َوِإلَيَْك أَنَبُْت،  ]اللَُّهمَّ لََك أَْسلَمُت، َوَعلَيَْك تََوكَّ
َوَما  ْمُت،  َقدَّ َما  ِلي  َفاْغِفْر  حاَكْمُت.  َوِإلَيَْك  خاَصْمُت،  َوِبَك 
ْرُت، َوَما أَْسَرْرُت، َوَما أَْعلَنُْت[، ]َوَما أَنَْت أَْعلَُم ِبِه ِمنِّي[،  أَخَّ
ِإلََه  ِإلََه ِإالَّ أَنَْت[، ]أَنَْت ِإلَِهي الَ  ُر الَ  ُم، َوأَنَْت املَُؤخِّ ]أَنَْت املَُقدِّ

ِإالَّ أَنَْت[«.
 “দহ আল্াহ! আপনার েন্যই সকল হামদ-

প্রেংসা((); আসমানসমূহ, িমীন ও এ দু’মের মামে 

িা মকছু আমছ আপমনই এগুমলার নূর (আমলা)। 

আর আপনার েন্যই সব প্রেংসা; আসমানসমূহ, 

িমীন ও এ-দুমের মামে িা আমছ আপমনই এসমবর 

রক্ণামবক্ণকারী-পমরচালক। আর আপনার েন্যই 

সকল প্রেংসা; আসমানসমূহ, িমীন ও এ দু’মের 

মামে িা মকছু আমছ আপমনই এসমবর রব্ব। আর 

আপনার েন্যই সব প্রেংসা; আসমানসমূহ, িমীন ও 

এ দু’মের মামে িা আমছ তার সাববেমভৌমবে আপনারই। 

আর আপনার েন্যই সকল প্রেংসা; আসমানসমূহ ও 

িমীমনর রাো আপমনই। আর আপনার েন্যই সকল 

( রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম এ দদা‘আমে রামত উমঠ 

তাহাজ্ুমদর সালাত পড়ার সময় বলমতন। 
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প্রেংসা; আপমনই হক্, আপনার ওয়াদা হক্ (বাতিব 

ও সমঠক), আপনার বাণী হক্, আপনার সাক্াৎ লাভ 

হক্, োন্নাত হক্, োহান্নাম হক্, নবীেণ হক্, মুহাম্াদ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম হক্ এবং মকয়ামত 

হক্। মহ আল্াহ! আপনার কামছই আত্সমপবেণ কমর, 

আপনার ওপরই ভরসা কমর, আপনার ওপরই ঈমান 

আমন, আপনার মদমকই প্রত্যাবতবেন কমর, আপনার 

সাহামি্যই বা আপনার েন্যই েত্রুর সামে মববামদ মলপ্ত 

হই, আর আপনার কামছই মবচার দপে কমর; অতএব 

ক্মা কমর মদন আমার গুনাহসমূহ- িা পূমববে কমরমছ, িা 

পমর কমরমছ, িা আমম দোপন কমরমছ আর িা প্রকামে্য 

কমরমছ। আপমনই (কাউমক) কমরন অগ্রোমী, আর 

আপমনই (কাউমক) কমরন পচিাদোমী, আপমন ব্যতীত 

আর দকামনা হক্ ইলাহ দনই। আপমনই আমার ইলাহ। 

আপমন ব্যতীত আর দকামনা হক্ ইলাহ দনই।”(() 

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৩/৩, ১১/১১৬, ১৩/৩৭১, ৪২৩, ৪৬৫, 

নং ১১২০, ৬৩১৭, ৭৩৮৫, ৭৪৪২, ৭৪৯৯; ও মুসমলম সংমক্প্তাকামর 

১/৫৩২, নং ৭৬৯। 
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17

রুকু‘ে দ�া‘আ

 »ُسبْحاَن َربَِّي الَْعِظيِم«.
 “আমার মহান রমব্বর পমবরিতা ও মমহমা দঘাষণা 

করমছ” (মতনবার)(() 

 »ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َربَّنَا َوِبَحْمِدَك، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي«.
 “মহ আল্াহ! আমামদর রব্ব! আপনার পমবরিতা 

ও মমহমা দঘাষণা করমছ আপনার প্রেংসাসহ। মহ 

আল্াহ! আপমন আমামক মাফ কমর মদন।”(() 

وِح«. وٌس، َربُّ املََلِئَكِة َوالرُّ  »ُسبُُّوٌح، ُقدُّ
 “(মতমন/আপমন) সম্পূণবেরূমপ দদাষ-ত্রুমেমুতি, 

অত্যন্ত পমবরি ও মমহমামবিত; মফমরেতােণ ও রূহ-এর 

রব্ব।”(() 

( সুনামনর গ্রথোকারেণ ও আহমাদ হাদীসমে উধিৃত কমরমছন। আবূ দাউদ, 

নং ৮৭০; মতরমমিী, নং ২৬২; নাসাঈ, নং ১০০৭; ইবন মাোহ, নং 

৮৯৭; আহমাদ, নং ৩৫১৪। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ১/৮৩। 

( বুখারী ১/৯৯, নং ৭৯৪; মুসমলম ১/৩৫০, নং ৪৮৪।

( মুসমলম ১/৩৫৩, নং ৪৭৪; আবূ দাউদ ১/২৩০, নং ৮৭২। 
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َولََك أَْسلَْمُت، َخَشَع لََك  َوِبَك آَمنُْت،  َرَكْعُت،   »اللَُّهمَّ لََك 
]َوَما استََقلَّْت  َوَعَصِبي،  َوَعْظِمي،  ي،  َوُمخِّ َوبََصِري،  َسْمِعي، 

ِبِه َقَدِمي[«.
 “দহ আল্াহ! আমম আপনার েমন্যই রুকু কমরমছ, 

আপনার ওপরই ঈমান এমনমছ এবং আপনার কামছই 

আত্সমপবেণ কমরমছ। আমার কান, আমার দচাখ, 

আমার মমতিষ্, আমার হাড়, আমার দপেী, সবই 

আপনার েন্য মবনয়াবনত। [আর িা আমার পা বহন 

কমর দাঁমড়ময় আমছ (আমার সমগ্র সতিা) তাও (আপনার 

েন্য মবনয়াবনত)]”(()। 

َوالِْكبِْريَاِء،  َوالَْملَُكوِت،  الَْجَبُروِت،  ِذي  »ُسبَْحاَن   
َوالَْعَظَمِة«.

 “পমবরিতা ও মমহমা দঘাষণা করমছ দসই সতিার, 

মিমন প্রবল প্রতাপ, মবোল সাম্াে্য, মবরাে দেৌরব-

েমরমা এবং অতুলনীয় মহম্বের অমধকারী”(()।

( মুসমলম ১/৫৩৪, নং ৭৭১; তাছাড়া চার সুনান গ্রথেকারেমণর মমধ্য ইবন 

মাোহ ব্যতীত সবাই তা উধিৃত কমরমছন। আবূ দাউদ, নং ৭৬০, ৭৬১; 

মতরমমিী, নং ৩৪২১; নাসাঈ, নং ১০৪৯; তমব দুই ব্ামকমের অংে ইবন 

খুিাইমার েব্দ, নং ৬০৭; ইবন মহব্বান, নং ১৯০১। 

( আবূ দাউদ ১/২৩০, নং ৮৭৩; নাসাঈ, নং ১১৩১; আহমাদ, নং 

১৩৯৮০। আর তার সনদ হাসান।
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18

রুকু দেরক উঠাে দ�া‘আ

 »َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدهُ«.
 “দি আল্াহর হামদ-প্রেংসা কমর, আল্াহ তার 

প্রেংসা শুনুন (কবুল করুন)।”(() 

 »َربَّنَا َولََك الَْحْمُد، َحْمداً َكثيراً َطيِّباً ُمباَركاً ِفيِه«.
 “মহ আমামদর রব্ব! আর আপনার েন্যই 

সমতি প্রেংসা; অমঢল, পমবরি ও বরকত-রময়মছ-এমন 

প্রেংসা।”(()

َما  َوِمْلَء  بَيْنَُهَما،  َوَما  األَْرِض،  َوِمْلَء  َمَواِت  السَّ »ِمْلَء   
ِشئَْت ِمْن َشيٍء بَْعُد. أَهَل الثَّناِء َوالَْمْجِد، أََحقُّ َما َقاَل الَْعبُْد، 
ِلَما  ُمْعِطَي  َوالَ  أَْعَطيَْت،  ِلَما  َماِنَع  الَ  اللَُّهمَّ  َعبٌْد.  لََك  َوُكلُّنَا 

.» َمنَْعَت، َوالَ يَنَْفُع َذا اجَلدِّ ِمنَْك اجَلدُّ
 “(আপনার প্রেংসা করমছ) আসমানসমূহ পূণবে 

কমর, িমীন পূণবে কমর ও িা এ দু’মের মামে রময়মছ 

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ২/২৮২, নং ৭৯৬। 

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ২/২৮৪, নং ৭৯৬। 
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(তাও পূণবে কমর), আর এর পমর িা পূণবে করা আপনার 

ইছো তা পূণবে কমর। মহ প্রেংসা ও সম্ান-মিবোদার দিাে্য 

সতিা! বাদো সবমচময় দি সমঠক কোমে বমলমছ তা হমছে 

(আর আমরা সবাই আপনার বাদো) মহ আল্াহ, আপমন 

িা প্রদান কমরমছন তা বন্ধ করার দকউ দনই, আর 

আপমন িা রুধি কমরমছন তা প্রদান করার দকউ দনই। 

আর দকামনা ক্মতা-প্রমতপমতির অমধকারীর ক্মতা ও 

প্রমতপমতি আপনার কামছ দকামনা কামে লােমব না।”(()

19

সাে�াে দ�া‘আ

 »ُسبَْحاَن َربَِّي األَْعلَى«.
 “আমার রমব্বর পমবরিতা ও মমহমা বণবেনা করমছ, 

মিমন সবার উপমর।” (মতনবার)(() 

( মুসমলম, ১/৩৪৬; নং ৪৭৭। 

( হাদীসমে সুনানগ্রথেকারেণ ও ইমাম আহমাদ সংকলন কমরমছন। আবূ 

দাউদ, হাদীস নং ৮৭০; মতরমমিী, হাদীস নং ২৬২; নাসাঈ, হাদীস নং 

১০০৭; ইবন মাোহ, হাদীস নং ৮৯৭; আহমাদ, হাদীস নং ৩৫১৪। 

আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ১/৮৩। 
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 »ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َربَّنَا َوِبَحْمِدَك، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي«.
 “মহ আল্াহ! আমামদর রব্ব! আপনার প্রেংসাসহ 

আপনার পমবরিতা ও মমহমা দঘাষণা করমছ। মহ আল্াহ! 

আপমন আমামক মাফ কমর মদন।”(() 

وِح«. وٌس، َربُّ املََلِئَكِة َوالرُّ  »ُسبوٌح، ُقدُّ
 “(মতমন/আপমন) সম্পূণবেরূমপ দদাষ-ত্রুমেমুতি, 

অত্যন্ত পমবরি ও মমহমামবিত; মফমরেতােণ ও রূহ-এর 

রব্ব।”(() 

َسَجَد  أَْسلَْمُت،  َولََك  آَمنُْت،  َوِبَك  َسَجْدُت  لََك  »اللَُّهمَّ   
َرهُ، َوَشقَّ َسْمَعُه َوبََصَرهُ، تََباَرَك اللَُّه  َوْجِهَي ِللَِّذي َخلََقُه، َوَصوَّ

أَْحسُن الَْخاِلقنَي«.
 “মহ আল্াহ! আমম আপনার েন্যই সােদাহ 

কমরমছ, আপনার ওপরই ঈমান এমনমছ, আপনার 

কামছই মনমেমক সঁমপ মদময়মছ। আমার মুখমডেল 

সােদায় অবনত দসই মহান সতিার েন্য, মিমন এমক 

সৃমটি কমরমছন এবং আকৃমত মদময়মছন, আর তার কান 

( বুখারী, নং ৭৯৪; মুসমলম, নং ৪৮৪; পূমববে ৩৪ নং তা েত হময়মছ। 

( মুসমলম ১/৩৫৩, নং ৪৮৭; আবূ দাউদ, নং ৮৭২। পূমববে ৩৫ নং এ েত 

হময়মছ।
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ও দচাখ মবদীণবে কমরমছন। সমববোতিম স্রটিা আল্াহ অত্যন্ত 

বরকতময়।”(() 

 »ُسبَْحاَن ِذي الَْجَبُروِت، َوالَْملَُكوِت، َوالِْكبِْريَاِء، َوالَْعَظَمِة«.
 “পমবরিতা ও মমহমা দঘাষণা করমছ দসই সতিার, 

মিমন প্রবল প্রতাপ, মবোল সাম্াে্য, মবরাে দেৌরব-

েমরমা এবং অতুলনীয় মহম্বের অমধকারী।”(() 

َوآِخَرهُ،  لَُه  َوأَوَّ َوِجلَُّه،  ُه  ِدقَّ ُكلَُّه:  َذنِْبي  ِلي  اْغِفْر  »اللَُّهمَّ   
هُ«. َوَعَلِنيَّتَُه َوِسرَّ

 “মহ আল্াহ! আমার সমতি গুনাহ মাফ কমর 

মদন- তার ক্ুদ্ অংে, তার বড় অংে, আমের গুনাহ, 

পমরর গুনাহ, প্রকাে্য ও দোপন গুনাহ।”(() 

 »اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوِبُمَعاَفاِتَك ِمْن 
َكَما  أَنَْت  َعلَيَْك،  ثَنَاًء  أُْحِصي  الَ  ِمنَْك،  ِبَك  َوأَُعوُذ  ُعقوبَِتَك، 

أَثْنَيَْت َعلَى نَْفِسَك«.
( মুসমলম ১/৫৩৪, নং ৭৭১ ও অন্যান্যেণ।

( আবু দাঊদ ১/২৩০, নং ৮৭৩; নাসাঈ, নং ১১৩১; আহমাদ, নং 

২৩৯৮০। আর োইখ আলবানী এমক সহীহ আবু দাউমদ ১/১৬৬ সহীহ 

বমলমছন। িার তাখরীে ৩৭ নং এ চমল দেমছ।

( মুসমলম ১/২৩০, নং ৪৮৩।
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 “দহ আল্াহ! আমম আপনার সন্তুমটির মাধ্যমম 

অসন্তুমটি দেমক, আর আপনার মনরাপতিার মাধ্যমম 

আপনার োমতি দেমক আশ্রয় চাই। আর আমম আপনার 

মনকমে আপনার (পাকড়াও) মেমক আশ্রয় চাই। আমম 

আপনার প্রেংসা গুনমত সক্ম নই, আপমন দসরূপই, 

দিরূপ প্রেংসা আপমন মনমের েন্য কমরমছন”।(() 

20

�ুই সাে�াে িধ্যবতবেী ববঠরকে দ�া‘আ

 »َربِّ اْغِفْر ِلي، َربِّ اْغِفْر ِلي«.
 দহ আমার রব্ব! আপমন আমামক ক্মা করুন। মহ 

আমার রব্ব! আপমন আমামক ক্মা করুন।(()

َواْجبُْرِني،  َواْهِدِني،  َواْرَحْمِني،  ِلي،  اْغِفْر  »اللَُّهمَّ   
َوَعاِفِني، َواْرُزْقِني، َواْرَفْعِني«.

 “মহ আল্াহ! আপমন আমামক ক্মা করুন, 

( মুসমলম ১/৩৫২, নং ৪৮৬।

( আবূ দাউদ ১/২৩১, নং ৮৭৪; ইবন মাোহ নং ৮৯৭। আরও দদখুন, 

সহীহ ইবন মাোহ, ১/১৪৮। 
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আমার প্রমত দয়া করুন, আমামক সমঠক পমে 

পমরচামলত করুন, আমার সমতি ক্য়ক্মত পূরণ কমর 

মদন, আমামক মনরাপতিা দান করুন, আমামক মরমিক 

দান করুন এবং আমার মিবোদা বৃমধি করুন”(()।

21

সাে�াে আোত মতলাওোরতে পে 
সাে�াে দ�া‘আ

ِبَحْوِلِه  َوبََصَرهُ  َوَشقَّ َسْمَعُه  َخلََقُه،  ِللَِّذي  َوْجِهَي   »َسَجَد 
ِتِه، َفتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقنيَ«. َوُقوَّ

 “আমার মুখমডেল সােদাহ কমরমছ দস সতিার 

েন্য, মিমন এমক সৃমটি কমরমছন, আর মনে েমতি ও 

ক্মতাবমল এর কান ও দচাখ মবদীণবে কমরমছন। সুতরাং 

সমববোতিম স্রটিা আল্াহ অত্যন্ত বরকতময়।”(() 

( হাদীসমে নাসাঈ ব্যতীত সুনান গ্রথেোরেণ সবাই সংকলন কমরমছন। আবূ 

দাউদ, ১/২৩১, নং ৮৫০; মতরমমিী, নং ২৮৪, ২৮৫; ইবন মাোহ, নং 

৮৯৮। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ১/৯০; সহীহ ইবন মাোহ ১/১৪৮। 

( মতরমমিী, ২/৪৭৪, নং ৩৪২৫; আহমাদ ৬/৩০; নং ২৪০২২; হামকম ও 

সহীহ বমলমছন এবং িাহাবী দসো সমেবেন কমরমছন, ১/২২০; আর বাড়মত 

অংেেুকু তাঁরই। আয়াতেুকু সূরা আল-মুমমনূন এর ১৪ নং আয়াত। 
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 »اللَُّهمَّ اْكتُْب ِلي ِبَها ِعنَْدَك أَْجراً، َوَضْع َعنِّي ِبَها ِوْزراً، 
لْتََها ِمْن َعبِْدَك  لَْها ِمنِّي َكَما تََقبَّ َواْجَعلَْها ِلي ِعنَْدَك ُذْخراً، َوتََقبَّ

َداُوَد«.
 “মহ আল্াহ! এই মসেদার বমদৌলমত আপনার 

মনকে আমার েন্য প্রমতদান মলমখ রাখুন, এর দ্ারা 

আমার পাপসমূহ দফমল মদন, এোমক আপনার কামছ 

আমার েন্য সঞ্চয় মহমসমব েমা রাখুন, আর এমক 

আমার দেমক কবুল করুন দিমন কবুল কমরমছন 

আপনার বাদো দাউদ (আলাইমহস সালাম)-এর 

দেমক”।(() 

22

তাোহ্ হু�

َعلَيَْك  َلُم  السَّ يِّباُت،  َوالطَّ لَواُت،  َوالصَّ ِللَِّه،  »التَِّحَيّاُت   
َلُم َعلَيْنَا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه  أَيَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمُة اللَِّه َوبََرَكاتُُه، السَّ
داً َعبُْدهُ  اِلِحنَي. أَْشَهُد أَْن الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحَمّ الصَّ

َوَرسولُُه«.
( মতরমমিী ২/৪৭৩, নং ৫৭৯; হামকম ও সহীহ বমলমছন, আর ইমাম 

িাহাবী সমেবেন কমরমছন, ১/২১৯।
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 “িাবতীয় অমভবাদন আল্াহর েন্য, অনুরূপভামব 

সকল সালাত ও পমবরি কােও। মহ নবী! আপনার ওপর 

বমষবেত দহাক সালাম, আল্াহর রহমত ও বরকতসমূহ। 

আমামদর ওপর এবং আল্াহর সৎ বাদোমদর উপরও 

বমষবেত দহাক সালাম। আমম সাক্্য মদমছে দি,  আল্াহ 

ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই এবং আমম আরও  সাক্্য 

মদমছে দি, মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

আল্াহর বাদো ও রাসূল”।(() 

23

তাোহ্ হুর�ে পে েবী সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওোসাল্ারিে ওপে সালাত (�ুরূ�) পাঠ

َصلَّيَت  َكَما  ٍد،  ُمَحمَّ آِل  َوَعلَى  ٍد،  ُمَحمَّ َعلَى  »اللَُّهمَّ َصلِّ   
اللَُّهمَّ  َمِجيٌد،  َحِميٌد  ِإنََّك  ِإبَْراِهيَم،  آِل  َوَعلَى  ِإبَْراِهيَم،  َعلَى 
ٍد، َكَما بَاَرْكَت َعلَى ِإبَْراِهيَم  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ بَاِرْك َعلَى ُمَحمَّ

َوَعلَى آِل ِإبَْراِهيَم، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد«.
( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১৩, নং ৮৩১; মুসমলম ১/৩০১, নং 

৪০২। 
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 “দহ আল্াহ! আপমন (আপনার মনকেস্ 

উচ্চসভায়) মুহাম্াদমক সম্ামনর সামে স্মরণ করুন 

এবং তাঁর পমরবার-পমরেনমক, মিমন আপমন সম্ামনর 

সামে স্মরণ কমরমছন ইবরাহীমমক ও তাঁর পমরবার-

পমরেনমদরমক। মনচিয় আপমন অত্যন্ত প্রেংমসত ও 

মহামমহমামবিত। মহ আল্াহ! আপমন মুহাম্াদ ও তাঁর 

পমরবার পমরেমনর ওপর বরকত নামিল করুন দিমন 

আপমন বরকত নামিল কমরমছমলন ইবরাহীম ও তাঁর 

পমরবার-পমরেমনর ওপর। মনচিয় আপমন অত্যন্ত 

প্রেংমসত ও মহামমহমামবিত”।(() 

َكَما  يَِّتِه،  َوُذرِّ أَْزَواِجِه  َوَعلَى  ٍد  ُمَحمَّ َعلَى  َصلِّ  »اللَُّهمَّ   
أَْزواِجِه  َوَعلَى  ٍد  ُمَحمَّ َعلَى  َوبَاِرْك  ِإبَْراِهيَم.  آِل  َعلَى  َصلَّيَْت 

يَِّتِه، َكَما بَاَرْكَت َعلَى آِل ِإبَْراِهيَم. ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد«. َوُذرِّ
 “মহ আল্াহ! আপমন (আপনার মনকেস্ 

উচ্চসভায়) মুহাম্াদমক সম্ামনর সামে স্মরণ করুন 

এবং তাঁর স্তীেণ ও তাঁর বংেধরমকও, মিমন আপমন 

সম্ামনর সামে স্মরণ কমরমছন ইবরাহীমমর পমরবার-

পমরেনমক। আর আপমন মুহাম্াদ এবং তাঁর স্তীেণ 

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৪০৮, নং ৩৩৭০; মুসমলম, নং ৪০৬।
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ও তাঁর বংেধমরর ওপর বরকত নামিল করুন দিমন 

আপমন বরকত নামিল কমরমছমলন ইবরাহীমমর 

পমরবার-পমরেমনর ওপর। মনচিয় আপমন অত্যন্ত 

প্রেংমসত ও মহামমহমামবিত”।(() 

24

সালারিে আরে দেষ তাোহহুর�ে 
পরেে দ�া‘আ

 »اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب الَْقبِْر، َوِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، 
اِل«. جَّ َوِمْن ِفتْنَِة الَْمْحيَا َوالَْمَماِت، َوِمْن َشرِّ ِفتْنَِة الَْمِسيِح الدَّ

 “দহ আল্াহ! আমম আপনার কামছ আশ্রয় চামছে 

কবমরর আিাব দেমক, োহান্নামমর আিাব দেমক, 

েীবন-মৃতু্যর মফতনা দেমক এবং মাসীহ দাজ্ামলর 

মফতনার অমনটিতা দেমক”।(() 

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৪০৭, নং ৩৩৬৯; মুসমলম ১/৩০৬, নং 

৪০৭। আর েব্দমে মুসমলমমর।

( বুখারী ২/১০২, নং ১৩৭৭; মুসমলম ১/৪১২, নং ৫৮৮। আর েব্দ 

মুসমলমমর।
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ِمْن  ِبَك  َوأَعوُذ  الَْقبِْر،  َعَذاِب  ِمْن  ِبَك  أَعوُذ  ِإنِّي  »اللَُّهمَّ   
اِل، َوأَعوُذ ِبَك ِمْن ِفتْنَِة الَْمْحَيا َوالَْمَماِت.  جَّ ِفتْنَِة الَْمِسيِح الدَّ

اللَُّهمَّ ِإنِّي أَعوُذ ِبَك ِمَن الَْمْأثَِم َوالَْمْغَرِم«.
 “মহ আল্াহ! আমম আপনার কামছ আশ্রয় চাই 

কবমরর আিাব দেমক, আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্ামলর 

মফতনা দেমক এবং আশ্রয় চাই েীবন-মৃতু্যর মফতনা 

দেমক। মহ আল্াহ! আমম আপনার কামছ আশ্রয় চাই 

পাপাচার ও ঋমণর দবাো দেমক”।(() 

نوَب   »اللَُّهمَّ ِإنِّي َظلَْمُت نَْفِسي ُظلْماً َكِثيراً، َوالَ يَْغِفُر الذُّ
أَنَْت  ِإنََّك  َواْرَحْمِني،  ِعنِْدَك  ِمْن  َمْغِفَرًة  ِلي  َفاْغِفْر  أَنَْت،  ِإالَّ 

حيُم«. الَغفوُر الرَّ
 “মহ আল্াহ! আমম আমার মনমের ওপর অমনক 

িুলুম কমরমছ। আর আপমন ছাড়া গুনাহসমূহ দকউই 

ক্মা করমত পামর না। অতএব, আমামক আপনার 

পক্ দেমক মবমেষ ক্মা দ্ারা মাফ কমর মদন, আর 

আমার প্রমত দয়া করুন; আপমনই দতা ক্মাকারী, পরম 

দয়ালু”।(() 

( বুখারী ১/২০২, নং ৮৩২; মুসমলম ১/৪১২, নং ৫৮৭।

( বুখারী ৮/১৬৮, নং ৮৩৪; মুসমলম ৪/২০৭৮, নং ২৭০৫।
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أَْسَرْرُت،  َوَما  ْرُت،  أَخَّ َوَما  ْمُت،  َقدَّ َما  ِلي  اْغِفْر  »اللَُّهمَّ   
ُم،  َوَما أَْعلَنُْت، َوَما أَْسَرْفُت، َوَما أَنَْت أَْعلَُم ِبِه ِمنِّي. أَنَْت الُْمَقدِّ

ُر الَ ِإلََه ِإالَّ أَنَْت«. َوأَنَْت الُْمَؤخِّ
 “দহ আল্াহ! ক্মা কমর মদন আমার গুনাহসমূহ- 

িা পূমববে কমরমছ, িা পমর কমরমছ, িা আমম দোপন 

কমরমছ, িা প্রকামে্য কমরমছ, িা সীমালঙ্ঘন কমর 

কমরমছ, আর িা আপমন আমার দচময় দবমে োমনন। 

আপমনই (কাউমক) কমরন অগ্রোমী, আর আপমনই 

(কাউমক) কমরন পচিাদোমী, আপমন ব্যতীত আর 

দকামনা হক্ ইলাহ দনই।”(() 

 »اللَُّهمَّ أَِعنِّي َعلَى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعباَدِتَك«.
 “মহ আল্াহ! আপনার মিমকর করমত, আপনার 

শুকমরয়া জ্ঞাপন করমত এবং সুদেরভামব আপনার 

ইবাদত করমত আমামক সাহাি্য করুন”।(() 

 »اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن الْبُْخِل، َوأَعوُذ ِبَك ِمَن الُْجبِْن، 
ِفتْنَِة  ِمْن  ِبَك  َوأَُعوُذ  الُْعُمِر،  أَْرَذِل  ِإلَى  أَُردَّ  أَْن  ِمْن  ِبَك  َوأَُعوُذ 

نْيَا َوَعَذاِب الَْقبِْر«. الدُّ
( মুসমলম ১/৫৩৪, নং ৭৭১। 

( আবূ দাউদ ২/৮৬, নং ১৫২২; নাসাঈ ৩/৫৩, নং ২৩০২। আর োইখ 

আলবানী সহীহ আমব দাঊদ ১/২৮৪ এোমক সহীহ বমলমছন।
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 “মহ আল্াহ! আমম আপনার আশ্রয় চাই কৃপণতা 

দেমক, আপনার আশ্রয় চাই কাপুরুষতা দেমক, আপনার 

আশ্রয় চাই চরম বাধবেমক্য উপনীত হওয়া দেমক, আর 

আপনার আশ্রয় চাই দুমনয়ার মফতনা ও কবমরর আিাব 

দেমক।”(() 

 »اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسَألَُك الَْجنََّة َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر«.
 “মহ আল্াহ! আমম আপনার কামছ োন্নাত চাই 

এবং োহান্নাম দেমক আপনার কামছ আশ্রয় চাই”।(() 

َما  أَْحِيِني  الَْخلِق  َعلَى  َوُقْدَرِتَك  الَغيَْب  ِبِعلِْمَك  »اللَُّهمَّ   
ِلي،  َخيْراً  الَْوَفاةَ  َعِلْمَت  ِإَذا  ِني  َوتََوفَّ ِلي،  َخيْراً  الَْحَياةَ  َعِلْمَت 
َوأَْسَألَُك  َهاَدِة،  َوالشَّ الَْغيِْب  ِفي  َخْشَيتََك  أَْسَألَُك  ِإنِّي  اللَُّهمَّ 
الِْغنَى  الَْقْصَد ِفي  َوأَْسَألَُك  َوالَْغَضِب،  َضا  َكِلَمَة الَْحقِّ ِفي الرِّ
ةَ َعيٍْن الَ تَنَْقِطُع،  َوالَْفْقِر، َوأَْسَألَُك نَِعيماً الَ يَنَْفُد، َوأَْسَألَُك ُقرَّ
َضا بَْعَد الَْقَضاِء، َوأَْسَألَُك بَْرَد الَْعيِْش بَْعَد الَْمْوِت،  َوأَْسَألَُك الرِّ
ْوَق ِإلَى ِلقاِئَك ِفي َغيِر  ةَ النََّظِر ِإلَى َوْجِهَك، َوالشَّ َوأَْسَألَُك لَذَّ
اِلمَياِن،  ِبِزينَِة  َزيِّنَا  اللَُّهمَّ  ُمِضلٍَّة،  ِفتْنٍَة  َوالَ  ٍة،  ُمِضرَّ اَء  َضرَّ

َواْجَعلْنَا ُهَداًة ُمْهتَِديَن«.
( বুখামর, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৩৫, নং ২৮২২ ও নং ৬৩৯০। 

( আবূ দাউদ, নং ৭৯২; ইবন মাোহ নং ৯১০। আরও দদখুন, সহীহ ইবন 

মাোহ, ২/৩২৮।
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 “মহ আল্াহ! আপনার োময়বী জ্ঞান এবং সকল 

সৃমটির ওপর আপনার সাববেমভৌম ক্মতার উসীলায় 

(চাই), আমামক আপমন েীমবত রাখুন দস সময় 

পিবেন্ত, মি সময় পিবেন্ত েীমবত োকা আপনার জ্ঞামন 

আমার েন্য কল্যাণকর, আর আমামক মৃতু্য মদন িখন 

আপমন োমনন দি, মৃতু্য আমার েন্য কল্যাণকর। মহ 

আল্াহ! আমম আপনার মনকে চাই দোপমন ও প্রকামে্য 

আপনামক ভয় করা, আপনার মনকে চাই সন্তুমটি ও 

দক্রাধ উভয় অবস্ায় সত্য কো বলা, আপনার মনকে 

চাই  ও প্রাচুমিবে ভারসাম্যপূণবে (মাধ্যম) পথো। 

আপনার মনকে চাই এমন মন‘আমত, িা কখমনা দেষ 

হমব না; আপনার মনকে চাই এমন নয়নামভরাম বস্তু, িা 

কখনও মবমছেন্ন হমব না। আর আমম আপনার মনকে চাই 

(তাকদীমরর) ফয়সালার পর সমন্তাষ; আমম আপনার 

মনকে চাই মৃতু্যর পর প্রোন্ত েীবন। আমম আপনার 

মনকে চাই আপনার দচহারার প্রমত দৃমটিপামতর স্বাদ, 

আপনার মনকে চাই আপনার সামে সাক্াৎ লামভর 

ব্যাকুলতা; এমন দি, তামত োকমব না দকামনা ক্মতকর 

কটি মকংবা ভ্রটিকারী মফতনা। মহ আল্াহ! আপমন 
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আমামদরমক ঈমামনর দসৌদেমিবে দসৌদেিবেমমডেত করুন 

এবং আমামদরমক মহদায়াতপ্রাপ্ত পেপ্রদেবেক বানান”।(() 

َمُد   »اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسَألَُك يَا أَللَُّه ِبَأنََّك الَْواِحُد اأْلََحُد الصَّ
ِلي  تَْغِفَر  أَْن  أََحٌد،  ُكُفواً  لَُه  يَكْن  َولَْم  يولَْد،  َولَْم  يَِلْد  لَْم  الَِّذي 

يُم«. حِّ ُذنُوِبي ِإنََّك أَنَْت الَْغُفوُر الرَّ
 “মহ আল্াহ! আপমনই একক, অমদ্তীয়, 

অমুখামপক্ী; মিমন েন্ম দদন মন, েন্ম দননও মন; 

আর িার সমকক্ দকউ দনই। তাই দহ আল্াহ! আমম 

আপনার কামছ চাই, মিন আপমন আমার সকল গুনাহ্  

ক্মা কমর দদন। মনচিয় আপমন অতীব ক্মােীল, পরম 

দয়ালু”।(()

 »اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسَألَُك ِبَأنَّ لََك الَْحْمَد الَ ِإلََه ِإالَّ أَنَْت َوْحَدَك 
َمَواِت َواأْلَْرِض يَا َذا الَْجَلِل  الَ َشِريَك لََك، الَْمنَّاُن، يَا بَِديَع السَّ
ْكَراِم، يَا َحيُّ يَا َقيُّوُم ِإنِّي أَْسَألَُك الَْجنََّة َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر«. َواْلِ

 “মহ আল্াহ! আমম আপনার কামছ চাই। কারণ, 

( নাসাঈ ৩/৫৪, ৫৫, নং ১৩০৪; আহমাদ ৪/৩৬৪, নং ২১৬৬৬। আর 

োইখ আলবানী সহীহুন নাসাঈ ১/২৮১ দত এমক সহীহ বমলমছন।

( নাসাঈ ৩/৫২, নং ১৩০০; েব্দ তাঁরই, আহমাদ ৪/৩৩৮, নং ১৮৯৭। 

আর আলবানী সহীহুন নাসাঈ ১/২৮০ দত এমক সহীহ বমলমছন।
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সকল প্রেংসা আপনার, মকবল আপমন ছাড়া আর 

দকামনা হক্ ইলাহ দনই, আপনার দকামনা েরীক দনই, 

সীমাহীন অনুগ্রহকারী। মহ আসমানসমূহ ও িমীমনর 

অমভনব স্রটিা! মহ মমহমাময় ও মহানুভব! মহ মচরঞ্ীব, 

দহ মচরস্ায়ী-সববেসতিার ধারক! আমম আপনার কামছ 

োন্নাত চাই এবং োহান্নাম দেমক আশ্রয় চাই।”(()

 »اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسَألَُك ِبَأنَّي أَْشَهُد أَنََّك أَنَْت اللَُّه الَ ِإلََه ِإالَّ أَنَْت 
َمُد الَِّذي لَْم يَِلْد َولَْم يُولَْد َولَْم يَُكْن لَُه ُكُفواً أََحٌد«. اأْلََحُد الصَّ

 “মহ আল্াহ! আমম আপনার কামছ চাই। মকননা, 

আমম সাক্্য দদই দি, মনচিয় আপমনই আল্াহ, আপমন 

ছাড়া আর দকামনা হক্ ইলাহ দনই। আপমন একক সতিা, 

অমুখামপক্ী- সকল মকছু আপনার মুখামপক্ী, মিমন 

কাউমক েন্ম দদন মন এবং েন্ম দননও মন। আর িার 

সমকক্ দকউ দনই”।(() 

( হাদীসমে সুনানগ্রথেকারেণ সকমল সংকলন কমরমছন। আবূ দাউদ, নং 

১৪৯৫; মতরমমিী, নং ৩৫৪৪; ইবন মাোহ, নং ৩৮৫৮; নাসাঈ, নং 

১২৯৯। আরও দদখুন, সহীহ ইবন মাোহ, ২/৩২৯। 

( আবূ দাউদ ২/৬২, নং ১৪৯৩; মতরমমিী ৫/৫১৫, নং ৩৪৭৫; ইবন 

মাোহ, ২/১২৬৭, নং ৩৮৫৭; নাসাঈ, নং ১৩০০, আর েব্দ তাঁরই; 

আহমাদ নং ১৮৯৭৪। আর োইখ আলবানী সহীহ নাসাঈ ১/২৮০ 

দত এমক সহীহ বমলমছন। তাছাড়া আরও দদখুন, সহীহ ইবন মাোহ 

২/৩২৯; সহীহ আত-মতরমমিী, ৩/১৬৩।
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25

সালাি মফোরোে পে মিমকেসিূহ 

(মতনবার) .»أَْستَْغِفُر اللََّه« 
 “আমম আল্াহর মনকে ক্মা প্রােবেনা করমছ।”

الَْجَلِل  َذا  يَا  تََباَرْكَت  َلُم،  السَّ َوِمنَْك  َلُم،  السَّ أَنَْت  »اللَُّهمَّ 
ْكَراِم«. َواْلِ

“মহ আল্াহ! আপমন োমন্তময়। আপনার মনকে দেমকই 

োমন্ত বমষবেত হয়। আপমন বরকতময়, মহ মমহমাময় ও 

সম্ামনর অমধকারী!”(() 

 »الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد 
ِلَما  َماِنَع  الَ  اللَُّهمَّ   ،[মতনবার] َقِديٌر  َشْيٍء  ُكلِّ  َعلَى  َوُهَو 
.» أَْعَطيَْت، َوالَ ُمْعِطَي ِلَما َمنَْعَت، َوالَ يَنَْفُع َذا الَْجدِّ ِمنَْك اجَلدُّ

 “একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, 

তাঁর দকামনা েরীক দনই, রােবে তাঁরই, সমতি প্রেংসাও 

তাঁর, আর মতমন সকল মকছুর ওপর ক্মতাবান।” 

(মতনবার) মহ আল্াহ, আপমন িা প্রদান কমরমছন তা 

( মুসমলম ১/৪১৪, নং ৫৯১।
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বন্ধ করার দকউ দনই, আর আপমন িা রুধি কমরমছন 

তা প্রদান করার দকউ দনই। আর দকামনা ক্মতা-

প্রমতপমতির অমধকারীর ক্মতা ও প্রমতপমতি আপনার 

কামছ দকামনা উপকামর আসমব না।”(() 

 »الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، لَُه الُْملُْك، َولَُه الَْحمُد، 
ِإلََه  الَ  ِباللَِّه،  ِإالَّ  ةَ  ُقوَّ َوالَ  َحْوَل  الَ  َقِديٌر.  َشْيٍء  ُكلِّ  َعلَى  َوُهَو 
الثَّنَاءُ  َولَُه  الَْفْضُل  َولَُه  النِّْعَمُة  لَُه  ِإيَّاهُ،  ِإالَّ  نَْعبُُد  َوالَ  اللَُّه،  ِإالَّ 
يَن َولَْو َكِرهَ الَكاِفُروَن«. الَْحَسُن، الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّ

 “একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, 

তাঁর দকামনা েরীক দনই, রােবে তাঁরই, সমতি প্রেংসাও 

তাঁর, আর মতমন সকল মকছুর ওপর ক্মতাবান। আল্াহর 

সাহাি্য ছাড়া (পাপ কাে দেমক দূমর োকার) মকামনা 

উপায় এবং (সৎকাে করার) মকামনা েমতি দনই। আল্াহ 

ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, আমরা দকবল তাঁরই 

ইবাদত কমর, মন‘আমতসমূহ তাঁরই, িাবতীয় অনুগ্রহও 

তাঁর এবং উতিম প্রেংসা তাঁরই। আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ 

ইলাহ দনই, আমরা তাঁর দদওয়া দীনমক একমনষ্ঠভামব 

মান্য কমর, িমদও কামফররা তা অপছদে কমর”।(()

( বুখারী ১/২২৫, নং ৮৪৪; মুসমলম ১/৪১৪, নং ৫৯৩। আর দু ব্্রিামকমের 

মামের অংে বুখারীমত বমধবেত এমসমছ, নং ৬৪৭৩। 

( মুসমলম ১/৪১৫, নং ৫৯৪।
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 »ُسبَْحاَن اللَِّه، َوالَْحْمُد ِللَِّه، َواللَُّه أَْكَبُر (৩৩ বার) الَ ِإلََه 
ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى ُكلِّ 

َشْيٍء َقِديٌر«.
 “আল্াহ কতই না পমবরি-মহান। সকল প্রেংসা 

আল্াহর েন্য। আল্াহ সবমচময় বড়।” (৩৩ বার) 

“একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, তাঁর 

দকামনা েরীক দনই, রােবে তাঁরই, সকল প্রেংসা তাঁরই 

এবং মতমন সবমকছুর ওপর ক্মতাবান।”(()

 প্রমত্যক সালামতর পর একবার, সূরা ইখলাস, 

সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস: 

ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]الخلص[. 

মবসমমল্ামহর রাহমামনর রাহীম (ক্ুল হুওয়াল্া-হু 

আহাদ। আল্াহুস্ সামাদ। লাম ইয়ামলদ ওয়া লাম 

ইউলাদ। ওয়া লাম ইয়াকুল্াহু কুফুওয়ান আহাদ)।

রহমান, রহীম আল্াহর নামম। “বলুন, মতমন আল্াহ, 

( মুসমলম, ১/৪১৮, নং ৫৯৭; আর তামত রময়মছ, মি ব্যমতি প্রমত নামামির 

পমর দসো বলমব, তার পাপরামে ক্মা কমর দদওয়া হয়, িমদও তা 

সমুমদ্র দফনারামের মমতা হয়। 



হিসনুল মুসহলম

71

এক-অমদ্তীয়। আল্াহ হমছেন ‘সামাদ’ (মতমন কামরা 

মুখামপক্ী নন, সকমলই তাঁর মুখামপক্ী)। মতমন 

কাউমকও েন্ম দদন মন এবং তাঁমকও েন্ম দদওয়া হয় 

মন। আর তাঁর সমতুল্য দকউই দনই।”

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  )ٿ 

چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ 
ڇ( ]الفلق[.

রহমান, রহীম আল্াহর নামম। “বলুন, আমম আশ্রয় 

প্রােবেনা করমছ  ঊষার রমবর। মতমন িা সৃমটি কমরমছন 

তার অমনটি হমত। ‘আর অমনটি হমত রামতর অন্ধকামরর, 

িখন তা েভীর হয়। আর অমনটি হমত সমতি নারীমদর, 

িারা মেরায় ফুঁক দদয়। আর অমনটি হমত মহংসুমকর, 

িখন দস মহংসা কমর।”

ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  )ڇ 

گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ 
گگ ڳ ڳ ڳ( ]الناس[.

রহমান, রহীম আল্াহর নামম। “বলুন, আমম আশ্রয় 

প্রােবেনা করমছ মানুমষর রমবর, মানুমষর অমধপমতর, 

মানুমষর ইলামহর কামছ, আত্মোপনকারী 
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কুমন্ত্রণাদাতার অমনটি দেমক; মি কুমন্ত্রণা দদয় মানুমষর 

অন্তমর, মেমন্নর মধ্য দেমক এবং মানুমষর মধ্য দেমক।”(()

 আয়াতুল কুরসী। প্রমত্যক সালামতর পর 

একবার। আর তা হমছে,  

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ   
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ی( ]األعراف: 43[.
“আল্াহ, মতমন ছাড়া দকামনা সত্য ইলাহ্ দনই। মতমন 

মচরঞ্ীব, সববেসতিার ধারক। তাঁমক তন্দাও স্পেবে করমত 

পামর না, মনদ্াও নয়। আসমানসমূমহ িা রময়মছ ও 

িমীমন িা রময়মছ সবই তাঁর। মক দস, মি তাঁর অনুমমত 

ব্যতীত তাঁর কামছ সুপামরে করমব? তামদর সামমন ও 

মপছমন িা মকছু আমছ তা মতমন োমনন। আর িা মতমন 

ইমছে কমরন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞামনর দকামনা মকছুমকই 

তারা পমরমবটিন করমত পামর না। তাঁর ‘কুরসী’ 

( আবু দাঊদ ২/৮৬, নং ১৫২৩; মতরমমিী, নং ২৯০৩; নাসাঈ ৩/৬৮, 

নং ১৩৩৫। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ২/৮। আর উপিুবেতি মতনমে 

সূরামক ‘আল-মু‘আওয়ািাত’ বলা হয়। মদখুন, ফাতহুল বারী, ৯/৬২।
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আসমানসমূহ ও িমীনমক পমরব্যাপ্ত কমর আমছ; আর 

এ দু’মের রক্ণামবক্ণ তাঁর েন্য দবাো হয় না। আর 

মতমন সুউচ্চ সুমহান।”(() 

 »الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد 
يُْحِيي َويُِميُت َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«. 

 “একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, 

তাঁর দকামনা েরীক দনই, রােবে তারই এবং সকল 

প্রেংসা তাঁর। মতমনই েীমবত কমরন এবং মৃতু্য দান 

কমরন। আর মতমন সকল মকছুর ওপর ক্মতাবান”।

মােমরব ও ফেমরর সালামতর পর উপমরাতি মিমকর 

১০ বার কমর করমব।(() 

َوَعَمًل  َطيِّباً،  َوِرْزقاً  ناِفعاً،  ِعلْماً  أَْسَألَُك  ِإنِّي  »اللَُّهمَّ   
ُمتََقبًَّل«.

( হাদীমস এমসমছ, “মি ব্যমতি প্রমত্যক সালামতর পমর এমে পড়মব, তামক 

মৃতু্য ব্যতীত োন্নামত প্রমবমে আর অন্য মকছু বাধা হময় দাঁড়ামব না।” 

নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমম ওয়াল্াইলাহ, নং ১০০; ইবনুস সুন্নী, নং 

১২১। আর োইখ আলবানী হাদীসমেমক সহীহুল োমম‘ ৫/৩৩৯ দত 

এবং মসলমসলাতুল আহাদীমসস সহীহা ২/৬৯৭, নং ৯৭২ দত সহীহ 

বমলমছন। আর আয়াতমে দদখুন, সূরা আল-বাকারাহ্ -২৫৫। 

( মতরমমিী ৫/৫১৫, নং ৩৪৭৪; আহমাদ ৪/২২৭, নং ১৭৯৯০। হাদীসমের 

তাখরীমের েন্য আরও দদখুন, িাদুল মা‘আদ ১/৩০০।
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 “দহ আল্াহ! আমম আপনার মনকে উপকারী 

জ্ঞান, পমবরি মরমিক এবং কবুলমিাে্য আমল প্রােবেনা 

কমর।”

এমে ফের সালামতর সালাম মফরামনার পর পড়মব।(()

26

ইসমতখাোে সালারতে দ�া‘আ

োমবর ইবন আব্দুল্াহ রামদয়াল্াহু ‘আনহুমা বমলন, 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আমামদরমক 

প্রমত্যক কামেই ইসমতখারা (তো কল্যাণ কামনার 

সালাত ও দদা‘আ) মেক্া মদমতন, মিরূপ আমামদরমক 

কুরআমনর সূরা মেক্া মদমতন। মতমন বমলন, িখন 

দতামামদর দকউ দকামনা কাে করার ইছো কমর, তখন 

দস দিমনা ফরি সালাত ব্যতীত দুই রাকাত নফল 

সালাত পমড়, অতুঃপর দিন বমল, 

( ইবন মাোহ, নং ৯২৫; নাসাঈ, তাঁর আমালুল ইয়াওমম ওয়াল্াইলাহ 

গ্রমথে, হাদীস নং ১০২। আরও দদখুন, সহীহ ইবন মাোহ, ১/১৫২; 

মােমাউি িাওয়াইদ, ১০/১১১। তাছাড়া অমচমরই ৯৫ নং হাদীমসও 

আসমব।
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ِبُقْدَرِتَك،  َوأَْستَْقِدُرَك  ِبِعلِْمَك،  أَْستَِخيُرَك  ِإنِّي  »اللَُّهمَّ   
َوأَْسَألَُك ِمْن َفْضِلَك الَعِظيِم؛ َفِإنََّك تَْقِدُر َوالَ أَْقِدُر، َوتَْعلَُم َوالَ 
ِإْن ُكنَْت تَْعلَُم أَنَّ َهَذا األْمَر  ُم الُغيُوِب، اللَُّهمَّ  أَْعلَُم، َوأَنَْت َعلَّ
ي َحاَجتَُه- َخيٌْر ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة أَْمِري  -َويَُسمِّ
بَاِرْك ِلي  ِلي ثمَّ  ْرهُ  َويَسِّ ِلي  َفاْقُدْرهُ  َوآِجِلِه-  َقاَل: َعاِجِلِه  -أَْو 
ِفيِه، َوِإْن ُكنَْت تَْعلَُم أَنَّ َهَذا اأْلَْمَر َشرٌّ ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي 
َعنِّي  َفاْصِرْفُه  َوآِجِلِه-  َعاِجِلِه  َقاَل:  -أَْو  أَْمِري  َوَعاِقَبِة 

َواْصِرْفِني َعنُْه َواْقُدْر ِلَي الَْخيَْر َحيُْث َكاَن، ثُمَّ أَْرِضِني ِبِه«.
 “মহ আল্াহ! আমম আপনার জ্ঞামনর সাহামি্য 

আপনার মনকে কল্যাণ কামনা করমছ। আপনার 

কুদরমতর সাহামি্য আপনার মনকে েমতি কামনা করমছ 

এবং আপনার মহান অনুগ্রমহর প্রােবেনা করমছ। মকননা 

আপমনই েমতিধর, আমম েমতিহীন। আপমন জ্ঞানবান, 

আমম জ্ঞানহীন এবং আপমন োময়বী মবষয় সম্পমকবে 

মহাজ্ঞানী। মহ আল্াহ! এই কােমে (এখামন উমদেটি 

কাে বা মবষয়মে মমন মমন উমল্খ করমব) আপনার 

জ্ঞান অনুিায়ী িমদ আমার দীন, আমার েীমবকা এবং 

আমার কামের পমরণমতর মদক মদময়, (অেবা বমলমছন) 

ইহকাল ও পরকামলর েন্য কল্যাণকর হয়, তমব 

তা আমার েন্য মনধবোমরত করুন এবং তামক আমার 
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েন্য সহেলভ্য কমর মদন, তারপর তামত আমার েন্য 

বরকত দান করুন। আর এই কােমে আপনার জ্ঞান 

অনুিায়ী িমদ আমার দীন, আমার েীমবকা এবং আমার 

কামের পমরণমতর মদক মদময়, (অেবা বমলমছন) 

ইহকাল ও পরকামলর েন্য ক্মতকর হয়, তমব আপমন 

আমামক তা দেমক দূমর সমরময় রাখুন এবং দিখামনই 

কল্যাণ োকুক আমার েন্য দসই কল্যাণ মনধবোমরত কমর 

মদন। অতুঃপর তামতই আমামক সন্তুটি রাখুন।”(() 

আর দি ব্যমতি স্রটিার কামছ কল্যাণ চাইমব, মুমমনমদর 

সামে পরামেবে করমব এবং দি দকামনা কাে করার আমে 

দখাঁে-খবর মনময় করমব, মস কখমনা অনুতপ্ত হমব না। 

দকননা, আল্াহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বমলন, 

)ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ( 

]آل عمران: 159[.

“আর আপমন কামে কমমবে তামদর সামে পরামেবে করুন, 

তারপর আপমন দকামনা দৃঢ় সংকল্প হমল আল্াহর 

ওপর মনভবের করুন।”(() 

( বুখারী, ৭/১৬২, নং ১১৬২।

( সূরা আমল-ইমরান: ১৫৯। 
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27

সকাল ও মবকারলে মিমকেসিূহ

দকবল আল্াহর েন্যই সকল প্রেংসা, আর সালাত ও 

সালাম দপে করমছ, এমন নবীর েন্য িার পমর আর 

দকামনা নবী দনই।(() অতুঃপর, 

 আয়াতুল কুরসী:

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ   
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ی( ]البقرة: 255[.
( আনাস রামদয়াল্াহু ‘আনহু দেমক বমণবেত, মতমন হাদীসমেমক রাসূল 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম দেমক মারফূ‘ মহমসমব বণবেনা কমরমছন, 

“মকামনা দোষ্ঠী িারা মিমকর করমছ, তামদর সামে ফেমরর সালামতর 

পমর সূিবে উঠা পিবেন্ত সময় বসা আমার কামছ ইসমাঈমলর বংেধরমদর 

চার েন্য দাস মুমতির দেমকও দবমে মপ্রয়। অনুরূপভামব  দকামনা দোষ্ঠী 

িারা মিমকর করমছ, তামদর সামে আসমরর সালামতর পমর সূিবে ডুবা 

পিবেন্ত সময় বসা আমার কামছ চার েন্য দাস মুমতির দেমকও দবমে 

মপ্রয়।” আবূ দাউদ, নং ৩৬৬৭। আর োইখ আলবানী, সহীহ আমব 

দাউদ ২/৬৯৮ দত হাদীসমেমক হাসান বমলমছন। 
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“আল্াহ, মতমন ছাড়া দকামনা সত্য ইলাহ্ দনই। মতমন 

মচরঞ্ীব, সববেসতিার ধারক। তাঁমক তন্দাও স্পেবে করমত 

পামর না, মনদ্াও নয়। আসমানসমূমহ িা রময়মছ ও 

িমীমন িা রময়মছ সবই তাঁর। মক দস, মি তাঁর অনুমমত 

ব্যতীত তাঁর কামছ সুপামরে করমব? তামদর সামমন ও 

মপছমন িা মকছু আমছ তা মতমন োমনন। আর িা মতমন 

ইমছে কমরন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞামনর দকামনা মকছুমকই 

তারা পমরমবটিন করমত পামর না। তাঁর ‘কুরসী’ 

আসমানসমূহ ও িমীনমক পমরব্যাপ্ত কমর আমছ; আর 

এ দু’মের রক্ণামবক্ণ তাঁর েন্য দবাো হয় না। আর 

মতমন সুউচ্চ সুমহান।”(() 

 সূরা ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-

নাস (মতনবার কমর পাঠ করমব):(()

( সূরা আল-বাকারাহ্ , ২৫৫। মি ব্যমতি সকামল তা বলমব দস মবকাল 

হওয়া পিবেন্ত মেন্ন েয়তান দেমক আল্াহর আশ্রময় োকমব, আর দি ব্যমতি 

মবকামল তা বলমব দস সকাল হওয়া পিবেন্ত মেন েয়তান দেমক আল্াহর 

আশ্রময় োকমব। হাদীসমে হামকম সংকলন কমরমছন, ১/৫৬২। আর 

োইখ আলবানী এমক সহীহুত তারেীব ওয়াত-তারহীমব সহীহ বমলমছন 

১/২৭৩। আর মতমন এমক নাসাঈ, তাবারানীর মদমক সম্পকবেিুতি 

কমরমছন এবং বমলমছন, তাবারানীর সনদ ‘োইময়্যদ’ বা ভামলা। 

( হাদীমস এমসমছ, রাসূল বলমলন, মি ব্যমতি সকাল ও মবকামল ‘কুল 

হুআল্াহু আহাদ’ (সূরা ইখলাস), ‘সূরা ফালাক’ ও ‘সূরা নাস’ মতনবার 



হিসনুল মুসহলম

79

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]الخلص[.

রহমান, রহীম আল্াহর নামম। “বলুন, মতমন আল্াহ, 

এক-অমদ্তীয়। আল্াহ হমছেন ‘সামাদ’ (মতমন কামরা 

মুখামপক্ী নন, সকমলই তাঁর মুখামপক্ী)। মতমন 

কাউমকও েন্ম দদন মন এবং তাঁমকও েন্ম দদওয়া হয় 

মন। আর তাঁর সমতুল্য দকউই দনই।”

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  )ٿ 

چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ 
ڇ( ]الفلق[.

রহমান, রহীম আল্াহর নামম। “বলুন, আমম আশ্রয় 

প্রােবেনা করমছ  ঊষার রমবর। মতমন িা সৃমটি কমরমছন 

তার অমনটি হমত। ‘আর অমনটি দেমক রামতর অন্ধকামরর, 

িখন তা েভীর হয়। আর অমনটি দেমক সমতি নারীমদর, 

িারা মেরায় ফুঁক দদয়। আর অমনটি দেমক মহংসুমকর, 

িখন দস মহংসা কমর।”

কমর বলমব, এোই আপনার সবমকছুর েন্য িমেটি হমব। আবূ দাউদ 

৪/৩২২, নং ৫০৮২; মতরমমিী ৫/৫৬৭, নং ৩৫৭৫। আরও দদখুন, 

সহীহুত মতরমমিী, ৩/১৮২।
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ڈژ  ڈ   ڎڎ  ڌ   ڍڌ  ڍ   ڇ   )ڇ  
گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ 

گگ ڳ ڳ ڳ( ]الناس[.
রহমান, রহীম আল্াহর নামম। “বলুন, আমম আশ্রয় 

প্রােবেনা করমছ মানুমষর রমবর, মানুমষর অমধপমতর, 

মানুমষর ইলামহর কামছ, আত্মোপনকারী 

কুমন্ত্রণাদাতার অমনটি দেমক; মি কুমন্ত্রণা দদয় মানুমষর 

অন্তমর, মেমন্নর মধ্য দেমক এবং মানুমষর মধ্য দেমক।”

ِإلََه ِإالَّ   »أَْصَبْحنَا َوأَْصَبَح الُْملُْك ِللَِّه)1(، َوالَْحْمُد ِللَِّه، الَ 
ُكلِّ  َعلَى  َوُهَو  الَْحْمُد  َولَُه  الُْملُْك  لَُه  لَُه،  َشِريَك  الَ  َوْحَدهُ  اللَُّه 
َشْيٍء َقِديٌر، َربِّ أَْسَألَُك َخيَْر َما ِفي َهَذا الَْيْوِم َوَخيَر َما بَْعَدهُ، 
َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما ِفي َهَذا الَْيْوِم َوَشرِّ َما بَْعَدهُ، َربِّ أَُعوُذ 
ِبَك ِمَن الَْكَسِل َوُسوِء الِْكَبِر، َربِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاٍب ِفي النَّاِر 

َوَعَذاٍب ِفي الَْقبِْر«.
(আসবাহ্ না ওয়া আসবাহাল মুলকু মলল্ামহ(() 

وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى امللك للَّه.  1
( মবকামল বলমব,

ِه  أَْمَسْيَنا َوأَْمَسى اْلُمْلُك ِللَّ
(আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু মলল্াহ) অেবোৎ “আমরা আল্াহর েন্য 

মবকামল উপনীত হময়মছ, আর সকল রােবেও তাঁরই অধীমন মবকামল 

উপনীত হময়মছ।”
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ওয়ালহাম্ দু মলল্ামহ, লা ইলা-হা ইল্াল্া-হু ওয়াহ্ দাহু 

লা োরীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, 

ওয়াহুয়া আলা কুমল্ োই’ইন ক্াদীর। রমব্ব আস্আলুকা 

খাইরা মা ফী হা-িাল ইয়াউমম ওয়া খাইরা মা বা‘দাহু, 

ওয়া আ‘ঊিু মবকা মমন োরমর মা ফী হা-িাল ইয়াউমম 

ওয়া োরমর মা বা‘দাহু।(() রমব্ব আঊিু মবকা মমনাল 

কাসামল ওয়া সূইল-মকবামর। রমবব আ‘ঊিু মবকা মমন 

‘আিামবন মফন্না-মর ওয়া আিামবন্ মফল ক্াবমর)। 

 “আমরা সকামল উপনীত হময়মছ, অনুরূপ 

িাবতীয় রােবেও সকামল উপনীত হময়মছ, আল্াহর 

েন্য। সমুদয় প্রেংসা আল্াহর েন্য। একমারি আল্াহ 

ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, তাঁর দকামনা েরীক দনই। 

রােবে তাঁরই এবং প্রেংসাও তাঁর, আর মতমন সকল 

মকছুর ওপর ক্মতাবান। 

( আর িখন মবকাল হমব, তখন বলমব,

ْيَلِة َوَخْيَر َما َبْعَدَها، َوأَُعْوُذ ِبَك ِمْن َشِرّ َما  َربِّ أَْسأَُلَك َخْيَر َما ِفْي َهِذِه اللَّ
ْيَلِة، َوَشرِّ َما َبْعَدَها.  ِفْي َهِذِه اللَّ

(রামব্ব আসআলুকা খাইরা মা ফী হামিমহল্াইলামত ও খাইরা মা বা‘দাহা, 

ওয়া আ‘উিু মবকা মমন োরমর মা ফী হামিমহল লাইলামত, ওয়া োরমর 

মা বা‘দাহা)

“মহ রব, আমম আপনার কামছ এ রামতর মামে ও এর পমর দি কল্যাণ 

রময়মছ, তা প্রােবেনা কমর। আর এ রাত ও এর পমর দি অকল্যাণ রময়মছ, 

তা দেমক আশ্রয় প্রােবেনা কমর।” 
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দহ রব্ব! এই মদমনর মামে এবং এর পমর িা মকছু 

কল্যাণ আমছ আমম আপনার মনকে তা প্রােবেনা কমর। 

আর এই মদমনর মামে এবং এর পমর িা মকছু অকল্যাণ 

আমছ, তা দেমক আমম আপনার আশ্রয় চাই। 

দহ রব্ব! আমম আপনার কামছ আশ্রয় চাই অলসতা ও 

খারাপ বাধবেক্য দেমক। মহ রব্ব! আমম আপনার কামছ 

আশ্রয় চাই োহান্নামম আিাব হওয়া দেমক এবং কবমর 

আিাব হওয়া দেমক।”(()

َوِبَك  نَْحيَا،  َوِبَك  أَْمَسيْنَا،  َوِبَك  أَْصَبْحنَا،  ِبَك  »اللَُّهمَّ   
نَُموُت َوِإلَيَْك النُُّشوُر«.())

 “মহ আল্াহ! আমরা আপনার েন্য সকামল 

( মুসমলম, ৪/২০৮৮, নং ২৭২৩।

( আর মবকাল হমল রাসূলুল্াহ্  সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বলমতন: 

َوِإَلْيَك  َنُمْوُت،  َوِبَك  َنْحَيا،  َوِبَك  أَْصَبْحَنا،  َوِبَك  أَْمَسْيَنا،  ِبَك  ُهمَّ  اَللَّ
اْلَمِصْيُر.

(আল্া-হুম্া মবকা আমসাইনা ওয়ামবকা আসবাহ্ না ওয়ামবকা নাহ্ ইয়া 

ওয়ামবকা নামূতু ওয়া ইলাইকাল মাসীর।)

“মহ আল্াহ! আমরা আপনার েন্য মবকামল উপনীত হময়মছ এবং 

আপনারই েন্য আমরা সকামল উপনীত হময়মছ। আর আপনার দ্ারা 

আমরা েীমবত োমক, আপনার দ্ারাই আমরা মারা িাব; আর আপনার 

মদমকই প্রত্যাবমতবেত হব।’’ 
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উপনীত হময়মছ এবং আপনারই েন্য আমরা মবকামল 

উপনীত হময়মছ। আর আপনার দ্ারা আমরা েীমবত 

োমক, আপনার দ্ারাই আমরা মারা িাব, আর আপনার 

মদমকই উমত্ত হব।”(() 

 [সাময়্যদুল ইসমতেফার:]

َعبُْدَك،  َوأَنَا  َخلَْقتَِني  أَنَْت،  ِإالَّ  ِإلََه  الَ  َربِّي  أَنَْت  »اللَُّهمَّ   
َوأَنَا َعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْستََطْعُت، أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما 
، َوأَبُوءُ ِبَذنِْبي َفاْغِفْر ِلي َفِإنَُّه الَ  َصنَْعُت، أَبُوءُ لََك ِبِنْعَمِتَك َعلَيَّ

نوَب ِإالَّ أَنَْت«. يَْغِفُر الذُّ
(আল্া-হুম্া আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্া আনতা 

খলাক্তানী ওয়া আনা ‘আব্দুকা, ওয়া আনা ‘আলা 

‘আহমদকা ওয়া ওয়া‘মদকা মাতিাবো‘তু। আ‘উিু মবকা 

মমন োরমর মা সানা‘তু, আবূউ(() লাকা মবমন‘মামতকা 

‘আলাইয়্যা, ওয়া আবূউ মবিাম্বী। ফােমফর লী, ফাইন্নাহূ 

লা ইয়ােমফরুি িুনূবা ইল্া আনতা)।

“মহ আল্াহ! আপমন আমার রব্ব, আপমন ছাড়া আর 

দকামনা হক্ ইলাহ দনই। আপমন আমামক সৃমটি কমরমছন 

( মতরমমিী, ৫/৪৬৬, নং ৩৩৯১। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ৩/১৪২।

( অেবোৎ আমম স্বীকার করমছ ও দমমন মনমছে। 
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এবং আমম আপনার বাদো। আর আমম আমার সাধ্য 

মমতা আপনার (তাওহীমদর) অগিীকার ও (োন্নামতর) 

প্রমতশ্রুমতর ওপর রময়মছ। আমম আমার কৃতকমমবের 

অমনটি দেমক আপনার আশ্রয় চাই। আপমন আমামক 

আপনার দি মনয়ামত মদময়মছন তা আমম স্বীকার করমছ, 

আর আমম স্বীকার করমছ আমার অপরাধ। অতএব, 

আপমন আমামক মাফ করুন। মনচিয় আপমন ছাড়া আর 

দকউ গুনাহসমূহ মাফ কমর না।”(() 

َعْرِشَك،  َحَملََة  َوأُْشِهُد  أُْشِهُدَك،  أَْصَبْحُت  ِإنِّي  »اللَُّهمَّ   
َوَمَلِئَكِتَك، َوَجِميَع َخلِْقَك، أَنََّك أَنَْت اللَُّه الَ ِإلََه ِإالَّ أَنَْت َوْحَدَك 

.(৪ বার) »داً َعبُْدَك َوَرُسولَُك الَ َشِريَك لََك، َوأَنَّ ُمَحمَّ
 “মহ আল্াহ! আমম সকামল উপনীত হময়মছ। 

আপনামক আমম সাক্ী রাখমছ, আরও সাক্ী রাখমছ 

আপনার ‘আরে বহনকারীমদরমক, আপনার 

মফমরেতােণমক ও আপনার সকল সৃমটিমক, (এর উপর) 

দি- মনচিয় আপমনই আল্াহ, একমারি আপমন ছাড়া আর 

দকামনা হক্ ইলাহ দনই, আপনার দকামনা েরীক দনই, 

( “মি ব্যমতি সকালমবলা অেবা সন্ধ্যামবলা এমে (‘সাময়্যদুল ইসমতেফার’) 

অেবে বুমে দৃঢ় মবর্াসসহকামর পড়মব, মস ঐ মদন রামত বা মদমন মারা 

দেমল অবে্যই োন্নামত িামব।” বুখারী, ৭/১৫০, নং ৬৩০৬। 
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আর মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আপনার 

বাদো ও রাসূল।” (৪ বার)(()

 »اللَُّهمَّ َما أَْصَبَح ِبي ِمْن ِنْعَمٍة أَْو ِبَأَحٍد ِمْن َخلِْقَك َفِمنَْك 
ْكُر«. َوْحَدَك الَ َشِريَك لََك، َفلََك الَْحْمُد َولََك الشُّ

 “মহ আল্াহ! মি মন‘আমত আমার সামে সকামল 

উপনীত হময়মছ, অেবা আপনার সৃমটির অন্য কারও 

সামে; এসব মন‘আমত দকবল আপনার মনকে দেমকই, 

আপনার দকামনা েরীক দনই। সুতরাং সকল প্রেংসা 

আপনারই। আর সকল কৃতজ্ঞতা আপনারই প্রাপ্য।”(()

( মি ব্যমতি সকামল অেবা মবকামল তা চারবার বলমব, আল্াহ তামক 

োহান্নামমর আগুন দেমক মুতি করমবন। আবূ দাউদ ৪/৩১৭, নং ৫০৭১; 

বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ১২০১; নাসাঈ, ‘আমালুল ইয়াওমম 

ওয়াল লাইলাহ, নং ৯; ইবনুস সুন্নী, নং ৭০। সম্ামনত োইখ আবদুল 

আিীি ইবন বাি রামহমাহুল্াহ তাঁর তুহফাতুল আখইয়ার গ্রমথের পৃ. ২৩ 

এ নাসাঈ ও আবূ দাউমদর সনদমক হাসান বমলমছন। 

( মি ব্যমতি সকালমবলা উপমরাতি দদা‘আ পাঠ করমলা দস দিমনা দসই 

মদমনর শুকমরয়া আদায় করমলা। আর দি ব্যমতি মবকালমবলা এ দদা‘আ 

পাঠ করমলা দস দিমনা রামতর শুকমরয়া আদায় করমলা’’। হাদীসমে 

সংকলন কমরমছন, আবূ দাউদ ৪/৩১৮, নং ৫০৭৫; নাসাঈ, আমালুল 

ইয়াওমম ওয়াল লাইলাহ, নং ৭; ইবনুস সুন্নী, নং ৪১; ইবন মহব্বান, 

(মাওয়ামরদ) নং ২৩৬১। আর োইখ ইবন বাি তাঁর তুহফাতুল 

আখইয়ার পৃ. ২৪ এ এর সনদমক হাসান বমলমছন।
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 »اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي بََدِني، اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َسْمِعي، اللَُّهمَّ 
ِمَن  ِبَك  أَُعوُذ  ِإنِّي  اللَُّهمَّ  أَنَْت.  ِإالَّ  ِإلََه  الَ  بََصِري،  ِفي  َعاِفِني 
أَنَْت«  ِإالَّ  ِإلََه  الَقبِْر، الَ  َعَذاِب  ِمْن  ِبَك  َوأَُعوُذ  َوالَفْقِر،  الُْكْفِر، 

.(৩ বার)

 “মহ আল্াহ! আমামক মনরাপতিা মদন আমার 

েরীমর। মহ আল্াহ! আমামক মনরাপতিা মদন আমার 

শ্রবণেমতিমত। মহ আল্াহ! আমামক মনরাপতিা মদন 

আমার দৃমটিেমতিমত। আপমন ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ 

দনই। মহ আল্াহ! আমম আপনার কামছ আশ্রয় চাই 

কুফমর ও  মেমক। আর আমম আপনার আশ্রয় 

চাই কবমরর আিাব দেমক। আপমন ছাড়া আর দকামনা 

হক্ ইলাহ দনই।”(() (৩ বার)

لُت َوُهَو َربُّ الَْعْرِش    »َحْسِبَي اللَُّه الَ ِإلََه ِإالَّ ُهَو َعلَيِه تََوكَّ
.(৭ বার) »الَْعِظيِم

 “আল্াহই আমার েন্য িমেটি, মতমন ছাড়া আর 

( আবূ দাউদ ৪/৩২৪, নং ৫০৯২; আহমাদ ৫/৪২, নং ২০৪৩০; নাসাঈ, 

আমালুল ইয়াওমম ওয়াল্াইলাহ, নং ২২; ইবনুস সুন্নী, নং ৬৯; বুখারী, 

আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ৭০১। আর োইখ আল্ামা ইবন বাি 

রামহমাহুল্াহ ‘তুহফাতুল আখইয়ার’ গ্রমথের পৃ. ২৬ এ এর সনদমক 

হাসান বমলমছন।
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দকামনা হক্ ইলাহ দনই। আমম তাঁর ওপরই ভরসা কমর। 

আর মতমন মহান ‘আরমের রব্ব।”(() (৭ বার)

نَْيا َواآلِخَرِة،   »اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسَألَُك الَْعْفَو َوالَْعاِفَيَة ِفي الدُّ
َوأَْهِلي،  َوُدنَْياَي  ِديِني  ِفي  َوالَْعاِفَيَة:  الَْعْفَو  أَْسَألَُك  ِإنِّي  اللَُّهمَّ 
اْحَفْظِني  اللَُّهمَّ  َرْوَعاِتي،  َوآِمْن  َعْوَراِتي،  اْستُْر  اللَُّهمَّ  َوَماِلي، 
َوِمْن  ِشَماِلي،  َوَعْن  يَِميِني،  َوَعْن  َخلِْفي،  َوِمْن   ، يََديَّ بنَِي  ِمْن 

َفْوِقي، َوأَُعوُذ ِبَعَظَمِتَك أَْن أُْغتَاَل ِمْن تَْحِتي«.
 “মহ আল্াহ! আমম আপনার মনকে দুমনয়া ও 

আমখরামত ক্মা ও মনরাপতিা প্রােবেনা করমছ। মহ আল্াহ! 

আমম আপনার মনকে ক্মা এবং মনরাপতিা চামছে আমার 

দীন, দুমনয়া, পমরবার ও অেবে-সম্পমদর। মহ আল্াহ! 

আপমন আমার দোপন ত্রুমেসমূহ দঢমক রাখুন, আমার 

উমদ্গ্নতামক রূপান্তমরত করুন মনরাপতিায়। মহ আল্াহ! 

আপমন আমামক মহফািত করুন আমার সামমনর মদক 

দেমক, আমার মপছমনর মদক দেমক, আমার ডান মদক 

( দি ব্যমতি দদা‘আমে সকালমবলা সাতবার এবং মবকালমবলা সাতবার 

বলমব তার দুমনয়া ও আমখরামতর সকল মচন্তাভাবনার েন্য আল্াহ্ই 

িমেটি হমবন। ইবনুস সুন্নী, নং ৭১, মারফূ‘ সনমদ; আবূ দাউদ ৪/৩২১; 

মাওকূফ সনমদ, নং ৫০৮১। আর োইখ শু‘আইব ও আব্দুল কামদর 

আরনাঊত এর সনদমক সহীহ বমলমছন। মদখুন, িাদুল মা‘আদ ২/৩৭৬। 
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দেমক, আমার বাম মদক দেমক এবং আমার উপমরর 

মদক দেমক। আর আপনার মহম্বের উসীলায় আশ্রয় চাই 

আমার মনচ দেমক হঠাৎ আক্রান্ত হওয়া দেমক”।(() 

َمَواِت َواأْلَْرِض،  َهاَدِة َفاِطَر السَّ  »اللَُّهمَّ َعاِلَم الَغيِْب َوالشَّ
ِإلََه ِإالَّ أَنَْت، أَُعوُذ ِبَك ِمْن  َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِليَكُه، أَْشَهُد أَْن الَ 
َعلَى  أَْقتَِرَف  َوأَْن  َوِشْرِكِه،  يْطاِن  الشَّ َشرِّ  َوِمْن  نَْفِسي،  َشرِّ 

هُ ِإلَى ُمْسِلٍم«. نَْفِسي ُسوءاً، أَْو أَُجرَّ

 “মহ আল্াহ! মহ োময়ব ও উপমস্মতর জ্ঞানী, 

দহ আসমানসমূহ ও িমীমনর স্রটিা, মহ সব মকছুর রব্ব 

ও মামলক! আমম সাক্্য মদমছে দি, আপমন ছাড়া আর 

দকামনা হক্ ইলাহ দনই। আমম আপনার কামছ আশ্রয় 

চাই আমার আত্ার অমনটি দেমক, েয়তামনর অমনটিতা 

দেমক ও তার মেকবে বা তার ফাঁদ দেমক, আমার মনমের 

ওপর দকামনা অমনটি করা অেবা দকামনা মুসমলমমর 

মদমক তা দেমন দনওয়া দেমক।”(() 

( আবূ দাউদ, নং ৫০৭৪; ইবন মাোহ, নং ৩৮৭১। আরও দদখুন, সহীহ 

ইবন মাোহ ২/৩৩২।

( মতরমমিী, নং ৩৩৯২; আবূ দাউদ, নং ৫০৬৭। আরও দদখুন, সহীহুত 

মতরমমিী, ৩/১৪২।
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 »ِبْسِم اللَِّه الَِّذي الَ يَُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيءٌ ِفي اأْلَْرِض َوالَ 
.(৩ বার) »ِميُع الَْعِليُم ِفي الّسَماِء َوُهَو السَّ

 “আল্াহর নামম, িার নামমর সামে আসমান ও 

িমীমন দকামনা মকছুই ক্মত করমত পামর না। আর মতমন  

সববেমশ্রাতা, মহাজ্ঞানী।”(() (৩ বার)  

ٍد  نَِبّياً«  ْسَلِم ِديناً، َوِبُمَحمَّ  »َرِضيُت ِباللَِّه َربَّاً، َوِباْلِ
.(৩ বার)

 “আল্াহমক রব, ইসলামমক দীন ও মুহাম্াদ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমক নবীরূমপ গ্রহণ কমর 

আমম সন্তুটি।”(() (৩ বার)

( মি ব্যমতি সকামল মতনবার এবং মবকামল মতনবার এমে বলমব, মকামনা 

মকছু তার ক্মত করমত পারমব না। আবূ দাউদ, ৪/৩২৩, নং ৫০৮৮; 

মতরমমিী, ৫/৪৬৫, নং ৩৩৮৮; ইবন মাোহ, নং ৩৮৬৯; আহমাদ, নং 

৪৪৬। আরও দদখুন, সহীহ ইবন মাোহ, ২/৩৩২। আর আল্ামা ইবন 

বাি রামহমাহুল্াহ তাঁর ‘তুহফাতুল আখইয়ার’ গ্রমথের ৩৯ পৃষ্ঠায় এোর 

সনদমক হাসান বমলমছন।

( মি ব্যমতি এ দদা‘আ সকাল ও মবকাল মতনবার কমর বলমব, আল্াহর 

কামছ তার অমধকার হময় িায় তামক মকয়ামামতর মদন সন্তুটি করা। 

আহমাদ ৪/৩৩৭; নং ১৮৯৬৭; নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমম ওয়াল-

লাইলাহ, নং ৪; ইবনুস সুন্নী, নং ৬৮; আবু দাউদ, ৪/৩১৮, নং ১৫৩১; 

মতরমমিী  ৫/৪৬৫, নং ৩৩৮৯। আর ইবন বাি রামহমাহুল্াহ ‘তুহফাতুল 

আখইয়ার’ এর ৩৯ পৃষ্ঠায় এমক হাসান বমলমছন।
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 »يَا َحيُّ يَا َقيُّوُم ِبَرْحَمِتَك أَْستَغيُث أَْصِلْح ِلي َشْأِنَي ُكلَُّه 
َوالَ تَِكلِْني ِإلَى نَْفِسي َطْرَفَة َعيٍْن«.

 “মহ মচরঞ্ীব, মহ মচরস্ায়ী! আমম আপনার 

রহমমতর অসীলায় আপনার কামছ উধিার কামনা কমর, 

আপমন আমার সামববেক অবস্া সংমোধন কমর মদন, আর 

আমামক আমার মনমের কামছ মনমমমষর েন্যও দসাপদবে 

করমবন না।”(() 

اللَُّهمَّ  الَْعالَِمنيَ،  َربِّ  ِللَِّه  الُْملُْك  َوأَْصَبَح  »أَْصَبْحنَا   
َوبََرَكتَُه،  َونوَرهُ،  َونَْصَرهُ،  َفتَْحُه،  الَيْوِم:  َهَذا  َخيَْر  أَْسَألَُك  ِإنِّي 

َوُهَداهُ، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما ِفيِه َوَشرِّ َما بَْعَدهُ«.
(আসবাহ্ না ওয়া আসবাহাল-মূলকু মলল্া-মহ রমব্বল 

‘আলামীন।(() আল্া-হুম্া ইন্নী আস্আলুকা খাইরা 

( হামকম ১/৫৪৫, মতমন হাদীসমেমক সহীহ বমলমছন, আর িাহাবী তা 

সমেবেন কমরমছন। আরও দদখুন, সহীহ আত-তারেীব ওয়াত-তারহীব 

১/২৭৩।

( আর িখন মবকাল হমব, তখন বলমব, 

ه رّب العاملني أمسينا وأمسى امللك للَّ
(আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু মলল্ামহ রামব্বল ‘আলামীন)

“আমরা মবকামল উপনীত হময়মছ, অনুরূপ িাবতীয় রােবেও মবকামল 

উপনীত হময়মছ সৃমটিকুমলর রব্ব আল্াহর েন্য।”
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হািাল ইয়াওমম(() ফাতহাহু ওয়া নাসরাহু ওয়া নুরাহু 

ওয়া বারাকাতাহু ওয়া হুদা-হু। ওয়া আ‘ঊিু মবকা মমন 

োরমর মা ফীমহ ওয়া োরমর মা বা‘দাহু)।

 “আমরা সকামল উপনীত হময়মছ, অনুরূপ 

িাবতীয় রােবেও সকামল উপনীত হময়মছ সৃমটিকুমলর 

রব্ব আল্াহর েন্য। মহ আল্াহ! আমম আপনার কামছ 

কামনা কমর এই মদমনর কল্যাণ: মবেয়, সাহাি্য, নূর, 

রবকত ও মহদায়াত। আর আমম আপনার কামছ আশ্রয় 

চাই এ মদমনর এবং এ মদমনর পমরর অকল্যাণ দেমক।”(() 

ْخَلِص،  ْسَلِم، َوَعلَى َكِلَمِة اْلِ  »أَْصَبْحنا َعلَى ِفْطَرِة اْلِ
( আর িখন মবকাল হমব, তখন বলমব,

هم إني أسألك خير هذه الليلة: فتحها، ونصرها، ونورها، وبركتها،  اللَّ
وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها، وشر ما بعدها.

(আল্া-হুম্া ইমন্ন আসআলুকা খাইরা হামিমহল লাইলামত: ফাতহাহা ওয়া 

নাসরাহা, ওয়া নূরাহা, ওয়া বারাকাতাহা, ওয়া হুদাহা, ওয়া আ‘উিু মবকা 

মমন োরমর মা ফী-হা, ওয়া োরমর মা বা‘দাহা)

“মহ আল্াহ, আমম আপনার কামছ কামনা কমর এই রামতর কল্যাণ: 

মবেয়, সাহাি্য, নূর, রবকত ও দহদায়াত। আর আমম আপনার কামছ 

আশ্রয় চাই এ রামতর এবং এ রামতর পমরর অকল্যাণ দেমক।”

( আবূ দাউদ ৪/৩২২, নং ৫০৮৪; আর শু‘আইব ও আবদুল কামদর 

আরনাঊত িাদুল মা‘আমদর সম্পাদনায় ২/৩৭৩ এর সনদমক হাসান 

বমলমছন।
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َحِنيفاً  ِإبَْراِهيَم،  أَِبينَا  ِملَِّة  َوَعلَى   ، ٍد  ُمَحمَّ نَِبيِّنَا  ِديِن  َوَعلَى 
ُمْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن الُْمشِرِكنَي«.

 “আমরা সকামল উপনীত হময়মছ ইসলামমর 

মফবেরামতর ওপর, মনষ্ঠাপূণবে বাণী (তাওহীদ)-এর 

ওপর, আমামদর নবী মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্ামমর দীমনর ওপর, আর আমামদর মপতা 

ইবরাহীম আলাইমহস সালামমর মমল্ামতর ওপর- 

মিমন মছমলন একমনষ্ঠ মুসমলম এবং মিমন মুেমরকমদর 

অন্তভুবেতি মছমলন না”।(() 

 »ُسبَْحاَن اللَِّه َوِبَحْمِدِه«.
 “আমম আল্াহর প্রেংসাসহ পমবরিতা ও মমহমা 

দঘাষণা করমছ।” (১০০ বার)(() 

َولَُه  الُْملُْك  لَُه  لَُه،  َشِريَك  الَ  َوْحَدهُ  اللَُّه  ِإالَّ  ِإلََه  »الَ   
الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«.

( আহমাদ ৩/৪০৬, ৪০৭, নং ১৫৩৬০ ও নং ১৫৫৬৩; ইবনুস সুন্নী, 

আমালুল ইয়াওমম ওয়াল-লাইলাহ, নং ৩৪। আরও দদখুন, সহীহুল 

োমম‘উ ৪/২০৯।

( দি ব্যমতি তা সকামল একেত বার ও মবকামল একেত বার বলমব, 

মকয়ামমতর মদন তার দচময় দবমে উৎকৃটি মকছু দকউ মনময় আসমত পারমব 

না, তমব দস ব্যমতি দি তার মত বলমব, বা তার দচময় দবমে আমল করমব। 

মুসমলম ৪/২০৭১, নং ২৬৯২।
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 “একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, 

তাঁর দকামনা েরীক দনই, রােবে তাঁরই, সমতি প্রেংসাও 

তাঁর, আর মতমন সকল মকছুর ওপর ক্মতাবান।” (১০ 

বার)(() অেবা (অলসতা লােমল ১ বার)(()

َولَُه  الُْملُْك  لَُه  لَُه،  َشِريَك  الَ  َوْحَدهُ  اللَُّه،  ِإالَّ  ِإلََه  »الَ   
الَْحْمُد َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«.

 “একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, 

তাঁর দকামনা েরীক দনই, রােবে তাঁরই, সমতি প্রেংসাও 

তাঁর, আর মতমন সকল মকছুর ওপর ক্মতাবান।” 

(সকালমবলা ১০০ বার বলমব)(()

( নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমম ওয়াল-লাইলাহ, নং ২৪। আরও দদখুন, সহীহুত 

তারেীব ওয়াত তারহীব, ১/২৭২; ইবন বাি, তুহফাতুল আখইয়ার পৃ. ৪৪। 

এর ফিীলমতর ব্যাপামর আরও দদখন, পৃ.     হাদীস নং ২৫৫। 

( আবূ দাউদ, নং ৫০৭৭; ইবন মাোহ, নং ৩৭৯৮; আহমাদ নং ৮৭১৯। 

আরও দদখুন, সহীহুত তারেীব ওয়াত তারহীব, ১/২৭০; সহীহ আমব 

দাউদ ৩/৯৫৭; সহীহ ইবন মাোহ ২/৩৩১ ও িাদুল মা‘আদ ২/৩৭৭। 

( দি ব্যমতি মদমন একেত বার বলমব, মসো তার েন্য দেমে দাসমুমতির 

অনুরূপ হমব, তার েন্য একেত সাওয়াব মলখা হমব, মস মদন মবকাল 

পিবেন্ত দসো তার েন্য েয়তান দেমক বাঁচার উপায় মহমসমব মবমবমচত 

হমব; আর দকউ তার মত মকছু মনময় আসমত পারমব না, হাঁ, মস ব্যমতি 

ব্যতীত দি তার দচময়ও দবমে আমল করমব। বুখারী, ৪/৯৫, নং ৩২৯৩; 

মুসমলম, ৪/২০৭১, নং ২৬৯১। 
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 »ُسبَْحاَن اللَِّه َوِبَحْمِدِه: َعَدَد َخلِْقِه، َوِرَضا نَْفِسِه، َوِزنََة 
َعْرِشِه، َوِمَداَد َكِلَماِتِه«.

 “আমম আল্াহর প্রেংসাসহ পমবরিতা ও 

মমহমা দঘাষণা করমছ- তাঁর সৃটি বস্তুসমূমহর সংখ্যার 

সমান, তাঁর মনমের সমন্তামষর সমান, তাঁর ‘আরমের 

ওেমনর সমান ও তাঁর বাণীসমূহ দলখার কামল পমরমাণ 

(অেমণত অসংখ্য)”।(() (৩ বার)

َوَعَمًل  َطيِّباً،  َوِرْزقاً  نَاِفعاً،  ِعلْماً  أَْسَألَُك  ِإنِّي  »اللَُّهمَّ   
ُمتََقبًَّل« .

 “মহ আল্াহ! আমম আপনার মনকে উপকারী 

জ্ঞান, পমবরি মরমিক এবং কবুলমিাে্য আমল প্রােবেনা 

কমর।” (সকাল দবলা বলমব)(()

 »أَْستَْغِفُر اللََّه َوأَتُوُب ِإلَيِْه«.
 “আমম আল্াহর কামছ ক্মা প্রােবেনা করমছ এবং 

তাঁর মনকেই তাওবা করমছ”। (প্রমত মদন ১০০ বার)(()

( মুসমলম ৪/২০৯০, নং ২৭২৬। 

( হাদীসমে সংকলন কমরমছন, ইবনুস সুন্নী, নং ৫৪; ইবন মাোহ, নং 

৯২৫। আর আব্দুল কামদর ও শু‘আইব আল-আরনাঊত িাদুল মা‘আমদর 

সম্পাদনায় ২/৩৭৫; এর সনদমক হাসান বমলমছন। আর পূববে ৭৩ নং এ 

ও তা েত হময়মছ। 

( বুখারী (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১০১, নং ৬৩০৭; মুসমলম ৪/২০৭৫, নং 

২৭০২।
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اِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق«.   »أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَّ
 “আল্াহর পমরপূণবে কামলমাসমূমহর উসীলায় 

আমম তাঁর মনকে তাঁর সৃমটির ক্মত দেমক আশ্রয় চাই।”(() 

(মবকামল ৩ বার)

د«.  »اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعلَى نََبيِّنَا ُمَحمَّ
 “মহ আল্াহ! আপমন সালাত ও সালাম দপে 

করুন আমামদর নবী মুহাম্ামদর ওপর।” [সকাল-

মবকাল ১০ বার কমর](()

( মি দকউ মবকাল দবলা এ দদা‘আমে মতনবার বলমব, মস রামত দকামনা 

মবষধর প্রাণী তার ক্মত করমত পারমব না। আহমাদ ২/২৯০, নং ৭৮৯৮; 

নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমম ওয়াল লাইলাহ, নং ৫৯০; ইবনুস সুন্নী, নং 

৬৮; আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী ৩/১৮৭; সহীহ ইবন মাোহ 

২/২৬৬; তুহফাতুল আখইয়ার মল ইবন বাি, পৃ. ৪৫।

( ‘মি দকউ সকাল দবলা আমার উপর দেবার দরুদ পাঠ করমব এবং 

মবকাল দবলা দেবার দরুদ পাঠ করমব, মকয়ামমতর মদন আমার সুপামরে 

দ্ারা দসৌভাে্যবান হমব।’ তাবরানী হাদীসমে দু’ সনমদ সংকলন কমরন, 

িার একমে উতিম। মদখুন, মােমা‘উি িাওয়াময়দ ১০/১২০; সহীহুত 

তারেীব ওয়াত তারহীব ১/২৭৩। 
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28

ঘুিারোে মিমকেসিূহ

 দুই হামতর তালু একমরি মমমলময় মনম্াতি 

সূরাগুমলা পমড় তামত ফুঁ মদমব:

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(، 

রহমান, রহীম আল্াহর নামম। “বলুন, মতমন আল্াহ, 

এক-অমদ্তীয়। আল্াহ হমছেন ‘সামাদ’ (মতমন কামরা 

মুখামপক্ী নন, সকমলই তাঁর মুখামপক্ী)। মতমন 

কাউমকও েন্ম দদন মন এবং তাঁমকও েন্ম দদওয়া হয় 

মন। আর তাঁর সমতুল্য দকউই দনই।”

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  )ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ 

ڇ( ]الفلق[.

রহমান, রহীম আল্াহর নামম। “বলুন, আমম আশ্রয় 

প্রােবেনা করমছ  ঊষার রমবর। মতমন িা সৃমটি কমরমছন 

তার অমনটি দেমক। ‘আর অমনটি হমত রামতর অন্ধকামরর, 

িখন তা েভীর হয়। আর অমনটি দেমক সমতি নারীমদর, 
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িারা মেরায় ফুঁক দদয়। আর অমনটি দেমক মহংসুমকর, 

িখন দস মহংসা কমর।”

ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  )ڇ 

گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ 
گگ ڳ ڳ ڳ( ]الناس[.

রহমান, রহীম আল্াহর নামম। “বলুন, আমম আশ্রয় 

প্রােবেনা করমছ মানুমষর রমবর, মানুমষর অমধপমতর, 

মানুমষর ইলামহর কামছ, আত্মোপনকারী 

কুমন্ত্রণাদাতার অমনটি দেমক; মি কুমন্ত্রণা দদয় মানুমষর 

অন্তমর, মেমন্নর মধ্য দেমক এবং মানুমষর মধ্য দেমক।”

তারপর দুই হামতর তালু দ্ারা দদমহর িমতাো অংে 

সম্ভব মামসহ করমব। মামসহ আরম্ভ করমব তার মাো, 

মুখমডেল ও দদমহর সামমনর মদক দেমক। (এভামব ৩ 

বার করমব।)(() 

ۓ  ے ۓ  ے  ھ  ھ ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ   
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৯/৬২, নং ৫০১৭; মুসমলম ৪/১৭২৩, নং 

২১৯২।
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ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
ی( ]البقرة: 255[.

 “আল্াহ, মতমন ছাড়া দকামনা সত্য ইলাহ্ দনই। 

মতমন মচরঞ্ীব, সববেসতিার ধারক। তাঁমক তন্দাও স্পেবে 

করমত পামর না, মনদ্াও নয়। আসমানসমূমহ িা রময়মছ 

ও িমীমন িা রময়মছ সবই তাঁর। মক দস, মি তাঁর 

অনুমমত ব্যতীত তাঁর কামছ সুপামরে করমব? তামদর 

সামমন ও মপছমন িা মকছু আমছ তা মতমন োমনন। 

আর িা মতমন ইমছে কমরন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞামনর 

দকামনা মকছুমকই তারা পমরমবটিন করমত পামর না। 

তাঁর ‘কুরসী’ আসমানসমূহ ও িমীনমক পমরব্যাপ্ত কমর 

আমছ; আর এ দু’মের রক্ণামবক্ণ তাঁর েন্য দবাো হয় 

না। আর মতমন সুউচ্চ সুমহান।”(()

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ   
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

( সূরা আল-বাকারাহ-২৫৫। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

বমলন: ‘মি দকউ িখন রামত আপন মবছানায় িামব এবং ‘আয়াতুল কুরসী’ 

পড়মব, তখন দস রামতর পুমরা সময় আল্াহর পক্ দেমক তার েন্য 

দহফািতকারী োকমব; আর সকাল হওয়া পিবেন্ত েয়তান তার মনকমেও 

আসমত পারমব না’। বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ), ৪/৪৮৭, নং ২৩১১। 
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ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

ىب يب جت حت خت( ]البقرة: 286-285[.

 “রাসূল তার রমবর পক্ দেমক িা তার কামছ 

নামিল করা হময়মছ তার ওপর ঈমান এমনমছন এবং 

মুমমনেণও। প্রমত্যমকই ঈমান এমনমছ আল্াহর 

ওপর, তাঁর মফমরেতােণ, তাঁর মকতাবসমূহ এবং তাঁর 

রাসূলেমণর ওপর। আমরা তাঁর রাসূলেমণর কারও 

মমধ্য তারতম্য কমর না। আর তারা বমল, আমরা 

শুমনমছ ও দমমন মনময়মছ। মহ আমামদর রব! আপনার 

ক্মা প্রােবেনা কমর এবং আপনার মদমকই প্রত্যাবতবেনস্ল। 

আল্াহ কামরা ওপর এমন দকান দাময়বে চামপময় দদন 

না িা তার সাধ্যাতীত। মস ভাল িা উপােবেন কমর তার 

প্রমতফল তারই, আর মদে িা কামাই কমর তার প্রমতফল 

তার উপরই বতবোয়। ‘মহ আমামদর রব! িমদ আমরা 

মবস্মৃত হই অেবা ভুল কমর তমব আপমন আমামদরমক 

পাকড়াও করমবন না। মহ আমামদর রব! আমামদর 

পূববেবতবেীেমণর ওপর দিমন দবাো চামপময় মদময়মছমলন 

আমামদর ওপর দতমন দবাো চামপময় মদমবন না। মহ 
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আমামদর রব! আপমন আমামদরমক এমন মকছু বহন 

করামবন না িার সামেবে আমামদর দনই। আর আপমন 

আমামদর পাপ দমাচন করুন, আমামদরমক ক্মা 

করুন, আমামদর প্রমত দয়া করুন, আপমনই আমামদর 

অমভভাবক। অতএব, কামফর সম্প্রদাময়র মবরুমধি 

আমামদরমক সাহাি্য করুন।”(()

 »ِباْسِمَك َربِّي َوَضْعُت َجنِْبي، َوِبَك أَْرَفُعُه، َفِإن أَْمَسْكَت 
ِبِه  تَْحَفُظ  ِبَما  َفاْحَفْظَها،  أَْرَسلْتََها  َوِإْن  فاْرَحْمَها،  نَْفِسي 

اِلِحنَي«. ِعَباَدَك الَصّ
 “আমার রব! আপনার নামম আমম আমার 

পার্বেমদে দরমখমছ (শুময়মছ) এবং আপনারই নাম মনময় 

আমম তা উঠামবা। িমদ আপমন (ঘুমন্ত অবস্ায়) আমার 

প্রাণ আেমক রামখন, তমব আপমন তামক দয়া করুন। 

আর িমদ আপমন তা দফরত পামঠময় দদন, তাহমল 

আপমন তার মহফািত করুন দিভামব আপমন আপনার 

সৎকমবেেীল বাদোেণমক মহফািত কমর োমকন।”(()

( সূরা আল-বাকারা ২৮৫-২৮৬। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম বমলন: মি ব্যমতি রামতর দবলা সূরা বাকারার দেষ দুমে 

আয়াত পড়মব, তা তার েন্য িমেটি হমব। বুখারী, ফাতহুল বারীসহ, 

৯/৯৪, ৪০০৮; মুসমলম ১/৫৫৪, নং ৮০৭। 

( বুখারী, ফাতহুল বারীসহ ১১/১২৬, নং ৬৩২০; মুসমলম ৪/২০৮৪, নং 

২৭১৪।
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َمَماتَُها  لََك  اَها،  تََوفَّ َوأَنَْت  نَْفِسي  َخلَْقَت  ِإنََّك  »اللَُّهمَّ   
َوَمْحياَها، ِإْن أَْحَييْتََها َفاْحَفْظَها، َوِإْن أََمتََّها َفاْغِفْر لََها. اللَُّهمَّ 

ِإنِّي أَْسَألَُك الَعاِفَيَة«.
 “দহ আল্াহ! মনচিয় আপমন আমার আত্ামক 

সৃমটি কমরমছন এবং আপমন তার মৃতু্য ঘোমবন। তার 

মৃতু্য ও তার েীবন আপনার মামলকানায়। িমদ তামক 

বাঁমচময় রামখন তাহমল আপমন তার মহফািত করুন, 

আর িমদ তার মৃতু্য ঘোন তমব তামক মাফ কমর মদন। 

দহ আল্াহ! আমম আপনার কামছ মনরাপতিা চাই।”(() 

 »اللَُّهمَّ ِقِني َعَذابََك يَْوَم تَبَْعُث ِعَباَدَك«.
 “মহ আল্াহ!(() আমামক আপনার আিাব দেমক 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন: ‘মতামামদর দকামনা 

ব্যমতি তার মবছানা ত্যাে করমলা, আবার ঘুমামত মফমর এমলা দস দিন  

তার চাদর বা লুমগির আঁচল মদময় মতনবার মবছানামে দেমড় দনয়। আর 

দিন দস মবসমমল্াহ পমড়, (আল্াহর নাম দনয়); মকননা দস োমন না দি, 

তার চমল িাবার পর এমত কী পমতত হময়মছ। তারপর দস িখন দোয়, 

তখন দিন এ দদা‘আমে বমল। (হাদীমস বমণবেত إزاره  েমব্দর অেবে صنفة 

হমছে, চাদমরর পার্বেমদকস্ অংে। এর েন্য দদখুন, মনহায়া ফী োমরমবল 

হাদীস ওয়াল আসার’ ‘صنف’।) 

( মুসমলম ৪/২০৮৩, নং ২৭১২; আহমাদ, তাঁর েমব্দ ২/৭৯, নং ৫৫০২।

( “রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম িখন ঘুমামনার ইছো করমতন 

তখন তাঁর ডান হাত তাঁর োমলর নীমচ রাখমতন, তারপর এ দদা‘আমে 

বলমতন।”
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রক্া করুন, মিমদন আপমন আপনার বাদোমদরমক 

পুনেবেীমবত করমবন।”(()

 »ِباْسِمَك اللَُّهمَّ أَُموُت َوأَْحَيا«.
 “মহ আল্াহ! আপনার নাম মনময়ই আমম মরমছ 

(ঘুমামছে) এবং আপনার নাম মনময়ই েীমবত (োগ্রত) 

হমবা।”(() 

)ثلثاً  ِللَِّه  َوالَْحْمُد  وثلثني(  )ثلثاً  اللَِّه  »ُسبَْحاَن   
وثلثني( َواللَُّه أَْكَبُر )أربعاً وثلثنَي«(.

 আল্াহ অমত-পমবরি (৩৩ বার), সকল প্রেংসা 

আল্াহর েন্য (৩৩ বার), আল্াহ অমত-মহান (৩৪ 

বার)। (()

( আবূ দাউদ, েব্দ তাঁরই, ৪/৩১১, নং ৫০৪৫; মতরমমিী, নং ৩৩৯৮; 

আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ৩/১৪৩; সহীহ আবী দাঊদ, ৩/২৪০।

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১১৩, নং ৬৩২৪; মুসমলম ৪/২০৮৩, নং 

২৭১১।

( রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আলী এবং ফমতমামক 

বমলন:  আমম মক দতামামদরমক এমন মকছু বমল মদমবা না িা দতামামদর 

েন্য খামদম অমপক্াও উতিম হমব? িখন দতামরা দতামামদর মবছানায় 

িামব, তখন দতামরা দু’েমন ৩৩ বার সুবহানাল্াহ, ৩৩ বার আলহামদু 

মলল্াহ, এবং ৩৪ বার বলমব, িা তা খামদম অমপক্াও দতামামদর েন্য 

উতিম হমব’’। বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৭/৭১, নং ৩৭০৫; মুসমলম 

৪/২০৯১, নং ২৭২৬।
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الَْعْرِش  َوَربَّ  األَْرِض،  َوَربَّ  بِْع  السَّ َمَواِت  السَّ َربَّ  »اللَُّهمَّ   
الَْعِظيِم، َربَّنَا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء، َفاِلَق الَْحبِّ َوالنََّوى، َوُمنِْزَل التَّْوَراِة 
آِخٌذ  أَنَْت  َشْيٍء  ُكلِّ  َشرِّ  ِمْن  ِبَك  أَُعوُذ  َوالُْفْرَقاِن،  نِْجيِل،  َواْلِ
اآلِخُر  َوأَنَْت  َشْيءٌ،  َقبْلََك  َفلَيَْس  ُل  األَوَّ أَنَْت  اللَُّهمَّ  ِبنَاِصَيِتِه. 
َوأَنَْت  َشْيءٌ،  َفْوَقَك  َفلَيَْس  اِهُر  الظَّ َوأَنَْت  َشْيءٌ،  بَْعَدَك  َفلَيَس 
يَْن َوأَْغِننَا ِمَن الَْفْقِر«. الَْباِطُن َفلَيَْس ُدونََك َشْيءٌ، اْقِض َعنَّا الدَّ

 দহ আল্াহ! মহ সপ্ত আকামের রব্ব, িমীমনর রব্ব, 

মহান ‘আরমের রব্ব, আমামদর রব্ব ও প্রমত্যক বস্তুর 

রব্ব, মহ েস্য-বীে ও আঁমে মবদীণবেকারী, মহ তাওরাত, 

ইঞ্ীল ও কুরআন নামিলকারী, আমম প্রমত্যক এমন 

বস্তুর অমনটি দেমক আপনার মনকে আশ্রয় প্রােবেনা কমর, 

িার (মাোর) অগ্রভাে আপমন ধমর দরমখমছন (মনয়ন্ত্রণ 

করমছন)। মহ আল্াহ! আপমনই প্রেম, আপনার পূমববে 

মকছুই মছল না, আপমন সববেমেষ, আপনার পমর দকামনা 

মকছু োকমব না, আপমন সব মকছুর উপমর, আপনার 

উপমর মকছুই দনই; আপমন সববেমনকমে, আপনার দচময় 

মনকেবতবেী মকছু দনই, আপমন আমামদর সমতি ঋণ 

পমরমোধ কমর মদন এবং আমামদরমক অভাবগ্রতিতা 

দেমক অভাবমুতি করুন।”(() 

( মুসমলম ৪/২০৮৪, নং ২৭১৩। 
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 »الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَْطَعَمنَا َوَسَقانَا، َوَكَفانَا، َوآَوانَا، َفَكْم 
ْن الَ َكاِفَي لَُه َوالَ ُمْؤِوَي«. ِممَّ

 “সকল প্রেংসা আল্াহর েন্য, মিমন 

আমামদরমক আহার কমরময়মছন, পান কমরময়মছন, 

আমামদর প্রময়ােন পূণবে কমরমছন এবং আমামদরমক 

আশ্রয় মদময়মছন। মকননা, এমন বহু দলাক আমছ 

িামদর প্রময়ােনপূণবেকারী দকউ দনই এবং িামদর 

আশ্রয়দানকারীও দকউ দনই।”(() 

َمَواِت َواأْلَْرِض،  َهاَدِة َفاِطَر السَّ  »اللَُّهمَّ َعاِلَم الَغيِْب َوالشَّ
ِإلََه ِإالَّ أَنَْت، أَُعوُذ ِبَك ِمْن  َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِليَكُه، أَْشَهُد أَْن الَ 
َعلَى  أَْقتَِرَف  َوأَْن  َوِشْرِكِه،  يْطاِن  الشَّ َشرِّ  َوِمْن  نَْفِسي،  َشرِّ 

هُ ِإلَى ُمْسِلٍم«. نَْفِسي ُسوءاً، أَْو أَُجرَّ
 “মহ আল্াহ! মহ োময়ব ও উপমস্মতর জ্ঞানী, 

দহ আসমানসমূহ ও িমীমনর স্রটিা, মহ সব মকছুর রব্ব 

ও মামলক! আমম সাক্্য মদমছে দি, আপমন ছাড়া আর 

দকামনা হক্ ইলাহ দনই। আমম আপনার কামছ আশ্রয় 

চাই আমার আত্ার অমনটি দেমক, েয়তামনর অমনটিতা 

দেমক ও তার মেকবে বা তার ফাঁদ দেমক, আমার মনমের 

( মুসমলম ৪/২০৮৫, নং ২৭১৫।
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ওপর দকামনা অমনটি করা অেবা দকামনা মুসমলমমর 

মদমক তা দেমন দনওয়া দেমক।”(() 

 ‘আমলফ লাম মীম তানিীলাি সােদাহ ও 

তাবারাকাল্ািী মবয়ামদমহল মুলক’ সূরাদ্য় পড়মব।(() 

ِإلَيَْك،  أَْمِري  ْضُت  َوَفوَّ ِإلَيَْك،  نَْفِسي  أَْسلَْمُت  »اللَُّهمَّ   
َوَرْهَبًة  َرْغَبًة  ِإلَيَْك،  َظْهِري  َوأَلَْجْأُت  ِإلَيَْك،  َوْجِهي  ْهُت  َوَوجَّ
الَِّذي  ِبِكتَاِبَك  ِإلَيَْك، آَمنُْت  ِإالَّ  َمنَْجا ِمنَْك  َملَْجَأ َوالَ  ِإلَيَْك، الَ 

أَنَْزلَْت، َوِبنَِبيَِّك الَِّذي أَْرَسلَْت«.

 “মহ আল্াহ!(() আমম মনমেমক আপনার কামছ 

সঁমপ মদলাম। আমার িাবতীয় মবষয় আপনার কামছই 

দসাপদবে করলাম, আমার দচহারা আপনার মদমকই 

মফরালাম, আর আমার পৃষ্ঠমদেমক আপনার মদমকই 

ন্যতি করলাম, আপনার প্রমত অনুরােী হময় এবং 

( আবূ দাউদ, ৪/৩১৭, নং ৫০৬৭; মতরমমিী, নং ৩৬২৯; আরও দদখুন, 

সহীহুত মতরমমিী, ৩/১৪২। 

( রাসূলুল্াহ্  সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম সূরা সােদা এবং সূরা মুলক 

না পমড় ঘুমামতন না। মতরমমিী, নং ৩৪০৪; নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমম 

ওয়াল লাইলাহ, নং ৭০৭। আরও দদখুন, সহীহুল োমম‘ ৪/২৫৫।

( রাসূলুল্াহ্  সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলমছন, “িখন তুমম মবছানা 

গ্রহণ করমব, তখন নামামির মত ওিু করমব, তারপর দতামার ডান 

পার্বেমদমে শুময় পড়মব। তারপর বল, ..... আল-হাদীস। 
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আপনার ভময় ভীত হময়। একমারি আপনার মনকে ছাড়া 

আপনার (পাকড়াও) মেমক বাঁচার দকামনা আশ্রয়স্ল 

দনই এবং দকামনা মুমতির উপায় দনই। আমম ঈমান 

এমনমছ আপনার নামিলকৃত মকতামবর ওপর এবং 

আপনার দপ্রমরত নবীর ওপর।”(()

29

োরত িখে পার্বে পমেবতবেে করে তখে 
পড়াে দ�া‘আ

َواأْلَْرِض  َمَواِت  السَّ َربُّ  الَْقّهاُر،  الَْواِحُد  اللَُّه  ِإالَّ  ِإلََه  »الَ   
اُر«. َوَما بَيْنَُهَما الَْعزيُز الَْغفَّ

 “মহাপ্রতাপোলী এক আল্াহ ছাড়া আর দকামনা 

হক্ ইলাহ দনই। (মতমন) আসমানসমূহ, িমীন এবং এ 

দু’ময়র মধ্যমস্ত সবমকছুর রব্ব, প্রবলপরাক্রমোলী, 

পরম ক্মােীল।”(()

( রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম িামক এ দদা‘আমে মেক্া 

মদমলন, তামক বমলন: িমদ তুমম ঐ রামত মারা িাও তমব ‘মফতরাত’ তো 

দীন ইসলামমর উপর মারা দেমল। বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১১৩, 

নং ৬৩১৩; মুসমলম ৪/২০৮১, নং ২৭১০।

( আময়ো রামদয়াল্াহু আনহা বমলন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
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30

ঘুিন্ত অবস্াে ভে এবং একামকরবেে 
অস্বমতিরত পড়াে দ�া‘আ

َوَشرِّ  َوِعَقاِبِه،  َغَضِبِه  ِمْن  اِت  التَّاَمّ اللَِّه  ِبَكِلَماِت  »أَُعوُذ   
ياِطنِي َوأَْن يَْحُضُروِن«. ِعَباِدِه، َوِمْن َهَمَزاِت الشَّ

 “আমম আশ্রয় চাই আল্াহর পমরপূণবে কালামসমূমহর 

উসীলায় তাঁর দক্রাধ দেমক, তাঁর োমতি দেমক, তাঁর 

বাদোমদর অমনটি দেমক, েয়তানমদর কুমন্ত্রণা দেমক 

এবং তামদর উপমস্মত দেমক।”(() 

ওয়াসাল্াম রামত িখন মবছানায় পার্বে পমরবতবেন করমতন তখন তা 

বলমতন। হাদীসমে  সংকলন কমরমছন, হামকম এবং মতমন তা সহীহ 

বমলমছন, আর ইমাম িাহাবী তামক সমেবেন কমরমছন, ১/৫৪০; নাসাঈ, 

আমালুল ইয়াওমম ওয়াল্াইলা, নং ২০২; ইবনুস সুন্নী, নং ৭৫৭। আরও 

দদখুন, সহীহুল োমম‘ ৪/২১৩।

( আবূ দাঊদ ৪/১২, নং ৩৮৯৩; মতরমমিী, নং ৩৫২৮। আরও দদখুন,  

সহীহুত মতরমমিী ৩/১৭১।
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31

খাোপ স্বপ্ন বা �ুঃস্বপ্ন দ�রখ িা কেরব

 “তার বাম মদমক হাল্া েুতু দফলমব।” (৩ বার)(()

 “েয়তান দেমক এবং িা দদমখমছ তার অমনটি 

দেমক আল্াহর কামছ আশ্রয় চাইমব প্রােবেনা করমব।” 

(৩ বার)(()

 “কাউমক এ ব্যাপামর মকছু বলমব না।”(()

 “অতুঃপর দি পামর্বে দস ঘুমমময়মছল তা পমরবতবেন 

করমব।”(()

 “িমদ ইছো কমর তমব উমঠ সালাত আদায় 

করমব।”(()

( মুসমলম, ৪/১৭৭২, নং ২২৬১। 

( মুসমলম, ৪/১৭৭২, ১৭৭৩, নং ২২৬১, ২২৬২। 

( মুসমলম, ৪/১৭৭২, নং ২২৬১ ও নং ২২৬৩। 

( মুসমলম, ৪/১৭৭৩, নং ২২৬১। 

( মুসমলম ৪/১৭৭৩, নং ২২৬৩। 
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32

মবত্ রেে কুেূরতে দ�া‘আ

َعاَفيَْت،  ِفيَمْن  َوَعاِفِني  َهَديَْت،  ِفيَمْن  اْهِدِني  »اللَُّهمَّ   
َوتََولَِّني ِفيَمْن تََولَّيَْت، َوبَاِرْك ِلي ِفيَما أَْعَطيَْت، َوِقِني َشرَّ َما 
َقَضيَْت؛ َفِإنََّك تَْقِضي َوالَ يُْقَضى َعلَيَْك، ِإنَُّه الَ يَِذلُّ َمْن َوالَيَْت، 

]َوالَ يَِعزُّ َمْن َعاَديَْت[، تَباَرْكَت َربَّنا َوتََعالَيَْت«.

 “দহ আল্াহ! আপমন িামদরমক দহদায়াত 

কমরমছন তামদর মমধ্য আমামকও মহদায়াত মদন, 

আপমন িামদরমক মনরাপতিা প্রদান কমরমছন তামদর 

মমধ্য আমামকও মনরাপতিা মদন, আপমন িামদর 

অমভভাবকবে গ্রহণ কমরমছন, তামদর মমধ্য আমার 

অমভভাবকবেও গ্রহণ করুন, আপমন আমামক িা 

মদময়মছন তামত বরকত মদন। আপমন িা ফয়সালা 

কমরমছন তার অকল্যাণ দেমক আমামক রক্া করুন। 

কারণ, আপমনই চুড়ান্ত ফয়সালা দদন, আপনার 

মবপরীমত ফয়সালা দদওয়া হয় না। আপমন িার সামে 

বন্ধুবে কমরমছন দস অবে্যই অপমামনত হয় না [এবং 

আপমন িার সামে েত্রুতা কমরমছন দস সম্ামনত হয় 
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না।] আপমন বরকতপূণবে দহ আমামদর রব্ব! আর আপমন 

সুউচ্চ-সুমহান”(()। 

 »اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوِبُمَعاَفاِتَك ِمْن 
َكَما  أَنَْت  َعلَيَْك،  ثَنَاًء  أُْحِصي  الَ  ِمنَْك،  ِبَك  َوأَُعوُذ  ُعُقوبَِتَك، 

أَثْنَيَْت َعلَى نَْفِسَك«.
 “মহ আল্াহ! আমম আপনার সন্তুমটির মাধ্যমম 

অসন্তুমটি দেমক, আর আপনার মনরাপতিার মাধ্যমম 

আপনার োমতি দেমক আশ্রয় চাই। আর আমম আপনার 

মনকমে আপনার (পাকড়াও) মেমক আশ্রয় চাই। আমম 

আপনার প্রেংসা গুনমত সক্ম নই; আপমন দসরূপই, 

দিরূপ প্রেংসা আপমন মনমের েন্য কমরমছন।”(()  

( সুনান গ্রথেকারেণ, আহমাদ, দারামী ও বাইহাকী এ হাদীসমে সংকলন 

কমরমছন। আবূ দাউদ, নং ১৪২৫; মতরমমিী, নং ৪৬৪; নাসাঈ, নং ১৭৪৪; 

ইবন মাোহ, নং ১১৭৮; আহমাদ, নং ১৭১৮; দারামী, নং ১৫৯২; 

হামকম, ৩/১৭২; বাইহাকী, ২/২০৯। আর দু’ ব্ামকমের মােখামনর অংে 

বাইহাকীর। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী ১/১৪৪, সহীহ ইবন মাোহ, 

১/১৯৪; ইরওয়াউল োলীল, মলল আলবানী, ২/১৭২।

( সুনান গ্রথেকারেণ ও আহমাদ হাদীসমে সংকলন কমরমছন। আবূ দাউদ, 

নং ১৪২৭; মতরমমিী, নং ৩৫৬৬; নাসাঈ, নং ১৭৪৬; ইবন মাোহ, নং 

১১৭৯; আহমাদ, নং ৭৫১। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ৩/১৮০; 

সহীহ ইবন মাোহ, ১/১৯৪, আল-ইরওয়া, ২/১৭৫।
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َوِإلَيَْك  َونَْسُجُد،  نَُصلِّي  َولََك  نْعبُُد،  ِإيَّاَك  »اللَُّهمَّ   
َعَذابََك  ِإنَّ  َعَذابََك،  َونَْخَشى  َرْحَمتََك،  نَْرُجو  َونَْحِفُد،  نَْسَعى 
َونُثِْني  َونَْستَْغِفُرَك،  نَْستَعينَُك،  ِإنَّا  اللَُّهمَّ  ُملَْحٌق.  ِبالَكاِفِريَن 
َونَْخلَُع  لََك،  َونَْخَضُع  ِبَك،  َونُْؤِمُن  نَْكُفُرَك،  َوالَ  الَْخيَْر،  َعلَيَْك 

َمْن يَْكفُرَك«.
 “মহ আল্াহ! আমরা আপনারই ইবাদত কমর, 

আপনার েন্যই সালাত আদায় কমর ও সােদাহ কমর, 

আমরা আপনার মদমকই দদৌড়াই এবং দ্রুত অগ্রসর হই, 

আমরা আপনার করুণা লামভর আকাঙ্কা কমর এবং 

আপনার োমতিমক ভয় কমর। মনচিয় আপনার োমতি 

কামফরমদরমক পামব।” 

“মহ আল্াহ! মনচিয় আমরা আপনার কামছ সাহাি্য 

চাই, আপনার কামছ ক্মা চাই, আপনার উতিম প্রেংসা 

কমর, আপনার সামে কুফমর কমর না, আপনার ওপর 

ঈমান আমন, আপনার প্রমত অনুেত হই, আর দি 

আপনার সামে কুফুরী কমর আমরা তার সামে সম্পকবে 

মছন্ন কমর।”(() 

( হাদীসমে বায়হাকী তাঁর ‘আস-সুনানুল কবরা’ গ্রমথে সংকলন কমরমছন 

এবং তার সনদ মবশুধি বমলমছন, ২/২১১। আর োইখ আলবানী 

ইরওয়াউল োলীল এর ২/১৭০ এ বমলন, ‘এর সনদ মবশুধি। আর তা 

উমর রা. মেমক মওকূফ হাদীমস বমণবেত।
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33

মবত্ রেে সালাত দেরক সালাি মফোরোে 
পরেে মিমকে

وِس«.  »ُسبَْحاَن املَِلِك الُقُدّ
 “কতই না পমবরি-মহান দসই মহাপমবরি 

বাদোহ!” 

মতনবার বলমতন। তৃতীয়বামর উচ্চস্বমর দেমন দেমন 

পমড় বলমতন,

وِح[«.  »]َربِّ الَْمَلِئَكِة َوالرُّ

“[মিমন মফমরেতা ও রূহ -এর রব।]”(() 

( নাসাঈ, ৩/২৪৪, নং ১৭৩৪; দারা কুতনী, ২/৩১ ও অন্যান্যেণ। আর দুই 

ব্ামকমের মােখামনর অংে দারা কুতনীমত ২/৩১, নং ২ দবমে বমণবেত। িার 

সনদ মবশুধি। আরও দদখুন, শু‘আইব আল-আরনাঊত ও আবদুল কামদর 

আল-আরনাঊত এর ‘িাদুল মা‘আদ’ গ্রমথের সম্পাদনা ১/৩৩৭। 
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34

�ুঃখ ও �ুমচিন্তাে সিে পড়াে দ�া‘আ

نَاِصَيِتي  أََمِتَك،  ابُْن  َعبِْدَك،  ابُْن  َعبُْدَك،  ِإنِّي  »اللَُّهمَّ   
ِبُكلِّ  أَْسَألَُك  َقَضاُؤَك،  ِفيَّ  َعْدٌل  ُحْكُمَك،  ِفيَّ  َماٍض  ِبَيِدَك، 
يَْت ِبِه نَْفَسَك، أَْو أَنَْزلْتَُه ِفي ِكتَاِبَك، أَْو َعلَّْمتَُه  اْسٍم ُهَو لََك، َسمَّ
ِبِه ِفي ِعلِْم الَغيِْب ِعنَْدَك، أَْن  ِمْن َخلِْقَك، أَِو اْستَْأثَْرَت  أََحداً 
تَْجَعَل الُقْرآَن َرِبيَع َقلِْبي، َونُوَر َصْدِري، َوَجَلَء ُحْزِني، َوَذَهاَب 

ي«. َهمِّ

 “দহ আল্াহ! আমম আপনার বাদো, আপনারই 

এক বাদোর পুরি এবং আপনার এক বাঁদীর পুরি। আমার 

কপাল (মনয়ন্ত্রণ) আপনার হামত, আমার ওপর আপনার 

মনমদবেে কািবেকর, আমার ব্যাপামর আপনার ফয়সালা 

ন্যায়পূণবে। আমম আপনার কামছ প্রােবেনা কমর আপনার 

প্রমতমে নামমর উসীলায়; মি নাম আপমন মনমের 

েন্য মনমে দরমখমছন অেবা আপমন আপনার মকতামব 

নামিল কমরমছন অেবা আপনার সৃটিেীমবর কাউমকও 

মেমখময়মছন অেবা মনে োময়বী জ্ঞামন মনমের েন্য 

সংরক্ণ কমর দরমখমছন- আপমন কুরআনমক বামনময় 
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মদন আমার হৃদময়র প্রোমন্ত, আমার বমক্র দে্যামত, 

আমার দুুঃমখর অপসারণকারী এবং দুমচিন্তা দূরকারী।”(() 

 »اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن الَْهمِّ َوالَْحَزِن، َوالَْعْجِز َوالَْكَسِل، 
َجاِل«. يِْن َوَغلََبِة الرِّ َوالْبُْخِل َوالُْجبِْن، َوَضلَِع الدَّ

 “মহ আল্াহ! মনচিয় আমম আপনার আশ্রয় মনমছে 

দুমচিন্তা ও দুুঃখ দেমক, অপারেতা ও অলসতা দেমক, 

কৃপণতা ও ভীরুতা দেমক, ঋমণর ভার ও মানুষমদর 

দমন-পীড়ন দেমক।”(() 

35

�ু�বেোগ্রতি ব্যমতিে দ�া‘আ

 »الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه الَْعِظيُم الَْحِليُم، الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َربُّ الَْعْرِش 
َوَربُّ  اأْلَْرِض  َوَربُّ  َمَواِت  السَّ َربُّ  اللَُّه  ِإالَّ  ِإلََه  الَ  الَْعِظيِم، 

الَْعْرِش الَْكِرمِي«.
( আহমাদ ১/৩৯১, নং ৩৭১২। আর োইখ আলবানী তাঁর মসলমসলাতুল 

আহাদীমসস সহীহাহ গ্রমথে ১/৩৩৭ এমক সহীহ বমলমছন।

( বুখারী, ৭/১৫৮, নং ২৮৯৩; দসখামন এমসমছ, রাসূলুল্াহ্  সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম এ দদা‘আমে দবমে দবমে করমতন। আরও দদখুন, 

বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১৭৩; আরও দদখুন িা  পৃষ্ঠায় ১৩৭ নং 

এ বমণবেত হমব। 
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 “আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, মতমন 

মহান ও সমহষ্ু। ‘আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, 

মতমন মহান আরমের রব্ব। আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ 

ইলাহ দনই, মতমন আসমানসমূমহর রব্ব, িমীমনর রব্ব 

এবং সম্ামনত ‘আরমের রব্ব।”(() 

 »اللَُّهمَّ َرْحَمتََك أَْرُجو، َفَل تَِكلِْني ِإلَى نَْفِسي َطْرَفَة َعيٍْن، 
َوأَْصِلْح ِلي َشْأِني ُكلَُّه، الَ ِإلََه ِإالَّ أَنَْت«.

 “মহ আল্াহ! আমম আপনার রহমমতরই আো 

কমর। তাই আপমন এক মনমমমষর েন্যও আমামক 

আমার মনমের কামছ দসাপদবে করমবন না। আপমন 

আমার সামববেক মবষয়ামদ সংমোধন কমর মদন। আপমন 

ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই।”(() 

 »الَ ِإلََه ِإالَّ أَنَْت ُسبَْحانََك ِإنِّي ُكنُْت ِمَن الّظاِلِمنيَ«.
 “আপমন ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, আপমন 

পমবরি-মহান, মনচিয় আমম িামলমমদর অন্তভুবেতি।”(() 

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৭/১৫৪, নং ৬৩৪৫; মুসমলম ৪/২০৯২, নং 

২৭৩০।

( আবূ দাউদ, ৪/৩২৪, নং ৫০৯০; আহমাদ ৫/৪২, নং ২০৪৩০। আর 

োইখ আলবানী সহীহ আমব দাউদ গ্রমথে ৩/৯৫৯ এোমক হাসান হাদীস 

বমলমছন।

( মতরমমিী ৫/৫২৯, নং ৩৫০৫; হামকম এবং মতমন এমক সহীহ বমলমছন, 
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 »اللَُّه اللَُّه َربِّي الَ أُْشِرُك ِبِه َشيْئاً«.

 “আল্াহ! আল্াহ! (মতমন) আমার রব্ব! আমম 

তাঁর সামে দকামনা মকছু েরীক কমর না।”(()

36

েত্রু এবং েমতিধে ব্যমতিে সাক্াতকারল 
দ�া‘আ

 »اللَُّهمَّ ِإنَّا نَْجَعلَُك ِفي نُُحوِرِهم، َونَُعوُذ ِبَك ِمْن ُشُروِرِهْم«.

 “দহ আল্াহ! আমরা আপনামক তামদর েলমদমে 

রাখমছ এবং তামদর অমনটি দেমক আপনার মনকে আশ্রয় 

প্রােবেনা করমছ।”(() 

َوِبَك  أَُحوُل  ِبَك  نَِصيِري،  َوأَنَْت  َعُضِدي،  أَنَْت  »اللَُّهمَّ   
أَُصوُل، َوِبَك أُقاِتُل«.

িাহাবী দসো সমেবেন কমরমছন, ১/৫০৫। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, 

৩/১৬৮।

( হাদীসমে সংকলন কমরমছন, আবূদাউদ, ২/৮৭, নং ১৫২৫; ইবন মাোহ, 

নং ৩৮৮২। আরও দদখুন, সহীহ ইবন মাোহ, ২/৩৩৫। 

( আবু দাঊদ ২/৮৯, নং ১৫৩৭; আর হামকম হাদীসমেমক সহীহ বমলমছন 

এবং ইমাম িাহাবী এমক সমেবেন কমরমছন ২/১৪২।
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 “দহ আল্াহ! আপমন আমার েমতি এবং আপমন 

আমার সাহাি্যকারী; আপনারই সাহামি্য আমম মবচরণ 

কমর, আপনারই সাহামি্য আমম আক্রমণ কমর এবং 

আপনারই সাহামি্য আমম িুধি কমর।”(() 

 »َحْسبُنا اللَُّه َوِنْعَم الَْوِكيُل«.
 “আল্াহই আমামদর েন্য িমেটি, আর মতমন 

কতই না উতিম কমবেমবধায়ক”।(() 

37

োসরকে অত্যাচারেে ভে কেরল পড়াে 
দ�া‘আ

ُكْن  الَْعِظيِم،  الَْعْرِش  َوَربَّ  بِْع،  َمَواِت السَّ  »اللَُّهمَّ ربَّ السَّ
ِلي َجاراً ِمْن ُفَلِن بِْن ُفَلٍن، َوأَْحَزاِبِه ِمْن َخَلِئِقَك، أَْن يَْفُرَط 
ِإلََه  َوالَ  ثَنَاُؤَك،  َوَجلَّ  َجاُرَك،  َعزَّ  يَْطَغى،  أَْو  ِمنُْهْم  أََحٌد  َعلَيَّ 

ِإالَّ أَنَْت«.
( আবূ দাউদ ৩/৪২, নং ২৬৩২; মতরমমিী ৫/৫৭২, নং ৩৫৮৪। আরও 

দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ৩/১৮৩।

( বুখারী ৫/১৭২, নং ৪৫৬৩।
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 “দহ আল্াহ, সাত আসমামনর রব্ব! মহান 

আরমের রব্ব! আপনার সৃমটিকুমলর মধ্য দেমক অমুমকর 

পুরি অমুমকর মবপমক্ এবং তার বামহনীর মবরুমধি 

আপমন আমার আশ্রয়দানকারী দহান; িামত তামদর 

দকউ আমার ওপর দ্রুত আক্রমণ বা সীমালঙ্ঘন করমত 

না পামর। আপনার আমশ্রত দতা েমতিোলী, আপনার 

প্রেংসা দতা অমত মহান। আর আপমন ছাড়া দকামনা হক্ 

ইলাহ দনই।”(()

ا  ِممَّ أََعزُّ  اللَُّه  َجِميعاً،  َخلِْقِه  ِمْن  أََعزُّ  اللَُّه  أَْكَبُر،  »اللَُّه   
الُْمْمِسِك  ُهَو،  ِإالَّ  ِإلََه  الَ  الَِّذي  ِباللَِّه  أَُعوُذ  َوأَْحَذُر،  أََخاُف 
َشرِّ  ِمْن  ِبِإْذِنِه،  ِإالَّ  اأْلَْرِض  َعلَى  يََقْعَن  أَْن  بِْع  السَّ َمَواِت  السَّ
َواِلنِْس،  الِْجنِّ  ِمْن  َوأَْشَياِعِه،  َوأَتَْباِعِه  َوُجنُوِدِه  ُفَلٍن،  َعبِْدَك 
ِهْم، َجلَّ ثَنَاُؤَك َوَعزَّ َجاُرَك، َوتََباَرَك  اللَُّهمَّ ُكْن ِلي َجاراً ِمْن َشرِّ

.(৩ বার) »اْسُمَك، َوالَ ِإلََه َغيُْرَك

 “আল্াহ সবমচময় বড়, আল্াহ তাঁর সমতি সৃমটি 

দেমক মহামিবোদাবান। আমম িা দেমক ভীত ও েমকিত 

তার দচময় আল্াহ মহাপরাক্রমোলী। আমম আল্াহর 

( বুখারী, আল-আদাব আল-মুফরাদ, নং ৭১২। আর োইখ আলবানী 

সহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রমথে, নং ৫৪৫, এমক সহীহ বমলমছন।
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কামছ আশ্রয় চাই, মিমন ছাড়া আর দকামনা হক্ ইলাহ 

দনই, মিমন সাত আসমামনর ধারণকারী, তার অনুমমত 

ব্যতীত পৃমেবীর ওপর পমতত হওয়া দেমক- (আশ্রয় 

চাই) তাঁর অমুক বাদো, তার বসন্য-সামন্ত, তার 

অনুসারী ও তার অনুোমী মেন্ন ও ইনসামনর অমনটি 

দেমক। মহ আল্াহ! তামদর ক্মত দেমক আপমন আমার 

েন্য আশ্রয়দানকারী দহান। আপনার গুণাগুণ অমত 

মহান, আপনার আমশ্রত প্রবল েমতিোলী, আপনার 

নাম অমত বরকতময়। আর আপমন ছাড়া দকামনা হক্ 

ইলাহ দনই।”(() (৩ বার)

38

েত্রুে ওপে ব�-র�া‘আ

الِْكتَاِب، َسِريَع الِْحَساِب، اْهِزِم األَْحَزاَب،  ُمنِْزَل   »اللَُّهمَّ 
اللَُّهمَّ اهِزْمُهْم َوَزلِْزلُْهْم«.

 “দহ আল্াহ, মকতাব নামিলকারী, দ্রুত মহসাব 

গ্রহণকারী! আপমন েত্রুবামহনীমক পরাভূত করুন। মহ 

( বুখারী, আল-আদাব আল-মুফরাদ, নং ৭০৮। আর োইখ আলবানী 

সহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রমথে, নং ৫৪৬, এমক সহীহ বমলমছন। 
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আল্াহ! আপমন তামদরমক পরামেত করুন এবং তামদর 

মমধ্য রিাস সৃমটি কমর মদন।”(() 

39

দকারো সম্প্র�ােরক ভে কেরল িা বলরব

 »اللَُّهمَّ اْكِفِنيِهْم ِبَما ِشئَْت«.

 “দহ আল্াহ! আপমন িা ইমছে তা দ্ারাই এমদর 

দমাকামবলায় আমার েন্য িমেটি দহান।”(() 

40

ঈিারেে িরধ্য সরদেরহ পমতত ব্যমতিে 
দ�া‘আ

 আল্াহর কামছ আশ্রয় প্রােবেনা করমব (‘আঊিু 

মবল্া-হ’ বলমব)।(()

( মুসমলম, ৩/১৩৬২, নং ১৭৪২।  

( মুসমলম ৪/২৩০০, নং ৩০০৫।

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৩৩৬, নং ৩২৭৬; মুসমলম ১/১২০, নং ১৩৪। 
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 দি সমদেমহ মনপমতত হময়মছ তা দূর করমব।(() 

 বলমব,

»آَمنُْت ِباللَِّه َوُرُسِلِه«.

“আমম আল্াহ ও তাঁর রাসূলেমণর ওপর ঈমান 

আনলাম।”(()

 আল্াহ তা‘আলার মনম্াতি বাণী পড়মব,

ُل َواآْلِخُر َوالّظاِهُر َوالْباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم«. »ُهَو اأْلوَّ

“মতমনই সববেপ্রেম, মতমনই সববেমেষ, মতমনই সকমলর 

উপমর, মতমনই সকমলর মনকমে এবং মতমন সব মকছু 

সম্পমকবে সববেজ্ঞ।”(()

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৩৩৬, নং ৩২৭৬; মুসমলম ১/১২০, ১৩৪।

( মুসমলম ১/১১৯-১২০, নং ১৩৪।

( সূরা হাদীদ-৩, আবূ দাউদ ৪/৩২৯, নং ৫১১০। আর োইখ আলবানী 

সহীহ আমব দাউদ ৩/৯৬২ এমক হাসান বমলমছন। 
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41

ঋণ িুমতিে েে্য দ�া‘আ

ِبَفْضِلِك  َوأَْغِنِني  َحَراِمَك،  َعْن  ِبَحَلِلَك  اْكِفِني  »اللَُّهمَّ   
ْن ِسَواَك«. َعمَّ

 “দহ আল্াহ! আপমন আমামক আপনার হালাল 

দ্ারা পমরতুটি কমর আপনার হারাম দেমক মফমরময় রাখুন 

এবং আপনার অনুগ্রহ দ্ারা আপমন ছাড়া অন্য সকমলর 

দেমক আমামক অমুখামপক্ী কমর মদন।”(()

 »اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن الَْهمِّ َوالَْحَزِن، َوالَْعْجِز َوالَْكَسِل، 
َجاِل«. يِْن َوَغلََبِة الرِّ َوالْبُْخِل َوالُْجبِْن، َوَضلَِع الدَّ

 “মহ আল্াহ! মনচিয় আমম আপনার আশ্রয় মনমছে 

দুমচিন্তা ও দুুঃখ দেমক, অপারেতা ও অলসতা দেমক, 

কৃপণতা ও ভীরুতা দেমক, ঋমণর ভার ও মানুষমদর 

দমন-পীড়ন দেমক।”(()

( মতরমমিী ৫/৫৬০, নং ৩৫৬৩। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, 

৩/১৮০।

( বুখারী, ৭/১৫৮, নং ২৮৯৩। তাছাড়া পূমববে  পৃষ্ঠায় ১২১ নং এ েত 

হময়মছ।
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42

সালারত ও মকোরত েেতারেে কুিন্ত্রণাে 
পমতত ব্যমতিে দ�া‘আ

ِجيِم«. يَطاِن الرَّ  »أَُعوُذ ِباللَِّه ِمَن الشَّ

 “মবতামড়ত েয়তান দেমক আমম আল্াহর আশ্রয় 

মনমছে।” 

অতুঃপর বাম মদমক মতনবার েুতু দফলমব(()। 

43

কমঠে কারে পমতত ব্যমতিে দ�া‘আ

 »اللَُّهمَّ الَ َسْهَل ِإالَّ َما َجَعلْتَُه َسْهًل، َوأَنَْت تَْجَعُل الَْحْزَن 
ِإَذا ِشئَْت َسْهًل«.

( মুসমলম ৪/১৭২৯, ২২০৩। দসখামন এমসমছ, উসমান ইবনুল ‘আস 

রামদয়াল্াহু ‘আনহু বমলন, আমম বললাম, মহ আল্াহর রাসূল! েয়তান 

আমার ও আমার নামামির মামে অনুপ্রমবে কমর এবং মকরাআমত 

মবভ্রামন্ত সৃমটি কমর। তখন রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

তামক দসো বলার মনমদবেে দদন, মতমন দসো করার পর আল্াহ তাঁমক 

দসো দেমক মুতি কমরন। 
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 “মহ আল্াহ! আপমন িা সহে কমরমছন তা ছাড়া 

দকামনা মকছুই সহে নয়। আর িখন আপমন ইছো 

কমরন তখন কমঠনমকও সহে কমর দদন।”(() 

44

পাপ করে দফলরল িা বলরব এবং িা কেরব

يَُقوُم  ثُمَّ  ُهوَر،  الطُّ َفيُْحِسُن  َذنْباً  يُذِنُب  َعبٍْد  ِمْن  »َما   
َفيَُصلِّي َرْكَعتَيِْن، ثُمَّ يَْستَْغِفُر اللََّه ِإالَّ َغَفَر اللَُّه لَُه«.

 “িমদ দকামনা বাদো দকামনা পাপ কাে কমর 

দফমল, অতুঃপর দস উতিমরূমপ পমবরিতা অেবেন কমর 

এবং দাঁমড়ময় িায় ও দু’ রাকাত সালাত আদায় কমর, 

তারপর আল্াহর কামছ ক্মা প্রােবেনা কমর, তাহমল 

আল্াহ তামক ক্মা কমর দদমবন।”(() 

( সহীহ ইবন মহব্বান ২৪২৭, (মাওয়ামরদ); ইবনুস সুন্নী, নং ৩৫১। আর 

হামফি (ইবন হাোর) বমলন, এমে সহীহ হাদীস। তাছাড়া আবদুল 

কামদর আরনাউত ইমাম নওয়াবীর আিকার গ্রমথের তাখরীমে পৃ. ১০৬, 

এমক সহীহ বমল মত প্রকাে কমরমছন।

( আবূ দাউদ ২/৮৬, ১৫২১; মতরমমিী ২/২৫৭, নং ৪০৬; আর োইখ 

আলবানী সহীহ আমব দাউমদ ১/২৮৩ এমক সহীহ বমল মত প্রকাে 

কমরমছন। 
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45

েেতাে ও তাে কুিন্ত্রণা �ূে কোে দ�া‘আ

 »ااْلْسِتَعاَذةُ ِباللَِّه ِمنُْه«.
 ‘তার দেমক আল্াহর মনকে আশ্রয় প্রােবেনা করমব’(()   

(অেবোৎ ‘আ‘ঊিু মবল্াহ’ পড়মব)।

 »اأْلََذاُن«.
 ‘আিান মদমব।’(() 

 »اأْلَْذَكاُر َوِقَراَءةُ الُْقْرآِن«.
 ‘মিমকর করমব এবং কুরআন পড়মব।’(() 

( আবূ দাউদ ১/২০৩, ইবন মাোহ ১/২৬৫, নং ৮০৭। আর পূমববে ৩১ নং 

হাদীমস এর তাখরীে চমল দেমছ। আরও দদখুন, সূরা আল-মুমমনূন এর 

৯৭-৯৮।

( মুসমলম ১/২৯১; নং ৩৮৯; বুখারী, ১/১৫১, নং ৬০৮। 

( নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, “মতামরা দতামামদর ঘরসমূহ 

কবমর পমরণত করুন না। মনচিয় েয়তান ঐ ঘর দেমক পলায়ন কমর 

দিখামন সূরা বাকারাহ্  পাঠ করা হয়।” মুসমলম ১/৫৩৯, হাদীস নং 

৭৮০। তাছাড়া আরও িা েয়তানমক তামড়ময় দদয় তা হমছে, সকাল 

মবকামলর মিমকরসমূহ, ঘুমমর মিমকর, োগ্রত হওয়ার মিমকর, ঘমর 

প্রমবমের ও ঘর দেমক দবর হওয়ার মিমকরসমূহ, মসমেমদ প্রমবমের 

ও মসমেদ দেমক দবর হওয়ার মিমকরসমূহ, ইত্যাদী েরী‘আতসম্ত 
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46

িখে অোকামখিত মকছু ঘরে, বা িা 
কেরত চাে তারত বাধাপ্রাপ্ত হে, তখে 

পড়াে দ�া‘আ

 »َقَدُر اللَِّه َوَما َشاَء َفَعَل«.

 “এমে আল্াহর ফয়সালা, আর মতমন িা ইছো 

কমরমছন।”(() 

মিমকরসমূহ। মিমন, ঘুমমর সময় আয়াতুল কুরসী, সূরা আল-বাকারার 

সববেমেষ দু’মে আয়াত। তাছাড়া দি ব্যমতি “লা ইলাহা ইল্াল্াহু ওয়াহদাহু 

লা োরীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া ‘আলা কুমল্ 

োইময়ন কাদীর” একেতবার পড়মব, মসো তার েন্য দস মদনমের েন্য 

পুমরাপুমরই দহফািমতর কাে মদমব। তদ্রুপ আিান মদমলও েয়তান 

পলায়ন কমর।    

( হাদীমস এমসমছ, “েমতিোলী ঈমানদার আল্াহর মনকে উতিম ও মপ্রয় 

দুববেল ঈমানদামরর দচময়। আর তামদর (ঈমানদারমদর) প্রমত্যমকর 

মমধ্যই কল্যাণ মনমহত রময়মছ। মতামার িা কামে লােমব দসো করার 

ব্যাপামর সমচটি হও আর আল্াহর সাহাি্য চাও, অপারে হময় দিও না। 

আর িমদ দতামার দকামনা অনাকামখিত মবষয় উদয় হয়, তখন বমলা না 

দি, ‘িমদ আমম এরকম করতাম তাহমল তা এই এই হমতা’, বরং বমলা, 

“এো আল্াহর ফয়সালা, আর মতমন িা ইমছে কমরমছন।” মকননা, ‘িমদ’ 

েয়তামনর কামের সূচনা কমর দদয়। মুসমলম, ৪/২০৫২, নং ২৬৬৪। 
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47

সন্তাে লাভকােীরক অমভেদেে ও তাে 
েবাব

 »بَاَرَك اللَُّه لََك ِفي الَْمْوُهوِب لََك، َوَشَكْرَت الَْواِهَب، َوبَلََغ 
هُ«. هُ، َوُرِزْقَت ِبرَّ أَُشدَّ

 “আল্াহ আপনামক িা মদময়মছন তামত আপনার 

েন্য বরকত দান করুন, সন্তান দানকারীর শুকমরয়া 

আদায় করুন, সন্তানমে পমরপূণবে বয়মস পদাপবেণ করুক 

এবং তার সদ্্যবহার প্রাপ্ত দহান।”(()

অমভনদেমনর েবামব বলমব

»بَاَرَك اللَُّه لََك َوبَاَرَك َعلَيَْك، َوَجَزاَك اللَُّه َخيْراً، َوَرَزَقَك اللَُّه 
ِمثْلَُه، َوأَْجَزَل ثََوابََك«.

“আল্াহ আপনামক বরকত দান করুন, আর আপনার 

ওপর বরকত নামিল করুন। আল্াহ আপনামক উতিম 

( এমে হাসান বসরী রামহমাহুল্াহর বাণী মহমসমব উমল্মখত হময়মছ। মদখুন, 

তুহফাতুল মাওদূদ মল ইবমনল কাইময়্যম, পৃ. ২০; মতমন এমক ইবনুল 

মুনমির এর আল-আওসাবে গ্রমথের মদমক সম্পকবেিুতি কমরমছন। 
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প্রমতদান মদন, আর আপনামকও অনুরূপ দান করুন 

এবং আপনার সাওয়াব বহুগুণ বৃমধি করুন।”(()

48

িা দ্াো মেশুর�ে েে্য আশ্রে প্রােবেো কো হে

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম হাসান 

ও হুসাইন রামদয়াল্াহু ‘আনহুমা-এর েন্য এই বমল 

(আল্াহর) আশ্রয় প্রােবেনা করমতন-

ٍة،  َوَهامَّ َشيَْطاٍن  ُكلِّ  ِمْن  ِة  التَّامَّ اللَِّه  ِبَكِلَماِت  »أُِعيُذُكَما   
ٍة«. َوِمْن ُكلِّ َعيٍْن الَمَّ

“আমম দতামামদর দু’েনমক আল্াহর পমরপূণবে 

কামলমাসমূমহর আশ্রময় মনমছে িাবতীয় েয়তান 

ও মবষধর েন্তু দেমক এবং িাবতীয় ক্মতকর চক্ু 

(বদনির) মেমক।”(()

( এমে ইমাম নাওয়াবী তার আল-আিকার গ্রমথে পৃ. ৩৪৯ উমল্খ কমরমছন। 

আরও দদখুন, সহীহুল আিকার মলন নাওয়াবী, সলীম আল-মহলালী, 

২/৭১৩। আর এর মবতিামরত তাখরীে দদখার েন্য গ্রথেকামরর ‘আি-

মিকর ওয়াদ দদা‘আ ওয়াল ‘ইলাে মবর রুকা’ গ্রথেমে দদখুন, পৃ. ১/৪১৬। 

( বুখারী ৪/১১৯, নং ৩৩৭১; ইবন আব্বাস রামদয়াল্াহু আনহুমার হাদীস 

দেমক। 
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49

দোেী দ�খরত মেরে তাে েে্য দ�া‘আ

 »الَ بْأَس َطُهوٌر ِإْن َشاَء اللَُّه«.

 “দকামনা ক্মত দনই, আল্াহ িমদ চান দতা (মরােমে 

গুনাহ দেমক) পমবরিকারী হমব।”(() 

يَْشفَيَك«  أَْن  الَْعِظيِم  الَْعْرِش  َربَّ  الَْعظيَم  اللََّه  »أَْسَأُل   
.(সাতবার)

 “আমম মহান আল্াহর কামছ চামছে, মিমন মহান 

আরমের রব, মতমন দিন আপনামক দরােমুমতি প্রদান 

কমরন।”(() (সাতবার)

( বুখারী (ফাতহুল বারীসহ) ১০/১১৮, নং ৩৬১৬।

( নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, মকউ মৃতু্য আসন্ন নয় এমন 

দকামনা দরােীমক দদখমত দেমল, মস তার সামমন এই দদা‘আ সাতবার 

পাঠ করমব, এর ফমল আল্াহ তামক (মৃতু্য আসন্ন না হমল) মরােমুতি 

করমবন। এ দদা‘আ সাতবার পড়মব। মতরমমিী, নং ২০৮৩; আবূ দাউদ, 

নং ৩১০৬। আরও দদখুন, ২/২১০; সহীহুল োমম‘ ৫/১৮০।
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50

দোেী দ�খরত িাওোে ফিীলত

الَْجنَِّة  ِخَراَفِة  ِفي  َمَشى  الُْمْسِلَم  أََخاهُ  ُجُل  الرَّ َعاَد  »ِإَذا   
ْحَمُة، َفِإْن َكاَن ُغْدَوًة َصلَّى  َحتَّى يَْجِلَس، َفِإَذا َجلََس َغَمَرتُْه الرَّ
َعلَيِْه َسبُْعوَن أَلَْف َملٍَك َحتَّى يُْمِسَي، َوِإْن َكاَن َمَساًء َصلَّى َعلَيِْه 

َسبُْعوَن أَلَْف َملٍَك َحتَّى يُْصِبَح«.
 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

বমলমছন, “িখন দকামনা দলাক তার মুসমলম ভাইমক 

দদখমত িায়, তখন দস না বসা পিবেন্ত দিন োন্নামত 

ফল আহরমণ মবচরণ করমত োমক। অতুঃপর িখন 

দস (মরােীর পামে) বমস, (আল্াহর) রহমত তামক 

দঢমক দফমল। সময়ো িমদ সকাল দবলা হয় তমব সতির 

হাোর মফমরেতা তার েন্য ক্মা ও কল্যামণর দদা‘আ 

করমত োমক মবকাল হওয়া পিবেন্ত। আর িমত সময়ো 

মবকাল দবলা হয় তমব সতির হাোর মফমরেতা তার েন্য 

রহমমতর দদা‘আ করমত োমক সকাল হওয়া পিবেন্ত।”(() 

( মতরমমিী, নং ৯৬৯; ইবন মাোহ, নং ১৪৪২; আহমাদ, নং ৯৭৫। 

আরও দদখুন, সহীহ ইবন মাোহ্ ১/২৪৪; সহীহুত মতরমমিী, ১/২৮৬। 

তাছাড়া োইখ আহমাদ োমকরও হাদীসমে মবশুধি বমলমছন।
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51

েীবরেে আো দছরড় দ�ওো দোেীে 
দ�া‘আ

ِفيِق اأْلَْعلَى«.  »اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي، َواْرَحْمِني، َوأَلِْحْقِني ِبالرَّ

 “দহ আল্াহ! আমামক ক্মা করুন, আমার প্রমত 

দয়া করুন এবং আমামক সমববোচ্চ বন্ধুর সগি পাইময় 

মদন।”(() 

 “রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

মৃতু্যর সময় তাঁর দু’হাত পামনমত প্রমবে কমরময় তা 

মদময় তাঁর দচহারা মুছমছমলন এবং বলমছমলন, 

 »الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه ِإنَّ ِللَْمْوِت َسَكَراٍت«.

“আল্াহ ব্যতীত দকামনা হক্ ইলাহ দনই, মনচিয় মৃতু্যর 

রময়মছ মবমভন্ন প্রকার ভয়াবহ কটি।”(() 

 »الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َواللَُّه أَْكَبُر، الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ، الَ ِإلََه ِإالَّ 
( বুখারী ৭/১০, নং ৪৪৩৫; মুসমলম ৪/১৮৯৩, নং ২৪৪৪।

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ), ৮/১৪৪, নং ৪৪৪৯; তমব হাদীমস 

মমসওয়ামকর উমল্খও এমসমছ। 
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اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه لَُه املُلُْك َولَُه الَْحْمُد، الَ 
ةَ ِإالَّ ِباللَِّه«. ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوالَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ

 “আল্াহ ব্যতীত দকামনা হক্ ইলাহ দনই, আল্াহ 

মহান। একমারি আল্াহ ব্যতীত দকামনা হক্ ইলাহ দনই। 

একমারি আল্াহ ব্যতীত দকামনা হক্ ইলাহ দনই, তাঁর 

দকামনা েরীক দনই। আল্াহ ব্যতীত দকামনা হক্ ইলাহ 

দনই, িাবতীয় রােবে তাঁরই, তার েন্যই সকল প্রেংসা, 

আল্াহ ব্যতীত দকামনা হক্ ইলাহ দনই, আল্াহর সাহাি্য 

ছাড়া (পাপ কাে দেমক দূমর োকার) মকামনা উপায় 

এবং (সৎকাে করার) মকামনা েমতি দনই।”(()   

52

িেণাপন্ন ব্যমতিরক তালক্ীে
(কারলিা স্মেণ কমেরে দ�ওো)

 “িার দেষ কো হমব-

»الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه«.
( হাদীসমে ইমাম মতরমমিী সংকলন কমরমছন, নং ৩৪৩০; ইবন মাোহ, 

নং ৩৭৯৪; আর োইখ আলবানী এমক সহীহ বমলমছন। মদখুন, সহীহুত 

মতরমমিী ৩/১৫২; সহীহ ইবন মাোহ ২/৩১৭। 
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‘আল্াহ ব্যতীত দকামনা হক্ ইলাহ দনই’- মস োন্নামত 

প্রমবে করমব।”(() 

53

দকারো িুসীবরত পমতত ব্যমতিে দ�া‘আ

أُْجْرِني ِفي ُمِصيَبِتي،  اللَُّهمَّ  َراِجُعوَن،  ِإلَيِْه  َوِإنَّا  ِللَِّه  »ِإنَّا   
َوأَْخِلْف ِلي َخيَْراً ِمنَْها«.

 “আমরা দতা আল্াহরই। আর মনচিয় আমরা তাঁর 

মদমকই প্রত্যাবতবেনকারী। মহ আল্াহ! আমামক আমার 

মবপমদ সাওয়াব মদন এবং আমার েন্য তার দচময়ও 

উতিম মকছু স্লামভমষতি কমর মদন।”(() 

54

িৃত ব্যমতিে দচাখ বন্ধ কোরোে দ�া‘আ

 »اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلُفَلٍن )ِباْسِمِه( َواْرَفْع َدَرَجتَُه ِفي الَْمْهِديِّنَي، 
( আবূ দাউদ ৩/১৯০, নং ৩১১৬; আরও দদখুন, সহীহুল োমম‘ ৫/৪৩২। 

( মুসমলম ২/৬৩২, নং ৯১৮।
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َواْخلُْفُه ِفي َعِقِبِه ِفي الَْغاِبِريَن، َواْغِفْر لَنَا َولَُه يَا َربَّ الَْعالَِمنَي، 
ْر لَُه ِفيِه«. َواْفَسْح لَُه ِفي َقبِْرِه، َونَوِّ

 “দহ আল্াহ! আপমন অমুকমক (মৃত ব্যমতির নাম 

ধমর) ক্মা করুন; িারা দহদায়াত লাভ কমরমছ, তামদর 

মামে তার মিবোদা উঁচু কমর মদন; িারা রময় দেমছ 

তামদর মামে তার বংেধরমদর দক্মরি আপমন তার 

প্রমতমনমধ দহান। মহ সৃমটিকুমলর রব! আমামদর ও তার 

গুনাহ মাফ কমর মদন। তার েন্য তার কবরমক প্রেতি 

কমর মদন এবং তার েন্য তা আমলাকময় কমর মদন।”(() 

55

িৃত ব্যমতিে েে্য োোিাে সালারত দ�া‘আ

َوأَْكِرْم  َعنُْه،  َواْعُف  َوَعاِفِه،  َواْرَحْمُه،  لَُه  اْغِفْر  »اللَُّهمَّ   
ِه ِمَن  ْع ُمْدَخلَُه، َواْغِسلُْه ِبالَْماِء َوالثَّلِْج َوالَْبَرِد، َونَقِّ نُُزلَُه، َوَوسِّ
َداراً  َوأَبِْدلُْه  نَِس،  الدَّ ِمَن  األَبَْيَض  الثَّْوَب  يَْت  نَقَّ َكَما  الَْخَطايَا 
َخيْراً ِمْن َداِرِه، َوأَْهًل َخيْراً ِمْن أَْهِلِه، َوَزْوَجاً َخيْراً ِمْن َزْوِجِه، 

َوأَْدِخلُْه الَْجنََّة، َوأَِعْذهُ ِمْن َعَذاِب الَقبِْر ]َوَعَذاِب النَّاِر[«.
 “দহ আল্াহ! আপমন তামক ক্মা করুন, তামক 

( মুসমলম ২/৬৩৪, নং ৯২০।
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দয়া করুন, তামক পূণবে মনরাপতিায় রাখুন, তামক মাফ 

কমর মদন, তার দমহমানদারীমক মিবোদাপূণবে করুন, তার 

প্রমবেস্ান কবরমক প্রেতি কমর মদন। আর আপমন 

তামক দধৌত করুন পামন, বরফ ও মেলা মদময়, আপমন 

তামক গুনাহ দেমক এমনভামব পমরষ্ার করুন দিমন 

সাদা কাপড়মক ময়লা দেমক পমরষ্ার কমরমছন। আর 

তামক তার ঘমরর পমরবমতবে উতিম ঘর, তার পমরবামরর 

বদমল উতিম পমরবার ও তার দোমড়র (স্তী/স্বামীর) 

দচময় উতিম দোড় প্রদান করুন।  আর আপমন তামক 

োন্নামত প্রমবে করান এবং তামক কবমরর আিাব [ও 

োহান্নামমর আিাব] মেমক রক্া করুন”(()। 

 »اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَحيِّنَا َوَميِِّتنَا، َوَشاِهِدنَا َوَغاِئِبنَا، َوَصِغيِرنَا 
َعلَى  َفَأْحِيِه  ِمنَّا  أَْحَييْتَُه  َمْن  اللَُّهمَّ  َوأُنْثَانَا.  َوَذَكِرنَا  َوَكبيِرنَا، 
ُه َعلَى اِلمَياِن، اللَُّهمَّ الَ تَْحِرْمنَا  يْتَُه ِمنَّا َفتََوفَّ ْسَلِم، َوَمْن تََوفَّ اْلِ

أَْجَرهُ، َوالَ تُِضلَّنَا بَْعَدهُ«.
 “মহ আল্াহ! আমামদর েীমবত ও মৃত, উপমস্ত 

ও অনুপমস্ত, মছাে ও বড় এবং নর ও নারীমদরমক 

ক্মা করুন। মহ আল্াহ! আপমন আমামদর মমধ্য 

িামদর আপমন েীমবত রাখমবন তামদরমক ইসলামমর 

( মুসমলম ২/৬৬৩, নং ৯৬৩।
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ওপর েীমবত রাখুন এবং িামদরমক মৃতু্য দান করমবন 

তামদরমক ঈমামনর সামে মৃতু্য দান করুন। মহ আল্াহ! 

আমামদরমক তার (মৃতু্যমত বধি্যধারমণর) সাওয়াব 

দেমক বমঞ্চত  করমবন না এবং তার (মৃতু্যর) পর 

আমামদরমক পেভ্রটি করমবন না।”(() 

ِجَواِرَك،  َوَحبِْل  ِتَك،  ِذمَّ ِفي  ُفَلٍن  بَْن  ُفَلَن  ِإنَّ  »اللَُّهمَّ   
 ، َفِقِه ِمْن ِفتْنَِة الَْقبِْر، َوَعَذاِب النَّاِر، َوأَنَْت أَْهُل الَْوَفاِء َوالَْحقِّ

ِحيُم«. َفاْغِفْر لَُه َواْرَحْمُه ِإنََّك أَنَْت الَغُفوُر الرَّ
 “মহ আল্াহ, অমুমকর পুরি অমুক আপনার 

মিম্াদারীমত, আপনার প্রমতমবমেমবের মনরাপতিায়; 

সুতরাং আপমন তামক কবমরর পরীক্া দেমক এবং 

োহান্নামমর োমতি দেমক রক্া করুন। আর আপমন 

প্রমতশ্রুমত পূণবেকারী এবং প্রকৃত সমত্যর অমধকারী। 

অতএব, আপমন তামক ক্মা করুন এবং তার ওপর 

দয়া করুন। মনচিয় আপমন ক্মােীল, দয়ালু।”(() 

 »اللَُّهمَّ َعبُْدَك َوابُْن أََمِتَك اْحتَاَج ِإلَى َرْحَمِتَك، َوأَنَْت َغِنيٌّ 
( আবূ দাঊদ, নং ৩২০১; মতরমমিী, নং ১০২৪; নাসাঈ, নং ১৯৮৫; ইবন 

মাোহ, ১/৪৮০, নং ১৪৯৮; আহমাদ ২/৩৬৮, নং ৮৮০৯। আরও 

দদখুন, সহীহ ইবন মাোহ ১/২৫১।

( ইবন মাোহ, নং ১৪৯৯। দদখুন, সহীহ ইবন মাোহ ১/২৫১। তাছাড়া 

হাদীসমে আবূ দাউদও বণবেনা কমরমছন, ৩/২১১, নং ৩২০২। 
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َعْن َعَذاِبِه، ِإْن َكاَن ُمْحِسناً َفِزْد ِفي َحَسنَاِتِه، َوِإْن َكاَن ُمِسيئاً 
َفتََجاَوْز َعنُْه«.

 “দহ আল্াহ, আপনার এক দাস, আর এক দাসীর 

পুরি, আপনার অনুগ্রমহর মুখামপক্ী, আপমন তামক 

োমতি দদওয়া দেমক অমুখামপক্ী। িমদ দস দনককার 

বাদো হয়, তমব তার সাওয়াব  আরও বামড়ময় মদন, 

আর িমদ বদকার বাদো হয়, তমব তার অপরাধকমবে 

এমড়ময় িান।”(() 

56

োবালক মেশুর�ে েে্য োোিাে সালারত 
দ�া‘আ

 »اللَُّهمَّ أَِعْذهُ ِمْن َعَذاِب الَقبِْر«.
 “দহ আল্াহ! এ মেশুমক কবমরর আিাব দেমক 

রক্া করুন।”(() 

( হাদীসমে সংকলণ কমরন, হামকম তাঁর মুতিাদরামক এবং সহীহ বমলমছন, 

১/৩৫৯; আর িাহাবী দসো সমেবেন কমরমছন। আরও দদখুন, আলবানী, 

আহকামুল োনাময়ি, পৃ. ১২৫।  

( সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইময়্যব বমলন, আমম আবু হুরাইরা রামদয়াল্াহু আনহুর 



হিসনুল মুসহলম

138

আর িমদ মনম্াতি দদা‘আমে পড়া হয় তমব তাও উতিম:

ُمَجاباً،  َوَشِفيعاً  ِلَواِلَديِْه،  َوُذْخراً  َفَرطاً  اْجَعلُْه  »اللَُّهمَّ   
ْل ِبِه َمَواِزينَُهَما، َوأَْعِظْم ِبِه أُجوَرُهَما، َوأَلِْحْقُه ِبَصاِلِح  اللَُّهمَّ ثَقِّ
َعَذاَب  ِبَرْحَمِتَك  َوِقِه  ِإبَْراِهيَم،  َكَفالَِة  ِفي  َواْجَعلُْه  الُْمْؤِمِننَي، 
أَْهِلِه،  ِمْن  َخيْراً  َوأَْهًل  َداِرِه،  ِمْن  َخيْراً  َداراً  َوأَبِْدلُْه  الَْجِحيِم، 

مَياِن«. اللَُّهمَّ اْغِفْر أِلَْسَلِفنَا، َوأَْفَراِطنَا، َوَمْن َسَبَقنَا ِباْلِ
 “মহ আল্াহ, তামক তার মপতা-মাতার েন্য 

অগ্রোমী প্রমতমনমধ বা সাওয়াব ও সিমনে েমছেত 

সাওয়াব মহমসমব কবুল করুন। আর তামক এমন 

োফা‘আতকারী বানান, িার োফা‘আত কবুল 

হয়। মহ আল্াহ, এ মেশুর দ্ারা তার মপতা মাতার 

ওেনসমূহ আরও ভারী কমর মদন। আর এর দ্ারা 

তামদর দু’েমনর সাওয়াব আরও বামড়ময় মদন। আর 

তামক দনককারমদর সগিী-সােী বানান এবং তামক 

ইবরাহীম আলাইমহসসালামমর মিম্ায় রাখুন। আর 

মপছমন একমে মেশুর োনািার সালাত আদায় কমরমছ, মি মেশু কখনও 

দকামনা গুনাহ কমর মন, তখন আমম তামক (উপমরাতি দদা‘আমে) বলমত 

শুনলাম....। হাদীসমে ইমাম মামলক তার মুওয়াতিা গ্রমথে সংকলন 

কমরন, ১/২৮৮; ইবন আবী োইবাহ তার মুসান্নাফ গ্রমথে, ৩/২১৭; 

বাইহাকী, ৪/৯। আর োইখ শু‘আইব আল-আরনাউত োরহুস সুন্নাহ 

মলল বােভীর তাহকীমক ৫/৩৫৭, এোর সনদমক সহীহ বমলমছন। 
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আপনার রহমমতর উসীলায় তামক োহান্নামমর োমতি 

দেমক রক্া করুন। তামক তার এ বাসস্ামনর পমরবমতবে 

উতিম বাসস্ান প্রদান করুন, এখানকার পমরবার-

পমরেমনর পমরবমতবে উতিম পমরবার-পমরেন প্রদান 

করুন। মহ আল্াহ, আমামদর পূববেবতবেী নর-নারী ও 

নাবালক অগ্রোমী সন্তান-সন্তমতমদর মাফ করুন 

এবং িারা ঈমান সহকামর আমামদর পূমববে মারা দেমছ 

তামদরমকও।”(() 

 »اللَُّهمَّ اْجَعلُْه لَنَا َفَرطاً، َوَسلَفاً، َوأَْجراً«.
 “মহ আল্াহ, আমামদর েন্য তামক অগ্রোমী 

প্রমতমনমধ, অমগ্রম পূণ্য এবং সাওয়াব মহমসমব মনধবোরণ 

কমর মদন।”(()

( মদখুন, আল-মুেনী, মল ইবন কুদামা, ৩/৪১৬; আরও দদখুন, আদ-

দুরুসুল মুমহম্াহ মল ‘আম্ামতল উম্াহ, মলে োইখ আবমদল আিীি ইবন 

আমব্দল্াহ ইবন বাি, রামহমাহুল্াহ, পৃ. ১৫। 

( হাসান বসরী রামহমাহুল্াহ িখন দছাে মেশুমদর োনািা পড়মতন তখন 

তার উপর সূরা ফামতহা পড়মতন এবং উপমরাতি দদা‘আ বলমতন। 

হাদীসমে ইমাম বােভী তার োরহুস সুন্নাহ ৫/৩৫৭ এ বণবেনা কমরমছন। 

আরও বণবেনা কমরমছন, আব্দুর রায্ িাক তার মুসান্নামফ, নং ৬৫ ৮৮। 

তাছাড়া ইমাম বুখারী, মকতাবুল োনাময়ি এর, ৬৫, বাবু মকরাআমত 

ফামতহামতল মকতাব আলাল োনািাত ২/১১৩; ১৩৩৫ নং হাদীমসর 

পূমববে এোমক তা‘লীক বা সনদ ব্যতীত বণবেনা কমরমছন। 
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দোকাতবের�ে সান্ত্বো দ�ওোে দ�া‘আ

ِبَأَجٍل   »ِإنَّ للَِّه َما أََخَذ، َولَُه َما أَْعَطى، َوُكلُّ َشْيٍء ِعنَْدهُ 
ى... َفلْتَْصِبْر َولْتَْحتَِسْب«. ُمَسمَّ

 “মনচিয় িা মনময় দেমছন আল্াহ তা তাঁরই, আর 

িা মকছু প্রদান কমরমছন তাও তাঁর। তাঁর কামছ সব 

মকছুর একমে মনমদবেটি সময় রময়মছ। কামেই সবর করা 

এবং সাওয়ামবর আো করা উমচত।”(()

আর মনম্াতি দদা‘আমে পড়াও ভামলা: 

 »أَْعَظَم اللَُّه أَْجَرَك، َوأَْحَسَن َعَزاَءَك، َوَغَفَر ِلَميِِّتَك«. 

 “আল্াহ আপনার সাওয়াব বমধবেত করুন, 

আপনার (দোকাতবে মমন) সুদের বধিবে ধরার তাওফীক 

মদন, আর আপনার মৃতমক ক্মা কমর মদন।”(()

( বুখারী, ২/৮০, নং ১২৮৪; মুসমলম, ২/৬৩৬, নং ৯২৩।

( আল-আিকার মলন নাওয়াওয়ী, পৃ. ১২৬। 
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িৃতরক কবরে প্ররবে কোরোে দ�া‘আ

 »ِبْسِم اللَِّه َوَعلَى ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه«.
 “আল্াহর নামম এবং রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর মনয়মম।”(()

59

িৃতরক �াফে কোে পে দ�া‘আ

 »اللَُّهمَّ اْغِفْر لَُه، اللَُّهمَّ ثَبِّتُْه«.
 “দহ আল্াহ! আপমন তামক ক্মা করুন, মহ 

আল্াহ আপমন তামক (প্রম্াতিমরর সময়) মস্র রাখুন।”(()

( আবূ দাউদ ৩/৩১৪, নং ৩২১৫ সহীহ সনমদ; অনুরূপভামব আহমাদ, 

নং ৫২৩৪; আর ৪৮১২ এর েব্দ হমছে, ‘মবসমমল্াহ ওয়া আলা মমল্ামত 

রাসূমলল্াহ’ অেবোৎ ‘আল্াহর নামম এবং রাসূলুল্াহর মমল্ামতর ওপর।’ 

তার সনদও মবশুধি। 

( নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম মৃত ব্যমতিমক দাফন করার পর 

কবমরর পামে দাঁড়ামতন এবং বলমতন, ‘মতামামদর ভাইময়র েন্য ক্মা 

প্রােবেনা কর, আর তার েন্য দৃঢ়তা চাও। মকননা এখনই তামক মেজ্ঞাসা 
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60

 কবে মিোেরতে দ�া‘আ

يَاِر، ِمَن الُْمْؤِمِننَي َوالُْمْسِلِمنَي،  َلُم َعلَيُْكْم أَْهَل الدِّ  »السَّ
َوِإنَّا ِإْن َشاَء اللَُّه ِبُكْم الَِحُقوَن، ]َويَْرَحُم اللَُّه الُْمْستَقِدِمنَي ِمنَّا 

َوالُْمْستْأِخِريَن[ أَْساَُل اللََّه لَنَا َولَُكُم الَْعاِفَيَة«.
 “দহ েৃহসমূমহর অমধবাসী মুমমন ও মুসমলমেণ! 

দতামামদর প্রমত োমন্ত বমষবেত দহাক। আর মনচিয় আমরা 

ইনোআল্াহ আপনামদর সামে মমমলত হমবা। [আল্াহ 

আমামদর পুববেবতবেীমদর এবং পরবতবেীমদর প্রমত দয়া 

করুন।] আমম আল্াহর মনকে আমামদর েন্য এবং 

দতামামদর েন্য মনরাপতিা প্রােবেনা কমর।”(() 

করা হমব’। আবু্রদাউদ ৩/৩১৫, নং ৩২২৩; হামকম এবং মতমন এমক 

সহীহ বমলমছন, আর িাহাবী সমেবেন কমরমছন, ১/৩৭০।

( মুসমলম ২/৬৭১, নং ৯৭৫; ইবন মাোহ, ১/৪৯৪, আর েব্দ তাঁরই, নং 

১৫৪৭; বুরাইদা রামদয়াল্াহু ‘আনহু দেমক। আর দু ব্ামকমের মােখামনর 

অংে আময়ো রামদয়াল্াহু আনহার হাদীস দেমক, িা সংকলন কমরমছন, 

মুসমলম, ২/৬৭১, নং ৯৭৫। 
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61

বােূ প্রবামহত হরল পড়াে দ�া‘আ

َها«.  »اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسَألَُك َخيَْرَها، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ

 “দহ আল্াহ! আমম আপনার মনকে এর কল্যাণ 

চাই। আর আমম আপনার মনকে এর অমনটি দেমক 

আশ্রয় চাই।”(() 

َما  َوَخيَْر  ِفيَها،  َما  َوَخيَْر  َخيَْرَها،  أَْسَألَُك  ِإنِّي  »اللَُّهمَّ   
َما  َوَشرِّ  ِفيَها،  َما  َوَشرِّ  َها،  َشرِّ ِمْن  ِبَك  َوأَُعوُذ  ِبِه،  أُْرِسلَْت 

أُْرِسلَْت ِبِه«.

 “মহ আল্াহ! আমম আপনার মনকে প্রােবেনা কমর 

এর কল্যাণ, এর মধ্যকার কল্যাণ এবং িা এর সামে 

দপ্রমরত হময়মছ তার কল্যাণ। আর আমম আপনার আশ্রয় 

চাই এর অমনটি দেমক, এর দভতমর মনমহত অমনটি দেমক 

এবং িা এর সামে দপ্রমরত হময়মছ তার অমনটি দেমক।”(() 

( আবূ দাউদ ৪/৩২৬, নং ৫০৯৯; ইবন মাোহ ২/১২২৮, নং ৩৭২৭। 

আরও দদখুন, সহীহ ইবন মাোহ ২/৩০৫।

( মুসমলম, আর েব্দ তাঁরই, ২/৬১৬, নং ৮৯৯; বুখারী, ৪/৭৬, নং ৩২০৬ 

ও ৪৮২৯।
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দিরঘে েেবেে শুেরল পড়াে দ�া‘আ

ِمْن  َوالَْمَلِئكُة  ِبَحْمِدِه  ْعُد  الرَّ يَُسبُِّح  الَِّذي  »ُسبَْحاَن   
ِخيَفِتِه«.

 “পমবরি-মহান দসই সতিা, রা‘দ মফমরেতা িার 

মমহমা ও পমবরিতা দঘাষণা কমর প্রেংসার সামে, আর 

মফমরেতােণও তা-ই কমর তাঁর ভময়।”(() 

63

বৃমটি চাওোে মকছু দ�া‘আ

 ،  »اللَُّهمَّ اْسِقنَا َغيْثاً ُمِغيثاً َمِريئاً َمِريعاً، نَاِفعاً َغيَْر َضارٍّ
َعاِجًل َغيَْر آِجٍل«.

 “দহ আল্াহ! আমামদরমক এমন বৃমটির পামন দান 

( ‘‘আবদুল্াহ ইবনু িুবাইর রামদয়াল্াহু আনহুমা দমমঘর েেবেন শুনমল কো 

বলা বন্ধ কমর মদমতন এবং এই দদা‘আ পড়মতন...। মুওয়াতিা ইমাম 

মামলক ২/৯৯২। আর আলবানী তাঁর সহীহুল কামলমমত তাইময়্যব গ্রমথে 

পৃ. ১৫৭, বমলন, “এর সনদমে মওকূফ সহীহ”।
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করুন িা সাহাি্যকারী, সুমপয়, উববেরকারী; কল্যাণকর, 

ক্মতকর নয়; েীঘ্রই, মবলমম্ব নয়।”(() 

 »اللَُّهمَّ أَِغثْنَا، اللَُّهمَّ أَِغثْنَا، اللَُّهمَّ أَِغثْنَا«.

 “মহ আল্াহ! আমামদরমক বৃমটি মদন। মহ আল্াহ! 

আমামদরমক বৃমটি মদন। মহ আল্াহ! আমামদরমক বৃমটি 

মদন।”(() 

 »اللَُّهمَّ اْسِق ِعَباَدَك، َوبََهاِئَمَك، َوانُْشْر َرْحَمتََك، َوأَْحِيي 
بَلََدَك الَْميَِّت«.

 “মহ আল্াহ! আপমন আপনার বাদোেণমক ও 

েীব-েন্তুগুমলামক পামন পান করান, আর আপনার 

রহমত মবতিৃত করুন এবং আপনার মৃত েহরমক সেীব 

করুন।”(() 

( আবূ দাউদ, ১/৩০৩, নং ১১৭১। আর োইখ আলবানী সহীহ আমব 

দাউমদ এমক সহীহ বমলমছন, ১/২১৬।

( বুখারী ১/২২৪, নং ১০১৪; মুসমলম ২/৬১৩, নং ৮৯৭।

( আবূ দাউদ ১/৩০৫, নং ১১৭৮। আর োইখ আলবানী তাঁর সহীহ আমব 

দাউমদ এমক হাসান বমলমছন, ১/২১৮।
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বৃমটি দ�খরল দ�া‘আ

 »اللَُّهمَّ َصيِّباً نَاِفعاً«.
 “দহ আল্াহ! মুষলধারায় উপকারী বৃমটি বষবেণ 

করুন।”(() 

65

বৃমটি বষবেরণে পে মিমকে

 »ُمِطْرنَا ِبَفْضِل اللَِّه َوَرْحَمِتِه«.
 “আল্াহর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমামদর উপর বৃমটি 

বমষবেত হময়মছ।”(() 

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ২/৫১৮, নং ১০৩২।

( বুখারী ১/২০৫, নং ৮৪৬; মুসমলম ১/৮৩, নং ৭১।
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অমতবৃমটি বরন্ধে েে্য মকছু দ�া‘আ

َراِب،  َوالظِّ اآلَكاِم  َعلَى  اللَُّهمَّ  َعلَيْنَا،  َوالَ  َحَوالَيْنَا  »اللَُّهمَّ   
َجِر«. َوبُُطوِن اأْلَْوِديَِة، َوَمنَاِبِت الشَّ

 “দহ আল্াহ! আমামদর পার্বেবতবেী এলাকায় 

(বষবেণ করুন), আমামদর উপর নয়। মহ আল্াহ! উঁচু 

ভূমমমত, পাহামড়, উপত্যকার দকামল ও বনাঞ্চমল (বষবেণ 

করুন)।”(() 

67

েতুে চাঁ� দ�রখ পড়াে দ�া‘আ

َلَمِة  مَياِن، َوالسَّ  »اللَُّه أَْكَبُر، اللَُّهمَّ أَِهلَُّه َعلَيْنَا ِباأْلَْمِن َواْلِ
ْسَلِم، َوالتَّْوِفيِق ِلَما تُِحبُّ َربَّنَا َوتَْرَضى، َربُّنَا َوَربَُّك اللَُّه«. َواْلِ

 “আল্াহ সবমচময় বড়। মহ আল্াহ! এই নতুন 

চাঁদমক আমামদর উপর উমদত করুন মনরাপতিা, ঈমান, 

োমন্ত ও ইসলামমর সামে; আর দহ আমামদর রব্ব! িা 

( বুখারী ১/২২৪, নং ৯৩৩; মুসমলম ২/৬১৪, নং ৮৯৭।
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আপমন পছদে কমরন এবং িামত আপমন সন্তুটি হন তার 

প্রমত তাওফীক লামভর সামে। আল্াহ আমামদর রব্ব 

এবং দতামার (চাঁমদর) রব্ব।”(()

68

ইফতারেে সিে সাওি পালেকােীে দ�া‘আ

َمأُ َوابْتَلَِّت الُعُروُق، َوثََبَت اأْلَْجُر ِإْن َشاَء اللَُّه«.  »َذَهَب الظَّ
 “মপপাসা মমমেমছ, মেরাগুমলা মসতি হময়মছ এবং 

আল্াহ চান দতা সাওয়াব সাব্যতি হময়মছ।”(() 

أَْن  َشْيٍء  ُكلَّ  َوِسَعْت  الَِّتي  ِبَرْحَمِتَك  أَْسَألَُك  ِإنِّي  »اللَُّهمَّ   
تَْغِفَر ِلي«.

 “মহ আল্াহ! আপনার দি রহমত সকল মকছু 

পমরব্যাপ্ত কমর দরমখমছ তার উসীলায় আমবদন কমর, 

আপমন আমামক ক্মা করুন।”(() 

( মতরমমিী ৫/৫০৪, নং ৩৪৫১; আদ-দামরমী, েব্দ তাঁরই, ১/৩৩৬। আরও 

দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ৩/১৫৭। 

( হাদীসমে সংকলন কমরমছন আবূ দাউদ ২/৩০৬, নং ২৩৫৯ ও অন্যান্য। 

আরও দদখুন, সহীহুল োমম‘ ৪/২০৯।

( হাদীসমে সংকলন কমরমছন, ইবন মাোহ ১/৫৫৭, নং ১৭৫৩; িা মূলত 

আবদুল্াহ ইবন আমর রামদয়াল্াহু আনহুমার দদা‘আ। আর হামফি ইবন 
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69

খাওোে পূরববে দ�া‘আ

 “িখন দতামামদর দকউ আহার শুরু কমর তখন 

দস দিন বমল,

»ِبْسِم اللَِّه«
“আল্াহর নামম।” আর শুরুমত বলমত ভুমল দেমল দিন 

বমল,

ِلِه َوآِخِرِه« »بسِم اللَِّه ِفي أَوَّ
“এর শুরু ও দেষ আল্াহর নামম।”(() 

 “িামক আল্াহ দকামনা খাবার খাওয়ায় দস দিন 

বমল, 

»اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا ِفيِه َوأَْطِعْمنَا َخيْراً ِمنُْه«.
“মহ আল্াহ! আপমন আমামদরমক এই খামদ্য বরকত 

মদন এবং এর দচময়ও উতিম খাদ্য আহার করান।”

হাোর তাঁর তাখরীেুল আিকামর এোর সনদমক হাসান বমলমছন। 

েরহুল আিকার, ৪/৩৪২।

( হাদীসমে সংকলন কমরমছন আবূ দাঊদ ৩/৩৪৭, নং ৩৭৬৭; মতরমমিী, 

৪/২৮৮, নং ১৮৫৮। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ২/১৬৭। 
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আর আল্াহ কাউমক দুধ পান করামল দস দিন বমল:

»اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا ِفيِه َوِزْدنَا ِمنُْه«.
“মহ আল্াহ! আপমন আমামদরমক এই খামদ্য বরকত 

মদন এবং আমামদরমক তা দেমক আরও দবমে মদন।”(() 

70

আহাে দেষ কোে পে দ�া‘আ

 »الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَْطَعَمِني َهَذا، َوَرَزَقِنيِه، ِمْن َغيِْر َحْوٍل 
ٍة«. ِمنِّي َوالَ ُقوَّ

 “সকল প্রেংসা আল্াহর েন্য, মিমন আমামক 

এ আহার করামলন এবং এ মরমিক মদমলন িামত মছল 

না আমার পক্ দেমক দকামনা উপায়, মছল না দকামনা 

েমতি-সামেবে্য।”(() 

( মতরমমিী ৫/৫০৬, নং ৩৪৫৫। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, 

৩/১৫৮।

( হাদীসমে নাসাঈ ব্যতীত সকল সুনান গ্রথেকারেণ সংকলন কমরমছন। 

আবূ দাউদ, নং ৪০২৫; মতরমমিী, নং ৩৪৫৮; ইবন মাোহ, নং ৩২৮৫। 

আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী ৩/১৫৯।
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 »الَْحْمُد ِللَِّه َحْمداً َكِثيراً َطيِّباً ُمَباَركاً ِفيِه، َغيَْر ]َمْكِفيٍّ 
ٍع، َوالَ ُمْستَْغنًَى َعنُْه َربَّنَا«. َوالَ[ ُمَودَّ

 “আল্াহর েন্যই সকল প্রেংসা; এমন প্রেংসা 

িা অমঢল, পমবরি ও িামত রময়মছ বরকত; [িা িমেটি 

করা হয় মন], িা মবদায় মদমত পারব না, আর িা দেমক 

মবমুখ হমত পারব না, মহ আমামদর রব্ব!”(() 

71

আহারেে আরোেেকােীে েে্য দিহিারেে 
দ�া‘আ

 »اللَُّهمَّ بَاِرْك لَُهْم ِفيَما َرَزْقتَُهم، َواْغِفْر لَُهْم َواْرَحْمُهْم«.
 “দহ আল্াহ! আপমন তামদরমক দি মরমিক দান 

কমরমছন তামত তামদর েন্য বরকত মদন এবং তামদর 

গুনাহ মাফ করুন, আর তামদর প্রমত দয়া করুন।”(() 

( বুখারী ৬/২১৪, হাদীস নং ৫৪৫৮; মতরমমিী, আর েব্দমে তাঁরই, 

৫/৫০৭, নং ৩৪৫৬। 

( মুসমলম ৩/১৬১৫, নং ২০৪২। 
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72

দ�া‘আে িাধ্যরি খাবাে বা পােীে চাওোে 
ইমগিত কো

 »اللَُّهمَّ أَْطِعْم َمْن أَْطَعَمِني، َواْسِق َمْن َسَقاِني«.

 “দহ আল্াহ! মি আমামক আহার করামব আপমন 

তামদরমক আহার করান এবং দি আমামক পান করামব 

আপমন তামদরমক পান করান।”(()

73

দকারো পমেবারেে কারছ ইফতাে কেরল 
তার�ে েে্য দ�া‘আ

اأْلَبَْراُر،  َطَعاَمُكُم  َوأََكَل  اِئُموَن،  الَصّ ِعنَْدُكُم  »أَْفَطَر   
َوَصلَّْت َعلَيُْكُم الَْمَلِئَكُة«.

 “আপনামদর কামছ সাওম পালনকারীরা ইফতার 

( মুসমলম ৩/১৬২৬, নং ২০৫৫।
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করুন, আপনামদর খাবার দিন সৎমলামকরা খায়, আর 

আপনামদর েন্য মফমরেতারা ক্মা প্রােবেনা করুন।”(()

74

সাওি পালেকােীে মেকে িম� খাবাে 
উপমস্ত হে, আে দস সাওি ো ভারগি 

তখে তাে দ�া‘আ কো

 “িমদ কাউমক খাবামরর দাওয়াত দদওয়া হয় 

দস দিন তামত সাড়া দদয়; তারপর িমদ দস সাওম 

পালনকারী হয়, তমব দিন দস তার (খাবার ওয়ালার) 

েন্য দদা‘আ কমর, আর িমদ সাওম ভগিকারী হয়, তমব 

দিন দস খায়।”(() 

( সুনান আমব দাউদ ৩/৩৬৭, নং ৩৮৫৬; ইবন মাোহ ১/৫৫৬, নং 

১৭৪৭; নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমম ওয়াল লাইলাহ, নং ২৯৬-২৯৮। 

আর দসখামন স্পটিভামব বমণবেত আমছ দি রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম িখন তার পমরবামরর কামছ ইফতার করমতন তখন তা 

বলমতন। আর োইখ আলবানী তাঁর সহীহ আমব দাউমদ এমক সহীহ 

বমলমছন, ২/৭৩০। 

( মুসমলম, ২/১০৫৪, নং ১১৫০।



হিসনুল মুসহলম

154

75

সাওি পালেকােীরক দকউ োমল ম�রল 
িা বলরব

 »ِإنِّي َصاِئٌم، ِإنِّي َصاِئٌم«.
 “মনচিয় আমম সাওম পালনকারী, মনচিয় আমম 

সাওম পালনকারী।”(()

76

ফরলে কমল দ�খরল পড়াে দ�া‘আ

 »اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا ِفي ثََمِرنَا، َوبَاِرْك لَنَا ِفي َمِدينَِتنَا، َوبَاِرْك 
نَا«. لَنَا ِفي َصاِعنَا، َوبَاِرْك لَنَا ِفي ُمدِّ

 “দহ আল্াহ, আপমন আমামদর ফল-ফলামদমত 

বরকত মদন, আমামদর েহমর বরকত মদন, আমামদর 

সা‘ তো বড় পমরমাপক িমন্ত্র বরকত মদন, আমামদর 

মুদে তো দছাে পমরমাপক িমন্ত্র বরকত মদন।”(()

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৪/১০৩, নং ১৮৯৪; মুসমলম, ২/৮০৬, নং 

১১৫১। 

( মুসমলম, ২/১০০০, নং ১৩৭৩। 



হিসনুল মুসহলম

155

77

হাঁমচে দ�া‘আ

 দতামামদর দকউ হাঁমচ মদমল বলমব,

»الَْحْمُد ِللَِّه«
“সকল প্রেংসা আল্াহর” এবং তার মুসমলম ভাই বা 

সােী দিন অবে্যই বমল,

» يَْرَحُمَك اللَُّه « 
“আল্াহ আপনামক রহমত করুন”। িখন তামক 

ইয়ারহামুকাল্াহ বলা হয়, তখন হাঁমচদাতা দিন তার 

উতিমর বমল,

»يَْهِديُكُم اللَُّه َويُْصِلُح بَالَُكْم«.
“আল্াহ আপনামদরমক সৎপে প্রদেবেন করুন এবং 

আপনামদর অবস্া উন্নত করুন।”(() 

( বুখারী ৭/১২৫, নং ৫৮৭০।
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78

কামফে ব্যমতি হাঁমচ ম�রে আল-হাি�ুমলল্াহ 
বলরল তাে েবারব িা বলা হরব

 »يَْهِديُكُم اللَُّه َويُْصِلُح بَالَُكْم«.
 “আল্াহ আপনামদরমক সৎপে প্রদেবেন করুন 

এবং আপনামদর অবস্া উন্নত করুন।”(()

79

েব মববামহরতে েে্য দ�া‘আ

 »بَاَرَك اللَُّه لََك، َوبَاَرَك َعلَيَْك، َوَجَمَع بَيْنَُكَما ِفي َخيٍْر«
 “আল্াহ আপনার েন্য বরকতদান করুন, 

আপনার ওপর বরকত নামিল করুন এবং কল্যামণর 

সামে আপনামদর উভয়মক একমরিত করুন।”(() 

( মতরমমিী ৫/৮২, নং ২৭৪১; আহমাদ ৪/৪০০, নং ১৯৫৮৬; আবু দাউদ, 

৪/৩০৮, নং ৫০৪০। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ২/৩৫৪।

( হাদীসমে নাসাঈ ব্যতীত সকল সুনানগ্রথেকারেণই সংকলন কমরমছন। 

আবু দাঊদ, নং ২১৩০; মতরমমিী, নং ১০৯১; ইবন মাোহ, নং ১৯০৫; 

নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমম ওয়াল-লাইলাহ, নং ২৫৯। আরও দদখুন, 

সহীহুত মতরমমিী ১/৩১৬।
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80

মববামহত ব্যমতিে দ�া‘আ এবং বাহে 
ক্ররেে পে দ�া‘আ

 “িখন দতামামদর দকউ দকামনা দমময়মক মবময় কমর, 

অেবা দকামনা খামদম গ্রহণ কমর, তখন দিন দস বমল,

 »اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسَألَُك َخيَْرَها، َوَخيَْر َما َجَبلْتََها َعلَيِْه، َوأَُعوُذ 
بَِعيراً  اْشتََرى  َوِإَذا  َعلَيِْه،  َجَبلْتََها  َما  َوَشرِّ  َها،  َشرِّ ِمْن  ِبَك 

َفلَْيْأُخْذ ِبِذْرَوِة َسنَاِمِه َولَْيُقْل ِمثَْل َذِلَك«.

“মহ আল্াহ, আমম এর িত কল্যাণ রময়মছ এবং িত 

কল্যাণ তার স্বভামব আপমন মদময়মছন তা চাই। আর 

এর িত অকল্যাণ রময়মছ এবং িত অকল্যাণ ওর 

স্বভাব-চমরমরি আপমন দরমখমছন তা দেমক আপনার 

আশ্রয় চাই।” 

“আর িখন দকামনা উে তো বাহন খমরদ কমর, তখন 

দিন দস তার কুঁমের সমববোচ্চ স্ামন হাত রামখ এবং 

অনুরূপ বমল।(() 

( আবু দাঊদ-২/২৪৮, নং ২১৬০; ইবন মাোহ ১/৬১৭, নং ১৯১৮। আরও 

দদখুন, সহীহ ইবন মাোহ, ১/৩২৪।
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81

স্তী-সহবারসে পুরববেে দ�া‘আ

َما  يَْطاَن  َوَجنِِّب الشَّ يَْطاَن،  اللَُّهمَّ َجنِّبْنَا الشَّ اللَِّه،   »ِبْسِم 
َرَزْقتَنَا«.

 “আল্াহর নামম। মহ আল্াহ! আপমন আমামদর 

দেমক েয়তানমক দূমর রাখুন এবং আমামদরমক আপমন 

দি সন্তান দান করমবন তার দেমকও েয়তানমক দূমর 

রাখুন।”(()

82

দক্রাধ �িরেে দ�া‘আ

ِجيِم«. يَْطاِن الرَّ  »أَُعوُذ ِباللَِّه ِمَن الشَّ
 “আল্াহর মনকে আশ্রয় চাই মবতামড়ত েয়তান 

দেমক।”(() 

( বুখারী ৬/১৪১, নং ১৪১; মুসমলম ২/১০২৮, নং ১৪৩৪।

( বুখারী ৭/৯৯, নং ৩২৮২; মুসমলম ৪/২০১৫, নং ২৬১০। 
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83

মবপন্ন দলাক দ�খরল পড়াে দ�া‘আ

لَِني َعلَى  ا ابْتََلَك ِبِه، َوَفضَّ  »الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َعاَفاِني ِمَمّ
ْن َخلََق تَْفِضيًل«. َكِثيٍر ِممَّ

 “সকল প্রেংসা আল্াহর েন্য, মিমন আপনামক 

দি পরীক্ায় দফমলমছন তা দেমক আমামক মনরাপদ 

দরমখমছন এবং তার সৃমটির অমনমকর ওপমর আমামক 

অমধক সম্ামনত কমরমছন।”(() 

84

িেমলরস িা বলরত হে

ইবন উমার রামদয়াল্াহু ‘আনহুমা বমলন, েণনা 

কমর দদখা দিত দি, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম এক ববঠক দেমক উমঠ িাবার পূমববে েতবার 

এ দদা‘আ পড়মতন:

( মতরমমিী ৫/৪৯৪, ৫/৪৯৩, নং ৩৪৩২। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, 

৩/১৫৩।
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اُب الَغُفوُر«. ، ِإنََّك أَنَْت التَّوَّ  »َربِّ اْغِفْر ِلي، َوتُْب َعلَيَّ
 “দহ আমার রব্ব! আপমন আমামক মাফ করুন 

এবং তাওবাহ কবুল করুন; মনচিয় আপমনই তাওবা 

কবুলকারী ক্মােীল।”(()

85

ববঠরকে কাফ্ ফাো (ক্মতপূেণ)

أَنَْت،  ِإالَّ  ِإلََه  الَ  أَْن  أَْشَهُد  َوِبَحْمِدَك،  اللَُّهمَّ  »ُسبَْحانََك   
أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوُب ِإلَيَْك«.

 “মহ আল্াহ! আমম আপনার প্রেংসা সহকামর 

আপনার পমবরিতা দঘাষণা কমর। আমম সাক্্য দদই দি, 

আপমন ছাড়া হক্ দকামনা ইলাহ দনই। আমম আপনার মনকে 

ক্মা প্রােবেনা কমর এবং আপনার মনকে তাওবা কমর।”(()

( মতরমমিী, নং ৩৪৩৪; ইবন মাোহ, নং ৩৮১৪। আরও দদখুন, সহীহুত 

মতরমমিী, ৩/১৫৩; সহীহু ইবমন মাোহ, ২/৩২১। আর েব্দমে মতরমমিীর।

( হাদীসমে সুনান গ্রথেকারেণ সবাই সংকলন কমরমছন। আবু দাঊদ, 

নং ৪৮৫৮; মতরমমিী, নং ৩৪৩৩; নাসাঈ, নং ১৩৪৪। আরও দদখুন, 

সহীহুত মতরমমিী ৩/১৫৩। তাছাড়া এোও প্রমামণত হময়মছ দি, আময়ো 

রামদয়াল্াহু আনহা বমলন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

িখনই দকামনা মেমলমস বমসমছন, অেবা কুরআন দতলাওয়াত 

কমরমছন, অেবা সালাত আদায় কমরমছন, তখনই এমক মকছু বামক্যর 

মাধ্যমম সম্পন্ন কমরমছন। ...। হাদীসমে নাসাঈ তাঁর আমালুল ইয়াওমম 
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86

দকউ িম� বরল, ‘আল্াহ আপোরক ক্িা 
করুে’, তাে েে্য দ�া‘আ 

 »َولََك«.
 “আর আপনামকও।”(()

87

দকউ আপোে সারে স�াচােণ কেরল তাে 
েে্য দ�া‘আ

 »َجَزاَك اللَُّه َخيْراً«.
 “আল্াহ আপনামক উতিম মবমনময় দান করুন।”(() 

ওয়াল-লাইলাহ গ্রমথে নং ৩০৮ এ বণবেনা কমরমছন। অনুরূপভামব 

আহমাদ, ৬/৭৭, নং ২৪৪৮৬। আর ড. ফারূক হাম্াদাহ, ইমাম নাসাঈ 

এর আমালুল ইয়াওমম ওয়াল-লাইলাহ গ্রমথের তাহকীমকর সময় এ 

হাদীসমেমক সহীহ বমলমছন। পৃ. ২৭৩। 

( আহমাদ ৫/৮২, নং ২০৭৭৮; আন-নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমম ওয়াল 

লাইলাহ, পৃ. ২১৮, নং ৪২১। তাহকীক, ড. ফারূক হাম্াদাহ। 

( মতরমমিী, হাদীস নং ২০৩৫। আরও দদখুন, সহীহুল োমম‘ ৬২৪৪; 

সহীহুত মতরমমিী, ২/২০০।
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88

আল্াহ িা দ্াো �াজ্াল দেরক মহফািত 
কেরবে

 “দি ব্যমতি সূরা কাহমফর প্রেম দেমে আয়াত 

মুখস্ করমব, তামক দাজ্াল দেমক রক্া করা হমব।”(() 

অনুরূপভামব প্রমত সালামতর দেষ ববঠমক তাোহহুমদর 

পর তার (দাজ্ামলর) মবপিবেয় দেমক রক্া পাওয়ার 

েন্য আল্াহর মনকে আশ্রয় প্রােবেনা করমত হমব।”(() 

89

দি ব্যমতি বলরব, ‘আমি আপোরক আল্াহে 
েে্য ভারলাবামস’- তাে েে্য দ�া‘আ

 »أََحبََّك الَِّذي أَْحَببْتَِني لَُه«.
( মুসমলম ১/৫৫৫, নং ৮০৯; অন্য বণবেনায় এমসমছ, সূরা কাহামফর 

দেষাংে, ১/৫৫৬, নং ৮০৯।

( দদখুন, এ গ্রমথের হাদীস নং ৫৫, ও হাদীস নং ৫৬, পৃ.। 
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 “িার েন্য আপমন আমামক ভামলামবমসমছন, 

মতমন আপনামক ভামলাবাসুন।”(() 

90

আপোরক দকউ তাে সম্প� �াে কোে 
েে্য দপে কেরল তাে েে্য দ�া‘আ

 »بَاَرَك اللَُّه لََك ِفي أَْهِلَك َوَماِلَك«.
 “আল্াহ আপনার পমরবামর ও সম্পমদ বরকত 

দান করুন।”(() 

91

দকউ ঋণ ম�রল তা পমেরোরধে সিে দ�া‘আ

لَِف  السَّ َجَزاءُ  ِإنََّما  َوَماِلَك،  أَْهِلَك  ِفي  لََك  اللَُّه  »باَرَك   
الَْحْمُد َواألََداءُ«.

( হাদীসমে সংকলন কমরমছন, আবু দাঊদ ৪/৩৩৩, নং ৫১২৫। আর োইখ 

আলবানী এমক সহীহ আমব দাউমদ হাসান বমলমছন, ৩/৯৬৫।

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৪/২৮৮, হাদীস নং ২০৪৯।
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 “আল্াহ আপনার পমরবামর ও সম্পমদ বরকত 

দান করুন। ঋমণর প্রমতদান দতা কৃতজ্ঞতা প্রকাে ও 

(মঠকভামব) আদায়।”(()

92

মেরকবেে ভরে দ�া‘আ

 »اللَُّهمَّ ِإِنّي أَُعوُذ ِبَك أَْن أُْشِرَك ِبَك َوأَنَا أَْعلَُم، َوأَْستَْغِفُرَك 
ِلَما الَ أَْعلَُم«.

 “দহ আল্াহ! আমম জ্ঞাতসামর আপনার সামে 

মেকবে করা দেমক আপনার মনকে আশ্রয় চাই এবং 

অজ্ঞতাসামর (মেকবে) হময় দেমল তার েন্য ক্মা চাই।”(()

( হাদীসমে সংকলন কমরমছন, নাসাঈ, তাঁর আমালুল ইয়াওমম ওয়াল-

লাইলাহ গ্রমথে, পৃ. ৩০০; ইবন মাোহ, ২/৮০৯, নং ২৪২৪। আরও 

দদখুন, সহীহ ইবন মাোহ, ২/৫৫। 

( আহমাদ ৪/৪০৩, নং ১৯৬০৬; ইমাম বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, 

নং ৭১৬। আরও দদখুন, সহীহ আল োমম ৩/২৩৩; সহীহুত তারেীব 

ওয়াত তারহীব মলল আলবানী, ১/১৯।
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93

দকউ িম� বরল, ‘আল্াহ আপোে ওপে 
বেকত ম�ে’, তাে েে্য দ�া‘আ

 »َوِفيَك بَاَرَك اللَُّه«.
 “আর আপনার মমধ্যও আল্াহ বরকত মদন।”(()

94

অশুভ লক্ণ গ্রহণরক অপছদে করে দ�া‘আ

 »اللَُّهمَّ الَ َطيَْر ِإالَّ َطيُْرَك، َوالَ َخيَْر ِإالَّ َخيُْرَك، َوالَ ِإلََه َغيُْرَك«.
 “দহ আল্াহ! আপনার পক্ দেমক অশুভ মঞ্ুর 

না হমল অশুভ বমল মকছু দনই। আপনার কল্যাণ ছাড়া 

দকামনা কল্যাণ দনই। আর আপমন ছাড়া দকামনা হক্ 

ইলাহ দনই।”(() 

( হাদীসমে ইবনুস সুন্নী সংকলন কমরমছন, পৃ. ১৩৮, নং ২৭৮। আরও 

দদখুন, ইবনুল কাইময়্যমমর আল-ওয়ামবলুস সাইময়্যব, পৃ. ৩০৪। 

তাহকীক, বেীর মুহাম্াদ উয়ূন। 

( আহমাদ ২/২২০, নং ৭০৪৫; ইবনুস সুন্নী, হাদীস নং ২৯২। আর োইখ 

আলবানী তাঁর মসলমসলাতুল আহাদীমসস সহীহায় ৩/৫৪, নং ১০৬৫, 
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95

বাহরে আরোহরণে দ�া‘আ

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڃ  للَِّه  َوالَْحْمُد  اللَِّه،  »ِبْسِم   
چ چ ڇڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ( »الَْحْمُد ِللَِّه، الَْحْمُد ِللَِّه، 
اللَُّهمَّ  ُسبَْحانََك  أَْكَبُر،  اللَُّه  أَْكَبُر،  اللَُّه  أَْكَبُر،  اللَُّه  ِللَِّه،  الَْحْمُد 
نُوَب ِإالَّ أَنَْت«. ِإِنّي َظلَْمُت نَْفِسي َفاْغِفْر ِلي؛ َفِإنَُّه الَ يَْغِفُر الذُّ

 “আল্াহর নামম; আর সকল প্রেংসা আল্াহর 

েন্য। পমবরি মহান দসই সতিা, মিমন এমক আমামদর েন্য 

বেীভূত কমর মদময়মছন, অন্যোয় আমরা এমক বেীভূত 

করমত সক্ম মছলাম না। আর আমরা অবে্যই প্রত্যাবতবেন 

করমবা আমামদর রমব্বর মদমক। সকল প্রেংসা আল্াহর 

েন্য, সকল প্রেংসা আল্াহর েন্য, সকল প্রেংসা 

আল্াহর েন্য। আল্াহ সবমচময় বড়, আল্াহ সবমচময় 

এমক সহীহ বমলমছন। তমব সুলক্ণ দনওয়া রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

‘আলাইমহ ওয়াসাল্াম পছদে করমতন। মস েন্য িখন মতমন দকামনা মানুষ 

দেমক দকামনা ভামলা বাক্য বা সুবচন শুনমতন, তখন দসো তাঁর কামছ 

ভামলা লােত এবং বলমতন, “মতামার মুখ দেমক দতামার সুলক্ণ গ্রহণ 

কমরমছ”। আবু দাউদ, নং ৩৭১৯; আহমাদ, নং ৯০৪০। আর োইখ 

আলবানী তাঁর মসলমসলাতুস সহীহায় এমক সহীহ বমলমছন, ২/৩৬৩; 

আবুে োইখ, আখলাকুন নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ ওয়াসাল্াম, পৃ. ২৭০। 
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বড়, আল্াহ সবমচময় বড়। মহ আল্াহ! আপমন পমবরি-

মহান; আমম আমার মনমের ওপর িুলুম কমরমছ। সুতরাং 

আপমন আমামক মাফ কমর মদন। মকননা, আপমন ছাড়া 

গুনাহ মাফ করার আর দকউ দনই।”(()

96

সফরেে দ�া‘আ

)ڃ ڃ ڃ ڃ چ  أَْكَبُر،  اللَُّه  أَْكَبُر،  اللَُّه  أَْكَبُر،  اللَُّه   
ِفي  نَْسَألَُك  ِإنَّا  »اللَُّهمَّ  ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ   چ  چ  چ 
ْن َعلَيْنَا  َسَفِرنَا َهَذا الِبرَّ َوالتَّْقَوى، َوِمَن الَْعَمِل َما تَْرَضى، اللَُّهمَّ َهوِّ
َفِر،  السَّ ِفي  اِحُب  الَصّ أَنَْت  اللَُّهمَّ  بُْعَدهُ،  َعنَّا  َواْطِو  َهَذا  َسَفَرنَا 
َفِر، َوَكآبَِة  َوالَْخليَفُة ِفي اأْلَْهِل، اللَُّهمَّ ِإِنّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثَاِء السَّ
الَْمنَْظِر، َوُسوِء الُْمنَْقلَِب ِفي الَْماِل َواأْلَْهِل«، وإذا َرَجَع َقالَُهنَّ َوَزاَد 

: »آِيبُوَن، تاِئبُوَن، َعاِبُدوَن، ِلَربِّنَا َحاِمُدوَن«. ِفيِهنَّ
 “আল্াহ সবমচময় বড়, আল্াহ সবমচময় বড়, আল্াহ 

সবমচময় বড়। পমবরি মহান দসই সতিা, মিমন আমামদর 

( আবু দাঊদ ৩/৩৪, ২৬০২; মতরমমিী ৫/৫০১, নং ৩৪৪৬। আরও দদখুন, 

সহীহুত মতরমমিী ৩/১৫৬। আর আয়াত দু’মে হমছে, সূরা আি-িুখরুমফর 

১৩-১৪। 



হিসনুল মুসহলম

168

েন্য এমক বেীভূত কমর মদময়মছন, অন্যোয় আমরা এমক 

বেীভূত করমত সক্ম মছলাম না। আর আমরা অবে্যই 

আমামদর রমব্বর মনকে প্রত্যাবতবেন করব। 

দহ আল্াহ! আমরা এই সফমর আপনার কামছ চাই 

পূণ্য ও তাকওয়া এবং এমন কাে িা আপমন পছদে 

কমরন। মহ আল্াহ! আমামদর েন্য এই সফরমক সহে 

কমর মদন এবং এর দুরবেমক আমামদর েন্য কমমময় 

মদন। মহ আল্াহ! আপমনই সফমর আমামদর সােী এবং 

আমামদর পমরবার-পমরেমনর ত্বোবধায়ণকারী। মহ 

আল্াহ! আমরা আপনার আশ্রয় প্রােবেনা কমর সফমরর 

কটি-মলেে দেমক, অবামছিত অবস্ার দৃে্য দেমক এবং 

সম্পদ ও পমরবামর অমনটিকর প্রত্যাবতবেন দেমক।”

আর নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম সফর দেমক 

দফরার সময়ও তা পড়মতন এবং তামত দিাে করমতন,

»آِيبُوَن، تاِئبُوَن، َعاِبُدوَن، ِلَربِّنَا َحاِمُدوَن«.  
“আমরা প্রত্যাবতবেনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী 

এবং আমামদর রমব্বর প্রেংসাকারী।”(()

( মুসমলম ২/৯৭৮, হাদীস নং ১৩৪২।
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97

গ্রাি বা েহরে প্ররবরেে দ�া‘আ

بِْع َوَما أَْظلَلَْن، َوَربَّ األََرِضنَي  َمَواِت السَّ  »اللَُّهمَّ َربَّ السَّ
يَاِح  الرِّ َوَربَّ  أَْضلَلَْن،  َوَما  ياِطنِي  الشَّ َوَربَّ  أَْقلَلَْن،  َوَما  بِْع  السَّ
َما  َوَخيَْر  أَْهِلَها،  َوَخيَْر  الَْقْريَِة،  َهِذِه  َخيَْر  أَْسَألَُك  َذَريَْن،  َوَما 

َها، َوَشرِّ أَْهِلَها، َوَشرِّ َما ِفيَها«. ِفيَها، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ
 “দহ আল্াহ! সাত আসমান এবং তা িা মকছু 

ছায়া মদময় দরমখমছ তার রব্ব! সাত িমীন এবং তা 

িা ধারণ কমর দরমখমছ তার রব্ব! েয়তানমদর এবং 

ওমদর দ্ারা পেভ্রটিমদর রব্ব! বাতাসসমূহ এবং তা 

িা উমড়ময় দনয় তার রব্ব! আমম আপনার মনকে চাই 

এ েনপমদর কল্যাণ, এ েনপদবাসীর কল্যাণ এবং 

এর মামে িা আমছ তার কল্যাণ। আর আমম আপনার 

মনকে আশ্রয় চাই এ েনপমদর অমনটি দেমক, তামত 

বসবাসকারীমদর অমনটি দেমক এবং এর মামে িা আমছ 

তার অমনটি দেমক।”(() 

( হামকম, আর মতমন এমক সহীহ বমলমছন এবং ইমাম িাহাবী দসো সমেবেন 

কমরমছন ২/১০০; ইবনুস সুন্নী, নং ৫২৪। তাছাড়া হামফি ইবন হাোর 

তাঁর তাখরীেুল আিকার ৫/১৫৪, এমক হাসান বমলমছন। আল্ামা 
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বাোরে প্ররবরেে দ�া‘আ

 »الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، لَُه الُْملُْك، َولَُه الَْحْمُد، 
يُْحِيي َويُِميُت، َوُهَو َحيٌّ اِل يَُموُت، ِبَيِدِه الَْخيُْر، َوُهَو َعلَى ُكلِّ 

َشْيٍء َقِديٌر«.
 “একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, 

তাঁর দকামনা েমরক দনই, রােবে তাঁরই, প্রেংসা মারিই 

তাঁর। মতমনই েীবন দান কমরন এবং মতমনই মামরন। 

আর মতমন মচরঞ্ীব, মারা িামবন না। সকল প্রকার 

কল্যাণ তাঁর হামত মনমহত। মতমন সব মকছুর ওপর 

ক্মতাবান।”(() 

ইবন বাি রামহমাহুল্াহ বমলন, ‘হাদীসমে নাসাঈ হাসান সনমদ বণবেনা 

কমরমছন।’ মদখুন, তুহফাতুল আখইয়ার, পৃ. ৩৭। 

( মতরমমিী, নং ৩৪২৮; ইবন মাোহ, ৫/২৯১, নং ৩৮৬০; হামকম 

১/৫৩৮। আর োইখ আলবানী হাদীসমেমক সহীহ ইবন মাোহ ২/২১; 

সহীহুত মতরমমিী, ৩/১৫২ হাসান হাদীস বমলমছন।
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বাহে দহাঁচে দখরল পড়াে দ�া‘আ

 »ِبْسِم اللَِّه«.
 “আল্াহর নামম।”(() 

100

িুক্ীি বা অবস্ােকােীর�ে েে্য 
িুসামফরেে দ�া‘আ

 »أَْستَْوِدُعُكُم اللََّه الَِّذي الَ تَِضيُع َوَداِئُعُه«.
 “আমম দতামামদরমক আল্াহর মহফািমত দরমখ 

িামছে, িার কামছ রাখা আমানতসমূহ কখনও মবনটি হয় 

না।”(() 

( আবূ দাউদ, ৪/২৯৬, নং ৪৯৮২। আর োইখ আলবানী এমক সহীহ 

বমলমছন, সহীহ আমব দাউমদ, ৩/৯৪১। 

( আহমাদ ২/৪০৩, নং ৯২৩০; ইবন মাোহ, ২/৯৪৩, নং ২৮২৫। আরও 

দদখুন, সহীহ ইবন মাোহ ২/১৩৩। 
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িুসামফরেে েে্য িুক্ীি বা অবস্ােকােীে 
দ�া‘আ

 أَْستَْوِدُع اللََّه ِدينََك، َوأََمانَتََك، َوَخَواِتيَم َعَمِلَك«.
 “আমম আপনার দীন, আপনার আমানত (পমরবার-

পমরেন ও ধন-সম্পদ) এবং আপনার সববেমেষ আমলমক 

আল্াহর মহফািমত রাখমছ।”(()  

َر لََك اخلَيَْر َحيُْث  َدَك اللَُّه التَّْقَوى، َوَغَفَر َذنَْبَك، َويَسَّ  »َزوَّ
ما ُكنَْت«.

 “আল্াহ আপনামক তাকওয়ার পামেয় প্রদান 

করুন, আপনার গুনাহ ক্মা করুন, আর দিখামনই 

োকুন না দকন আপনার েন্য কল্যাণমক সহে কমর 

মদন।”(()  

( আহমাদ ২/৭, ৪৫২৪, মতরমমিী ৫/৪৯৯, নং ৩৪৪৩। আর োইখ 

আলবানী এমক সহীহু সুনামনত মতরমমিীমত ৩/৪১৯ সহীহ হাদীস 

বমলমছন। 

( মতরমমিী, নং ৩৪৪৪; আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ৩/১৫৫। 
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102

সফরে চলাে সিে তাকবীে ও তাসবীহ

 ‘োমবর রামদয়াল্াহু ‘আনহু বমলন, “আমরা 

িখন উঁচুমত আমরাহণ করতাম তখন ‘আল্াহু আকবার’ 

বলতাম, আর িখন মনমচর মদমক নামতাম তখন 

‘সুবহানাল্াহ’ বলতাম।”(()

103

োমত্রে দেষ প্রহরে িুসামফরেে দ�া‘আ

َربَّنَا  َعلَيْنَا،  بََلِئِه  َوُحْسِن  اللَِّه،  ِبَحْمِد  َساِمٌع  َع  »َسمَّ  
صاِحبْنَا، َوأَْفِضْل َعلَيْنَا، َعاِئذاً ِباللَِّه ِمَن النَّاِر«.

 “আমরা দি আল্াহর প্রেংসা করলাম, আর 

আমামদর ওপর তাঁর উতিম দনয়ামমতর দঘাষণা মদলাম, 

তা একেন দশ্রাতা আমার এ কো শুমন অমন্যর কামছ 

দপৌঁমছ মদক। মহ আমামদর রব! আপমন আমামদর সােী 

দহান, আর আমামদর ওপর অনুগ্রহ বষবেণ করুন। আগুন 

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/১৩৫, নং ২৯৯৩।
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দেমক আল্াহর কামছ আশ্রয়প্রােবেী হময় (এ দদা‘আ 

করমছ)।”(() 

104

সফরে বা অে্য অবস্াে দকারো ঘরে 
োিরল পড়াে দ�া‘আ

اِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق«.  »أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَّ

 “আল্াহর পমরপূণবে কামলমাসমূমহর ওমসলায় 

আমম তাঁর মনকে তাঁর সৃমটির ক্মত দেমক আশ্রয় চাই।”(()

( মুসমলম, ৪/২০৮৬, নং ২৭১৮। আর হাদীমস ব্যবহৃত ساِمٌع  َسِمَع 

েমব্দর অেবে, ‘একেন সাক্্যদাতা সাক্্য প্রদান করুন দি, আমরা আল্াহর 

প্রেংসা কমরমছ তার িাবতীয় দনয়ামমতর উপর, তাঁর উতিম দান-দয়ার 

উপর।’ আর িমদ হাদীমস ব্যবহৃত েব্দমেমক ساِمٌع َع   ,ধরা হয় َسمَّ

তখন অেবে হমব, ‘একেন দশ্রাতা আমার এ কো শুমন তা অমন্যর কামছ 

দপৌঁমছ মদক।’ আর এ-কোমে মতমন বমলমছন দেষ রামরির দদা‘আ ও 

মিকর সম্পমকবে সমচতন করার েন্য। োরহুন নাওয়াওয়ী ‘আলা সহীহ 

মুসমলম, ১৭/৩৯। 

( মুসমলম, ৪/২০৮০, নং ২৭০৯।  
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105

সফে দেরক দফোে মিমকে

 প্রমতমে উঁচু স্ামন মতন বার তাকবীর মদমব, 

তারপর বলমব, 

 »الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، لَُه الُْملُْك، َولَُه الَْحْمُد، 
ِلَربِّنا  َعاِبُدوَن،  تَاِئبُوَن،  آِيبُوَن،  َقِديٌر،  َشْيٍء  ُكلِّ  َعلَى  َوُهَو 
اأْلَْحزاَب  َوَهَزَم  َعبَْدهُ،  َونََصَر  َوْعَدهُ،  اللَُّه  َصَدَق  َحاِمُدوَن، 

َوْحَدهُ«.
“একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, তাঁর 

দকামনা েরীক দনই; রােবে তাঁরই, সমতি প্রেংসাও 

তাঁর; আর মতমন সকল মকছুর ওপর ক্মতাবান। আমরা 

প্রত্যাবতবেনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং 

আমামদর রমব্বর প্রেংসাকারী। আল্াহ তাঁর ওয়াদা 

বাতিবায়ন কমরমছন, মতমন তাঁর বাদোমক সাহাি্য 

কমরমছন, আর মতমন সকল মবমরাধী দল-মোষ্ঠীমক 

একাই পরাতি কমরমছন।”(() 

( নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম িখন দকামনা িুধি অেবা হজ্ দেমক 

মফরমতন, তখন এগুমলা বলমতন। বুখারী, ৭/১৬৩, নং ১৭৯৭; মুসমলম, 

২/৯৮০, নং ১৩৪৪। 
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106

আেদে�ােক অেবা অপছদেেীে মকছুে 
সমু্খীে হরল িা বলরব

 নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর কামছ 

িখন আনদোয়ক দকামনা মবষয় আসত তখন মতমন 

বলমতন,

اِلَحاُت«. »الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي ِبِنْعَمِتِه تَِتمُّ الصَّ
“আল্াহর েন্য সমতি প্রেংসা, িাঁর মন‘আমত দ্ারা 

সকল ভাল মকছু পমরপূণবে হয়।” 

আর িখন তার কামছ অপছদেনীয় মবষয় আসত, তখন 

মতমন বলমতন,

»الَْحْمُد ِللَِّه َعلَى ُكلِّ َحاٍل«.
“সকল অবস্ায় িাবতীয় প্রেংসা আল্াহর েন্য।”(() 

( হাদীসমে সংকলন কমরমছন, ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমম ওয়াল-

লাইলাহ, নং ৩৭৭; হামকম এবং মতমন এমক সহীহ বমলমছন, ১/৪৯৯। 

আর োইখ আলবানী তাঁর সহীহুল োমম‘ ৪/২০১। 
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107

েবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্ারিে 
ওপে �ুরূ� পারঠে ফিীলত

 নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, 

“মি ব্যমতি আমার ওপর একবার দুরূদ পাঠ 

করমব, তার মবমনমময় আল্াহ তার ওপর দেবার 

রহমত বষবেণ করমবন।”(() 

 নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও 

বমলন, “মতামরা আমার কবরমক ঈদ তো সমম্লনস্মল 

পমরণত করমব না, আর দতামরা আমার ওপর দুরূদ 

পাঠ কর; মকননা দতামামদর দুরূদ আমার কামছ দপৌঁমছ 

িায়, মতামরা দিখামনই োক না দকন।”(() 

 নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও বমলন, 

“িার সামমন আমার নাম উমল্খ করা হমলা অতুঃপর দস 

আমার ওপর দুরূদ পড়মলা না, মস-ই কৃপণ।”(() 

( হাদীসমে সংকলন কমরমছন, মুসমলম ১/২৮৮, নং ৩৮৪।

( আবূ দাউদ ২/২১৮, নং ২০৪৪; আহমাদ ২/৩৬৭, নং ৮৮০৪। আর 

োইখ আলবানী এমক সহীহ আমব দাঊমদ ২/৩৮৩, সহীহ বমলমছন।

( মতরমমিী, ৫/৫৫১, নং ৩৫৪৬, ইত্যামদ। আরও দদখুন, সহীহুল োমম‘ 

৩/২৫; সহীহুত মতরমমিী, ৩/১৭৭।
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 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

আরও বমলন, “পৃমেবীমত আল্াহর একদল ভ্রাম্যমাণ 

মফমরেতা রময়মছ িারা উম্মতর পক্ দেমক দপ্রমরত 

সালাম আমার কামছ দপৌঁমছময় দদয়।”(() 

 রাসুলুল্াহ্ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও 

বমলন, “িখন দকামনা ব্যমতি আমামক সালাম দদয়, 

তখন আল্াহ আমার রূহ মফমরময় দদন, িামত আমম 

সালামমর েবাব মদমত পামর।”(() 

108

সালারিে প্রসাে

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

বমলন, “মতামরা ঈমানদার না হওয়া পিবেন্ত োন্নামত 

প্রমবে করমত পারমব না। আর দতামরা পরস্পরমক 

না ভামলাবাসা পিবেন্ত মুমমন হমত পারমব না।  আমম 

( নাসাঈ, ৩/৪৩, নং ১২৮২; হামকম, ২/৪২১। আর োইখ আলবানী এমক 

সহীহুন নাসাঈ ১/২৭৪, সহীহ বমলমছন।

( আবূ দাউদ, নং ২০৪১। আর োইখ আলবানী সহীহ আমব দাউমদ 

১/৩৮৩, এমক হাসান হাদীস বমলমছন। 
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মক দতামামদর এমন মকছু মেমখময় মদমবা না িা করমল 

দতামরা পরস্পরমক ভালবাসমব? (তা হমলা) মতামরা 

মনমেমদর মমধ্য সালামমর ব্যাপক প্রসার ঘোও।”(() 

 “মতনমে মেমনস দি ব্যমতি একমরিত করমত পারমব 

দস ঈমান একমরিত করল, (১) মনমের ব্যাপামরও 

ইনসাফ করা, (২) েেমতর সকলমক সালাম দদওয়া, 

আর (৩) অল্প সম্পদ োকা সম্বেও তা দেমক ব্যয় 

করা।”(() 

 ‘আবদুল্াহ ইবন ‘আমর রামদয়াল্াহু ‘আনহুমা 

দেমক বমণবেত, এক ব্যমতি নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্ামমক মেমজ্ঞস করমলা, ইসলামমর দকান 

কােমে দশ্রষ্ঠ? নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

বলমলন, “তুমম খাবার খাওয়ামব এবং দতামার 

পমরমচত-অপমরমচত সকলমক সালাম মদমব।”(()

( মুসমলম ১/৭৪, নং ৫৪; আহমাদ, নং ১৪৩০; আর েব্দ তাঁরই। 

মুসমলমমর েব্দ হমছে, “লা তাদখুলূনা...” ‘মতামরা প্রমবে করমব না...’।

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ১/৮২, নং ২৮; আম্ার রামদয়াল্াহু আনহু 

দেমক মাওকূফ ও মু‘আল্াক মহমসমব।

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ১/৫৫, নং ১২; মুসমলম ১/৬৫, নং ৩৯।
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কামফে সালাি ম�রল কীভারব েবাব ম�রব

 “আহমল মকতাব তো ইয়াহূদী ও নাসারারা িখন 

দতামামদরমক সালাম মদমব, তখন দতামরা বলমব,

»َوَعلَيُْكْم«.

“আর দতামামদরও ওপর।”(()

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ১১/৪২, নং ৬২৫৮; মুসমলম ৪/১৭০৫, নং 

২১৬৩।

{তমব দেমন রাখা দরকার দি, মকামনা অমুসমলম ব্যমতি িমদ দকামনা 

মুসমলম ব্যমতিমক সম্ামনর সমহত প্রকৃত ইসলামমর মেক্া দমাতামবক 

সমঠকভামব সালাম দদয় এবং মনমচিতভামব বমল: আসসালামু আলাইকুম 

ওয়া রহমাতুল্ামহ ওয়া বারাকাতুহ, তাহমল তার উতিমর মুসমলম ব্যমতি 

সমঠকভামব এবং মনমচিতভামব বলমব: ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া 

রহমাতুল্ামহ ওবারাকাতুহু। মিমহতু প্রকৃত ইসলাম হমলা ন্যায় মবচামরর 

সরল সমঠক ও সত্য ধমবে। তাই মহান আল্াহ পমবরি কুরআমনর মমধ্য 

বমলমছন:

)ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حب( ]النساء: 86[

ভাবামেবের অনুবাদ: “আর দতামামদরমক িখন অমভবাদন করা হমব, তখন 

দতামরা দসই অমভবাদমনর দচময় উতিম পথোয় অমভবাদন করমব, অেবা 

দসই পথোয় অমভবাদন করমব, মি পথোয় দতামামদরমক অমভবাদন করা 

হময়মছ”। (সূরা আন্ মনসা, আয়াত নং 86 এর অংেমবমেষ)।
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110

দিােরেে ডাক ও োধাে স্বে শুেরল পড়াে 
দ�া‘আ

 “িখন দতামরা দমারমের ডাক শুনমব, তখন 

দতামরা আল্াহর অনুগ্রহ চাইমব, মকননা দস একমে 

মফমরেতা দদমখমছ। আর িখন দতামরা দকামনা োধার 

স্বর শুনমব, তখন েয়তান দেমক আল্াহর কামছ আশ্রয় 

চাইমব। মকননা দস েয়তান দদমখমছ।”(() 

মকন্তু িমদ দকামনা অমুসমলম প্রতারণার ছমল সালাম দদওয়ার ভান কমর 

আসসামমা আলাইকুম অেবা এই ধরমণর  অন্য দকামনা েব্দ কপেতার 

সমহত ব্যবহার কমর, তা হমল দস দক্মরি তার উতির হমব ওয়ালাইকুম, 

দিমনভামব আল্াহর রাসূল [সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম] এর িুমে 

ইহুমদরা বলমতা। (এই দক্মরি দদখমত পারা িায় সহীহ বুখারী, হাদীস নং 

৬২৫৭, ৬৮২৭, ৬৯২৮ এবং সহীহ মুসমলম, হাদীস নং ৮ -(২১৬৪), 

১০ -(২১৬৫)]।

(মনরীক্ক: ড: মুহাম্াদ মতুবেো মবন আময়ে মুহাম্াদ)।} 

( বুখারী (ফাতহুল বারীসহ), ৬/৩৫০, নং ৩৩০৩; মুসমলম, ৪/২০৯২, নং 

২৭২৯। 
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111

োরতে দবলাে কুকুরেে ডাক শুেরল 
দ�া‘আ

 “িখন দতামরা রামরিমবলা কুকুমরর ডাক ও োধার 

স্বর শুনমব, তখন দতামরা দসগুমলা দেমক আল্াহর 

কামছ আশ্রয় চাও। মকননা দসগুমলা তা দদমখ দতামরা 

িা দদখমত পাও না।”(() 

112

িারক আপমে োমল ম�রেরছে তাে েে্য 
দ�া‘আ

 রাসূলুল্াহ্  সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন,  

يَْوَم  ِإلَيَْك  ُقْربًَة  لَُه  َذِلَك  َفاْجَعْل  َسَببْتُُه  ُمْؤِمٍن  َفَأيَُّما  »اللَُّهمَّ 
الِْقَياَمِة«.

( আবূ দাঊদ ৪/৩২৭, নং ৫১০৫; আহমাদ ৩/৩০৬, নং ১৪২৮৩। আর 

োইখ আলবানী এমক সহীহ আমব দাউমদ ৩/৯৬১, সহীহ বমলমছন। 
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“মহ আল্াহ! মি মুমমনমকই আমম োমল মদময়মছ, তা 

তার েন্য মকয়ামমতর মদন আপনার বনকমে্যর মাধ্যম 

কমর মদন।”(() 

113

দকারো িুসমলি অপে িুসমলিরক প্রেংসা 
কেরল িা বলরব

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, 

“িখন দতামামদর মমধ্য দকউ কামরা প্রেংসা করমতই 

হয়, তখন দিন দস বমল,

»أَْحِسُب ُفَلناً َواللَُّه َحِسيبُُه، َوالَ أَُزكِّي َعلَى اللَِّه أََحداً، أَْحِسبُُه 
-ِإْن َكاَن يَْعلَُم َذاَك- َكَذا َوَكَذا«.

“অমুক প্রসমগি আমম এ ধারণা রামখ, আর আল্াহই 

তার ব্যাপামর সমঠক মহসাবকারী, আল্াহর ওপর 

(তাঁর জ্ঞামনর উপমর উমঠ) কারও প্রেংসা করমছ না। 

( বুখারী (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১৭১, নং ৬৩৬১; মুসমলম ৪/২০০৭, নং 

৩৯৬, আর তার েব্দ হমছে, “ফাে‘আলহা লাহূ িাকাতান ও রাহমাতান”। 

অেবোৎ ‘দসো তার েন্য পমবরিতা ও রহমত বামনময় মদন’। 
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আমম মমন কমর, মস এ ধরমনর, ও ধরমনর -িমদ তার 

সম্পমকবে তা োনা োমক-।”(()

114

দকারো িুসমলরিে প্রেংসা কো হরল দস 
িা বলরব

 »اللَُّهمَّ الَ تَُؤاِخْذِني ِبَما يَُقولُوَن، َواْغِفْر ِلي َما الَ يَْعلَُموَن، 
نُّوَن[«. ا يَظُّ ]َواْجَعلِْني َخيْراً ِممَّ

 “দহ আল্াহ, তারা িা বলমছ তার েন্য আমামক 

পাকড়াও করমবন না, তারা (আমার ব্যাপামর) িা োমন 

না দস ব্যাপামর আমামক ক্মা করুন, [আর তারা িা 

ধারণা কমর তার চাইমতও আমামক উতিম বানান]।”(()

( মুসমলম, ৪/২২৯৬, নং ৩০০০। 

( বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ৭৬১। আর োইখ আলবানী 

তাঁর সহীহুল আদামবল মুফরাদ গ্রমথে নং ৫৮৫, দসোর সনদমক সহীহ 

বমলমছন। আর দু’ ব্ামকমের মােখামনর অংে বাইহাকীর শু‘আবুল ঈমান 

গ্রথে দেমক দনওয়া হময়মছ, ৪/২২৮, িা অন্য পধিমতমত এমসমছ। 
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115

হে বা উিোে িুহমেি ব্যমতি কীভারব 
তালমবোহ পড়রব

 »لَبَّيَْك اللَُّهمَّ لَبَّيَْك، لَبَّيَْك الَ َشِريَك لََك لَبَّيَْك، ِإنَّ الَْحْمَد، 
َوالنِّْعَمَة، لََك َوالُْملَْك، الَ َشِريَك لََك«.

 “আমম আপনার দরবামর হামির, মহ আল্াহ! 

আমম আপনার দরবামর উপমস্ত। আমম আপনার 

দরবামর হামির, আপনার দকামনা েরীক দনই, আমম 

আপনার দরবামর উপমস্ত। মনচিয় সকল প্রেংসা ও 

মন‘আমত আপনার, আর রােবেও। আপনার দকামনা 

েরীক দনই।”(()

116

হােরে আসওোর�ে কারছ আসরল 
তাকবীে বলা

 রাসূলুল্াহ্  সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম উমের 

( বুখারী ৩/৪০৮, নং ১৫৪৯; মুসমলম ২/৮৪১, নং ১১৮৪।
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উপর আমরাহণ কমর কা‘বা ঘর তাওয়াফ করমলন; 

িখনই মতমন হােমর আসওয়ামদর কামছ দপৌঁছমতন, 

তখনই দসমদমক তার মনকেস্ মকছু মদময় ইমগিত করমতন 

এবং ‘আল্াহু আকবার’ বলমতন’(()।

117

রুকরে ইোিােী ও হােরে আসওোর�ে 
িারে দ�া‘আ

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   »)ۈ    
ې  ې(«.

 “দহ আমামদর রব্ব! আমামদরমক দুমনয়ামত 

কল্যাণ মদন এবং আমখরামতও কল্যাণ মদন এবং 

আমামদরমক আগুমনর োমতি দেমক রক্া করুন।”(()

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৩/৪৭৬, নং ১৬১৩। আর ‘দকামনা মকছু’ বমল 

এখামন বাঁকা লামঠ দবাোমনা হময়মছ। মদখুন, বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ), 

৩/৪৭২।

( আবূ দাউদ ২/১৭৯, নং ১৮৯৪; মুসনামদ আহমাদ ৩/৪১১, নং ১৫৩৯৮; 

আল-বােভী ফী োরমহস সুন্নাহ, ৭/১২৮। আর োইখ আলবানী সহীহ 

আমব দাউমদ ১/৩৫৪ এমক সহীহ বমলমছন। আয়াতমে সূরা আল-

বাকারাহ্ র আয়াত নং ২০১।
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118

 সাফা ও িােওোে �াঁমড়রে িা পড়রব

 িখন নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম সাফা 

পববেমতর মনকেবতবেী হমলন, তখন এই আয়াত পড়মলন:

»)ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ(«.
“মনচিয় সাফা ও মারওয়া আল্াহর মনদেবেনসমূমহর 

অন্তভুবেতি।” 

আর বমলন, “আল্াহ দিখান দেমক শুরু কমরমছন 

আমমও দসখান দেমক শুরু করব।” অতুঃপর মতমন 

সাফা পববেমত আমরাহণ করমত  লােমলন িতক্ণ না 

কা‘বা দদখমলন, অতুঃপর মকবলামুখী হমলন, তারপর 

আল্াহর তাওহীদ (লা ইলাহা ইল্াল্াহ) মঘাষণা কমরন 

এবং তাকবীর (আল্াহু আকবার) বমলন, অতুঃপর এই 

দদা‘আ পমড়ন,

»الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو 
َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ، أَنَْجَز َوْعَدهُ، َونََصَر 

َعبَْدهُ، َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ«.
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“একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, তাঁর 

দকামনা েরীক দনই; রােবে তাঁরই, সমতি প্রেংসাও 

তাঁর; আর মতমন সকল মকছুর ওপর ক্মতাবান। 

একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, মতমন 

তাঁর ওয়াদা পূণবে কমরমছন, মতমন তাঁর বাদোমক সাহাি্য 

কমরমছন, আর মতমন সকল মবমরাধী দল-মোষ্ঠীমক 

একাই পরাতি কমরমছন।” এভামব মতমন এর মধ্যবতবেী 

স্ামনও দদা‘আ করমত োমকন। এই দদা‘আ মতনবার 

পাঠ কমরন। 

হাদীসমেমত আরও আমছ, “মতমন সাফা পাহামড় দিমন 

কমরমছমলন মারওয়ামতও অনুরূপ কমরন।”(() 

119

‘আোফারতে ম�রে দ�া‘আ

 নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, 

“মশ্রষ্ঠ দদা‘আ হমছে ‘আরাফাত মদবমসর দদা‘আ। আর 

( মুসমলম ২/৮৮৮, নং ১২১৮; আর আয়াতমে সূরা আল-বাকারার আয়াত 

নং ১৫৮।
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আমম এবং আমার পূববেবতবেী নবীেণ িা বমলমছ তার 

মমধ্য দশ্রষ্ঠ হমছে:

 »الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد 
َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«.

একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, তাঁর 

দকামনা েরীক দনই; রােবে তাঁরই, সমতি প্রেংসাও 

তাঁর; আর মতমন সকল মকছুর ওপর ক্মতাবান।”(()

120

িাে‘আরুল হাোি তো িুি�ামলফাে মিমকে

 “নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম ‘কাসওয়া’ 

নামক উষ্টীমত আমরাহণ করমলন, অবমেমষ মতমন 

িখন মাে‘আরুল হারামম (মুিদামলফার একমে স্ামন) 

আমসন, তখন মতমন মকবলামুখী হময় দদা‘আ কমরন 

এবং তাকবীর বমলন, লা ইলাহা ইল্াল্াহু পাঠ কমরন 

এবং তাঁর তাওহীদ বা একবে দঘাষণা কমরন। তারপর 

( মতরমমিী নং ৩৫৮৫; আর োইখুল আলবানী সহীহুত মতরমমিীমত হাদীসমেমক 

হাসান বমলমছন, ৩/১৮৪; অনুরূপভামব মসলমসলা সহীহায় ৪/৬। 
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মতমন (আকাে) পূণবে ফসবো না হওয়া পিবেন্ত দসখামনই 

অবস্ান কমরন। অতুঃপর সূিবে উমদত হওয়ার পূমববেই 

মতমন মুিদামলফা ত্যাে কমরন।”(()

121

োিোসিূরহ প্ররত্যক কংকে মেরক্পকারল 
তাকবীে বলা

 “[রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম] মতনমে 

োমরায় প্রমতমে কংকর মনমক্মপর সময় ‘আল্াহু 

আকবার’ বলমতন, অতুঃপর মকছুো অগ্রসর হময় 

মকবলামুখী হময় দাঁড়ামতন এবং প্রেম োমরা ও মদ্তীয় 

োমরায় দুই হাত উঁচু কমর দদা‘আ করমতন। মকন্তু 

োমরাতুল ‘আক্াবায় প্রমতমে কংকর মনমক্মপর সময় 

‘আল্াহু আকবার’ বলমতন এবং দসখামন অবস্ান না 

কমর মফমর আসমতন।(() 

( মুসমলম ২/৮৯১, নং ১২১৮। 

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৩/৫৮৩, নং ১৭৫১; দসখামন তার েব্দ 

দদখুন, আরও দদখুন,  বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৩/৫৮৩, ৩/৫৮৪, 

৩/৫৮১ নং ১৭৫৩; অনুরূপ মুসমলম নং ১২১৮।
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122

আচিিবেেেক ও আেদেেেক মবষরেে পে 
দ�া‘আ

 »ُسبَْحاَن اللَّه«.
 “আল্াহ পমবরি-মহান।”(()

 »اللَُّه أَْكَبُر«.
 “আল্াহ সবমচময় বড়।”(() 

123

আেদে�ােক দকারো সংবা� আসরল িা 
কেরব

 “নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর মনকে 

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ১/২১০, ৩৯০, ৪১৪, নং ১১৫, ৩৫৯৯, 

৬২১৮; মুসমলম ৪/১৮৫৭, নং ১৬৭৪।

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৮/৪৪১, নং ৪৭৪১; মতরমমিী নং ২১৮০; 

আন- নাসাঈ মফল কুবরা, নং ১১১৮৫। আরও দদখুন, সহীহুত মতরমমিী 

২/১০৩, ২/২৩৫, আহমাদ-৫/২১৮, নং ২১৯০০।
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দকামনা আনদেদায়ক সংবাদ এমল মহান ও বরকতময় 

আল্াহ তা‘আলার শুকমরয়া আদায়স্বরূপ মসেদায় পমড় 

দিমতন।”(() 

124

েেীরে দকারো ব্যো অেুভব কেরল িা 
কেরব ও বলরব

 “আপনার দদমহর দি স্ামন আপমন ব্যো অনুভব 

করমছন, মসখামন আপনার হাত দরমখ মতনবার বলুন,

»ِبْسِم اللَِّه«.
“আল্াহর নামম।” আর সাতবার বলুন,

»أَُعوُذ ِباللَِّه َوُقْدَرِتِه ِمْن َشرِّ َما أَِجُد َوأَُحاِذُر«.
“এই দি ব্যো আমম অনুভব করমছ এবং িার আমম 

আেকিা করমছ, তা দেমক আমম আল্াহর এবং তাঁর 

কুদরমতর আশ্রয় প্রােবেনা করমছ।”(() 

( হাদীসমে নাসাঈ ব্যতীত অপরাপর সুনান গ্রথেকারেণ উধিৃত কমরমছন। 

আবূ দাউদ নং ২৭৭৪; মতরমমিী নং ১৫৭৮; ইবন মাোহ ১৩৯৪। আরও 

দদখুন, সহীহ ইবন মাোহ ১/২৩৩; ইরওয়াউল োলীল, ২/২২৬।

( মুসমলম ৪/১৭২৮, নং ২২০২। 
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125

দকারো মকছুে উপে মেরেে দচাখ লাোে 
ভে োকরল দ�া‘আ

 “িখন দতামামদর দকউ তার ভাইময়র, অেবা 

মনমের দকামনা মবষময়, অেবা মনমের দকামনা সম্পমদ 

এমন মকছু দদমখ িা তামক চমৎকৃত কমর, [তখন দস 

দিন দসোর েন্য বরকমতর দদা‘আ কমর;] কারণ, মচাখ 

লাোর (বদ নেমরর) মবষয়মে সত্য।”(() 

126

ভীত অবস্াে িা বলরব

 »الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه!«.
 “আল্াহ ব্যতীত দকামনা হক্ উপাস্য দনই!”(() 

( মুসনামদ আহমাদ ৪/৪৪৭, নং ১৫৭০০; ইবন মাোহ্, নং ৩৫০৮; 

মামলক ৩/১১৮-১১৯। আর োইখুল আলবানী, সহীহুল োমম‘ গ্রমথে 

সহীহ বমলমছন, ১/২১২; আরও দদখুন, আরনাঊমতর এর িাদুল মা‘আদ 

এর তাহকীক ৪/১৭০। 

( বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৩৮১, নং ৩৩৪৬; মুসমলম ৪/২২০৮, নং 

২৮৮০।
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127

পশু িরবহ বা োহে কোে সিে িা বলরব

 »ِبْسِم اللَِّه َواللَُّه أَْكَبُر ]اللَُّهمَّ ِمنَْك َولََك[ اللَُّهمَّ تََقبَّْل ِمنِّي«.
 “আল্াহর নামম, আর আল্াহ সবমচময় বড়। [মহ 

আল্াহ! এো আপনার মনকে দেমক প্রাপ্ত এবং আপনার 

েন্যই।] মহ আল্াহ! আপমন আমার তরফ দেমক তা 

কবুল করুন।”(() 

128

�ুটি েেতাের�ে ষড়িন্ত্র প্রমতহত কেরত 
িা বলরব

َوالَ  بَرٌّ  يَُجاِوُزُهنَّ  الَ  الَِّتي  اِت  التَّامَّ اللَِّه  بَكِلَماِت  »أَُعوُذ   
ِمَن  يَنِْزُل  َما  َشرِّ  َوِمْن  َوَذَرأَ،  َوبََرأَ  َخلََق،  َما  َشرِّ  ِمْن  َفاِجٌر: 
َماِء، َوِمْن َشرِّ َما يَْعُرُج فيَها، َوِمْن َشرِّ َما َذَرأَ ِفي اأْلَْرِض،  السَّ
( মুসমলম ৩/১৫৫৭, নং ১৯৬৭; বায়হাকী ৯/২৮৭, দু ব্ামকমের মােখামনর 

অংে বাইহাকী দেমক, ৯/২৮৭, ইত্যামদ। তমব সববেমেষ বাক্যমে ইমাম 

মুসমলমমর বণবেনা দেমক অেবে মহমসমব েৃহীত।
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َوِمْن َشرِّ َما يَْخُرُج ِمنَْها، َوِمْن َشرِّ ِفتَِن اللَّيِْل َوالنََّهاِر، َوِمْن َشرِّ 
ُكلِّ َطاِرٍق ِإالَّ َطاِرقاً يَْطُرُق ِبَخيٍْر يَا َرْحَمُن«.

 “আমম আল্াহর ঐ সকল পমরপূণবে বাণীসমূমহর 

সাহামি্য আশ্রয় চাই িা দকামনা সৎমলাক বা 

অসৎমলাক অমতক্রম করমত পামর না-আল্াহ িা সৃমটি 

কমরমছন, অমতিমবে এমনমছন এবং বতমর কমরমছন 

তার অমনটি দেমক, আসমান দেমক িা দনমম আমস 

তার অমনটি দেমক, িা আকামে উমঠ তার অমনটি 

দেমক, িা পৃমেবীমত মতমন সৃমটি কমরমছন তার অমনটি 

দেমক, িা পৃমেবী দেমক দবমরময় আমস তার অমনটি 

দেমক, মদমন-রামত সংঘমেত দফতনার অমনটি দেমক, 

আর রামরিমবলা হঠাৎ কমর আেত অমনটি দেমক, 

তমব রামত আেত দি মবষয় কল্যাণ মনময় আমস তা 

ব্যতীত; মহ দয়াময়!”(() 

( আহমাদ ৩/৪১৯, নং ১৫৪৬১, সহীহ সনমদ। আর ইবনুস সুন্নী, নং ৬৩৭; 

আরনাঊত তার বোহাভীয়ার তাখরীমে এর সনদমক মবশুধি বমলমছন, 

পৃ.১৩৩। আরও দদখুন, মােমা‘উি িাওয়াময়দ ১০/১২৭।
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129

ক্িাপ্রােবেো ও তাওবা কো

 রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন,  

“আল্াহর েপে, মনচিয় আমম বদমনক সতির -এর 

অমধকবার আল্াহর কামছ ক্মা চাই এবং তাওবা কমর।”(()

 রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও 

বমলন, “মহ মানুষ, মতামরা আল্াহর কামছ তাওবা 

কর, মনচিয় আমম আল্াহর কামছ বদমনক একেত বার 

তাওবা কমর।”(()

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও 

বমলন, “মি ব্যমতি বলমব, 

»أَْستَْغِفُر اللََّه الَْعظيَم الَِّذي الَ ِإلََه ِإالَّ ُهَو الَْحيُّ الَقّيُوُم َوأَتُوُب 
ِإلَيِه«.

‘আমম মহামমহম আল্াহর মনকে ক্মা চাই, মিমন ছাড়া 

আর দকামনা হক্ ইলাহ দনই, মতমন মচরস্ায়ী, সববেসতিার 

( বুখারী, ফাতহুল বারীসহ, ১১/১০১, নং ৬৩০৭। 

( মুসমলম, ৪/২০৭৬, নং ২৭০২। 
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ধারক। আর আমম তাঁরই মনকে তাওবা করমছ।’ আল্াহ 

তামক মাফ কমর মদমবন িমদও দস িুধিমক্রি দেমক 

পলায়নকারী হয়।”(() 

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও 

বমলন, “রব একেন বাদোর সবমচময় দবমে মনকেবতবেী 

হয় রামতর দেষ প্রামন্ত, সুতরাং িমদ তুমম িমদ দস 

সমময় আল্াহর মিমকরকারীমদর অন্তভুবেতি হমত সক্ম 

হও, তমব তা-ই হও।”(()   

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও 

বমলন, “একেন বাদো তার রমবর সবমচময় কামছ 

তখনই োমক, িখন দস মসেদায় িায়, সুতরাং দতামরা 

তখন দবমে দবমে কমর দদা‘আ কর।”(() 

( আবূ দাউদ ২/৮৫, নং ১৫১৭; মতরমমিী ৫/৫৬৯, নং ৩৫৭৭; আল-হামকম 

এবং সহীহ বমলমছন, তার সামে ইমাম িাহাবী ঐকমত্য দপাষণ কমরমছন, 

১/৫১১, আর োইখুল আলবানীও সহীহ বমলমছন। মদখুন, সহীহুত 

মতরমমিী ৩/১৮২, োমমউল উসূল মল আহাদীমসর রাসূল সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম ৪/৩৮৯-৩৯০, আরনাঊত এর সম্পাদনাসহ।

( মতরমমিী নং ৩৫৭৯, নাসায়ী, ১/২৭৯ নং ৫৭২; হামকম ১/৩০৯। আরও 

দদখুন, সহীহুত মতরমমিী, ৩/১৮৩; োমম‘উল উসূল, আরনাউমতর 

তাহকীকসহ ৪/১৪৪। 

( মুসমলম, ১/৩৫০; নং ৪৮২। 
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 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও 

বমলন, “মনচিয় আমার অন্তমরও ঢাকনা এমস পমড়, 

আর আমম বদমনক আল্াহর কামছ একেত বার ক্মা 

প্রােবেনা কমর।”(() 

130

তাসবীহ, তাহিী�, তাহলীল ও তাকবীে 
-এে ফিীলত

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

বমলন, “মি ব্যমতি বদমনক ১০০ বার বমল,

»ُسبَْحاَن اللَِّه َوِبَحْمِدِه«.
‘আমম আল্াহর সপ্রেংস পমবরিতা দঘাষণা করমছ’, 

( মুসমলম, ৪/২০৭৫, নং ২৭০২। ইবনুল আসীর বমলন, «ليُغان على قلبي» 
এর অেবে হমছে, ঢাকা পমড় িায়, পদবোবৃত হময় িায়। উমদেে্য ভুমল িাওয়া; 

কারণ রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম সববেদা মিমকর, ধনকে্য 

ও সামববেক ত্বোবধামন োকমতন। তাই িখন দকামনা সময় এ ব্যাপামর 

সামান্যতম ব্যাঘাত ঘেত অেবা ভুমল দিমতন, তখমন মতমন এোমক 

মনমের েন্য গুনাহ মমন করমতন, সামে সামে মতমন ইমতিেফার বা ক্মা 

প্রােবেনার মদমক দ্রুত ধামবত হমতন। মদখুন, োমম‘উল উসূল ৪/৩৮৬। 
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তার পাপসমূহ মুমছ দফলা হয়, িমদও তা সােমরর 

দফনারামের সমান হময় োমক।”(() 

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আরও 

বমলন, মি ব্যমতি মনম্াতি বাণীমে ১০ বার বলমব,

»الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، لَُه الُْملُْك، َولَُه الَْحْمُد، َوُهَو 
َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«.

“একমারি আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই, তাঁর 

দকামনা েরীক দনই; রােবে তাঁরই, সমতি প্রেংসাও 

তাঁর; আর মতমন সকল মকছুর ওপর ক্মতাবান।” এো 

তার েন্য এমন হমব দিন দস ইসমাঈমলর সন্তানমদর 

চারেনমক দাসবে দেমক মুতি করল।”(()  

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

বমলমছন, “দুমে বাক্য এমন রময়মছ, িা িবামন সহে, 

( বুখারী ৭/১৬৮, নং ৬৪০৫; মুসমলম ৪/২০৭১, নং ২৬৯১; তাছাড়া এ 

মকতামবর ১৩৭ পৃষ্ঠায় দি ব্যমতি সকাল ও সন্ধায় একেতবার পড়মব, তার 

দি ফমিলত বমণবেত হময়মছ তা দদখুন।

( বুখারী ৭/৬৭ নং ৬৪০৪; মুসমলম, তার েমব্দ ৪/২০৭১ নং ২৬৯৩; 

অনুরূপভামব একেবার বলার ফিীলত দদখুন, ৯৩ নং দদা‘আর হাদীস, 

পৃ. নং ১৩৯। 
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মীিামনর পাল্ায় ভারী এবং করুণাময় আল্াহর মনকে 

অমত মপ্রয়। আর তা হমছে, 

»ُسبَْحاَن اللَِّه َوِبَحْمِدِه، ُسبْحاَن اللَِّه الَْعِظيم«.
‘আল্াহর প্রেংসাসহকামর তাঁর পমবরিতা ও মমহমা 

বণবেনা করমছ। মহান আল্াহর পমবরিতা ও মমহমা দঘাষণা 

করমছ’।”(() 

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, 

“সুবহানাল্াহ, আলহামদুমলল্াহ, লা ইলাহা ইল্াল্াহ, 

আল্াহু আকবার- সূিবে িা মকছুর উপর উমদত হয় তার 

দচময় এগুমলা বলা আমার কামছ অমধক মপ্রয়।”(()

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

বমলন, “মতামামদর দকউ মক প্রমতমদন এক হাোর 

সাওয়াব অেবেন করমত অপারে?” তাঁর সােীমদর মমধ্য 

একেন প্র্ কমর বলল, আমামদর দকউ কী কমর এক 

হাোর সাওয়াব অেবেন করমত পামর? নবী সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম বলমলন, “মি ব্যমতি ১০০ বার 

‘সুবহানাল্াহ’ বলমব, তার েন্য এক হাোর সাওয়াব 

( বুখারী ৭/১৬৮, নং ৬৪০৪; মুসমলম ৪/২০৭২, নং ২৬৯৪।

( মুসমলম, ৪/২০৭২, নং ২৬৯৫।
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দলখা হমব অেবা তার এক হাোর পাপ মুমছ দফলা 

হমব।”(()

 “মি ব্যমতি বলমব,

»ُسبَْحاَن اللَِّه الَْعِظيِم َوِبَحْمِده«.

‘মহান আল্াহর প্রেংসার সামে তাঁর পমবরিতা ও মমহমা 

দঘাষণা করমছ’- তার েন্য োন্নামত একমে দখেুর োছ 

দরাপণ করা হমব।”(() 

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, 

“ওমহ আব্দুল্াহ ইবন কাময়স! আমম মক োন্নামতর এক 

রনেভাডোর সম্পমকবে দতামামক অবমহত করব না?” আমম 

বললাম, মনচিয় দহ আল্াহর রাসূল। মতমন বলমলন, 

“তুমম বল,

ةَ ِإالَّ ِباللَِّه«. »الَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ

“আল্াহর সাহাি্য ছাড়া (পাপ কাে দেমক দূমর োকার) 

( মুসমলম ৪/২০৭৩, নং ২৬৯৮।

( মতরমমিী ৫/১১, নং ৩৪৬৪; হামকম-১/৫০১ এবং এোমক সহীহ 

বমলমছন। আর ইমাম িাহাবী তার সামে একমত হময়মছন। মদখুন, 

সহীহুল োমম‘ ৫/৫৩১; সহীহুত মতরমমিী ৩/১৬০।
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দকামনা উপায় এবং (সৎকাে করার) মকামনা েমতি 

কামরা দনই।”(() 

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

বমলন, “আল্াহর মনকে সববোমধক মপ্রয় বাক্য চারমে, 

তার দি দকানমে মদময়ই শুরু করামত দতামার দকামনা 

ক্মত দনই। আর তা হমলা, 

»ُسبَْحاَن اللَِّه، َوالَْحْمُد ِللَّه، َوالَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه، َواللَُّه أَْكَبُر«.

“আল্াহ পমবরি-মহান। সকল হামদ-প্রেংসা আল্াহর। 

আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই। আল্াহ সবমচময় 

বড়।”(()

 এক দবদুঈন রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্ামমর কামছ এমস মেমজ্ঞস করল, আমামক 

একমে কামলমা মেক্া মদন িা আমম বলব। তখন রাসূল 

বলমলন, “বল, 

َشِريَك لَُه، اللَُّه أَْكَبُر َكِبيراً، َوالَْحْمُد  ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ  »الَ 
( বুখারী, ফাতহুল বারীসহ ১১/২১৩, নং ৪২০৬; মুসমলম ৪/২০৭৬, নং 

২৭০৪।

( মুসমলম ৩/১৬৮৫, নং ২১৩৭।



হিসনুল মুসহলম

203

ةَ ِإالَّ ِباللَِّه  ِللَِّه َكِثيراً، ُسبَْحاَن اللَِّه َربِّ الَعالَِمنَي، الَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ
الَْعِزيِز الَْحِكيِم«.

“একমারি আল্াহ ব্যতীত দকামনা হক্ ইলাহ দনই, তাঁর 

দকামনা েরীক দনই। আল্াহ সবমচময় বড়, অতীব বড়। 

আল্াহর অমনক-অেস্র প্রেংসা। সৃমটিকুমলর রব আল্াহ 

কতই না পমবরি-মহান। প্রবল পরাক্রমেীল ও প্রজ্ঞাময় 

আল্াহর সাহাি্য ছাড়া (পাপ কাে দেমক দূমর োকার) 

দকামনা উপায় এবং (সৎকাে করার) মকামনা েমতি 

কামরা দনই।”  

তখন দবদুঈন বলল, এগুমলা দতা আমার রমবর েন্য; 

আমার েন্য কী? মতমন বলমলন: “বল,

»اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي، َواْرَحْمِني، َواْهِدِني، َواْرُزْقِني«.
“মহ আল্াহ! আমামক ক্মা করুন, আমার প্রমত দয়া 

করুন, আমামক দহদায়াত মদন এবং আমামক মরমিক 

মদন।”(()

 “মকামনা ব্যমতি ইসলাম গ্রহণ করমল রাসূলুল্াহ 

( মুসমলম ৪/২০৭২, নং ২৬৯৬। আর আবূ দাউদ বমধবেত বণবেনা কমরন, 

১/২২০, নং ৮৩২: এরপর িখন দবদুঈন মফমর দেল, তখন রাসূলুল্াহ্  

সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ ওয়াসাল্াম বলমলন, “মলাকমে তার হাত কল্যামণ 

পূণবে কমর মনল”। 
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সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম তামক প্রেমম সালাত 

মেক্া মদমতন। অতুঃপর এসব কো মদময় দদা‘আ করার 

আমদে মদমতন, 

»اللَُّهمَّ اْغِفِر ِلي، َواْرَحْمِني، َواْهِدِني، َوَعاِفِني َواْرُزْقِني«.
“মহ আল্াহ! আপমন আমামক ক্মা করুন, আমামক 

দয়া করুন, আমামক আপমন দহদায়াত মদন, আমামক 

মনরাপদ রাখুন এবং আমামক মরমিক দান করুন।”(()  

 “সববেমশ্রষ্ঠ দদা‘আ হল,

»الَْحْمُد ِللَِّه«.
“সকল প্রেংসা আল্াহরই”। আর সমববোতিম মিমকর হল, 

»الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه«.
“আল্াহ ব্যতীত দকামনা হক্ ইলাহ দনই।”(()

 “‘আল-বামকয়াতুস সামলহাত’ তো মচরস্ায়ী 

দনক আমল হমছে, 

( মুসমলম ৪/২০৭৩; নং ৩৬৯৭। মুসমলমমর অপর বণবেনায় এমসমছ, 

“এগুমলা দতামার েন্য দুমনয়া ও আমখরাত সবমকছুর সমবিয় ঘোমব।”

( মতরমমিী ৫/৪৬২, নং ৩৩৮৩; ইবন মাোহ ২/১২৪৯, নং ৩৮০০; আল-

হামকম, ১/৫০৩ এবং সহীহ বমলমছন, আর ইমাম িাহাবী তা সমেবেন 

কমরমছন। আরও দদখুন, সহীহুল োমম‘ ১/৩৬২।  
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َوالَ  أَْكَبُر،  َواللَُّه  اللَُّه،  ِإالَّ  ِإلََه  َوالَ  ِللَِّه،  َوالَْحْمُد  اللَِّه،  »ُسبَْحاَن 
ةَ ِإالَّ ِباللَِّه«. َحْوَل َوالَ ُقوَّ

“আল্াহ পমবরি-মহান। সকল হামদ-প্রেংসা আল্াহর। 

আল্াহ ছাড়া দকামনা হক্ ইলাহ দনই। আল্াহ সবমচময় 

বড়। আর আল্াহর সাহাি্য ছাড়া (পাপ কাে দেমক দূমর 

োকার) মকামনা উপায় এবং (সৎকাে করার) মকামনা 

েমতি কামরা দনই।”(()  

131

কীভারব েবী সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওোসাল্াি তাসবীহ পাঠ কেরতে?

 আব্দুল্াহ ইবন ‘আমর রামদয়াল্াহু ‘আনহুমা 

বমলন, “আমম নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমক 

( মুসনামদ আহমাদ নং ৫১৩; আহমাদ োমকর এর তারতীব অনুসামর, আর 

তার সনদ মবশুধি। মদখুন, মােমাউি িাওয়াময়দ, ১/২৯৭; ইবন হাোর 

বুলুগুল মারাম গ্রমথে এোমক আবু সা‘ঈদ রামদয়াল্াহু ‘আনহু এর বণবেনায় 

ইমাম নাসাঈ (আস-সুনানুল কুবরা, নং ১০৬১৭) মনময় এমসমছন বমল 

ইমগিত কমরমছন এবং বমলমছন দি, হাদীসমেমক ইবন মহব্বান (নং ৮৪০) 

ও হামকম (১/৫৪১) সহীহ বমলমছন। 
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দদমখমছ আঙুল ভাঁে কমর তাসবীহ গুনমত”। অপর 

বণবেনায় অমতমরতি এমসমছ, “তাঁর ডান হামত।”(()

132

মবমবধ কল্যাণ ও সািমটিক মকছু আ�ব

 নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, 

“িখন রামরি অন্ধকার হমব,” অেবা (বমলমছন) 

“মতামরা সন্ধায় উপনীত হমব, তখন দতামরা দতামামদর 

মেশুমদরমক আেমল রাখমব; কারণ, তখন েয়তানরা 

ছমড়ময় পড়মত োমক। তারপর িখন রামতর একো 

সময় অমতবামহত হমব, তখন তামদর দছমড় মদমব। আর 

দতামরা দরোগুমলা বন্ধ করমব এবং আল্াহর নাম 

মনমব; মকননা েয়তান দকামনা বন্ধ দরো খুমল না। আর 

দতামরা দতামামদর পানপারিসমূহ দবঁমধ রাখমব এবং 

আল্াহর নাম মনমব। আর দতামরা দতামামদর োলা-

বাসন দঢমক রাখমব এবং আল্াহর নাম মনমব, িমদও 

( আবূ দাউদ ২/৮১, নং ১৫০২; মতরমমিী ৫/৫২১, নং ৩৪৮৬। আরও 

দদখুন, সহীহুল োমম‘ ৪/২৭১, নং ৪৮৬৫, আর োইখ আলবানী সহীহ 

সুনান আমব দাউমদ (১/৪১১) এোমক সহীহ বমলমছন।
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সামান্য মকছু তার ওপর রাখ। আর দতামরা দতামামদর 

ঘমরর প্রদীপগুমলা মনমভময় রাখমব।”(()

ٍد َوَعلَى آِلِه َوأَْصَحاِبِه  َوَصلَّى اللَُّه َوَسلََّم َوبَاَرَك َعلَى نَِبيِّنَا ُمَحمَّ
أَْجَمِعنَي.

আল্াহ দুরূদ ও সালাম এবং বরকত বষবেণ করুন 

আমামদর নবী মুহাম্াদ, তাঁর বংেধর ও তাঁর সকল 

সাহাবীেমণর ওপর।

( বুখারী, ফাতহুল বারীসহ, ১০/৮৮; নং ৫৬২৩; মুসমলম, ৩/১৫৯৫, নং 

২০১২। 
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