
হযরতওয়ালা শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহহব দা.বা.  
ককছ ুআমহলর কথা বহলন- 

 
১. সববপ্রথম কনহের ঈমান আমলহক সংহশাধন করা। পকবত্র কুরআহন মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কহরন- 

ل ٍم و َ لَِک ال قُّر  ه  َوَما کَاَن َرب َُّک لِیُّ  َ  ی بِظُّ و  لُّهَ ه  ا لِحُّ  ﴾۱۱۱﴿ َن ا مُّص 
অথব: আর আপনার রব এমন নন যয,  কতকন েনপদসমূহহক অন্যায়ভাহব ধ্বংস কহর যদহবন অথচ তার 
অকধবাসীরা সৎকহমব কলপ্ত রহয়হছ। (সূরা হুদ:১১৭) 
 
২. দুই নম্বর কাে হহলা-আকীদা সহীহ করা। পকবত্র কুরআহন কারীহম মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কহরন,  

ْ ُْْقل  اِِْصیْ ی ُْْل َّن  اْۤ نَّ ْبَّ ْالُْل َّ ََّ ََّ ََّ اْ ََّ اْْ ل ْهُْْۚ ْْلَّنَّ و  ََّ ْ ْْۚ ْْنَّاىوَّ عَّلَّ ک َّْفَّل یَّْْْالِْوَّ وَّ ُنوْ ََّ َِ ِْلْال ُمؤ   ﴾۱۵﴿ْنَّ
অথব: যহ নবী! আপকন বহল কদন! আল্লাহ আমাহদর েন্য (তাকদীহর) যা কলহখ যরহখহছন তা ছাড়া অন্য 
যকাহনা কষ্ট আমাহদরহক ককছুহতই স্পশব করহব না। কতকনই আমাহদর অকভভাবক। আর আল্লাহর উপর 
মুকমনহদর ভরসা করা উকচত। (সূরা তাওবা;  আয়াত ৫১) 

কাহেই যয যকাহনা বালা-মুসীবত ও মহামাকরহত মুকমন বান্দার প্রথম কাে হহলা কনহের আকীদা কবশ্বাস 
দৃঢ় করা যয,  আল্লাহ তা‘আলা যকদ আমার তাকদীহর কলহখ রাহখন,  তহব তা যকানভাহবই আটকাহনা 
সম্ভব নয়। যসহেহত্র আল্লাহ তা‘আলাই আমাহক সুস্থতা দান করহবন,  মারা যেহল ‘শহীদ’ এর মযবাদা 
তথা কবনা কহহসহব োন্নাত দান করহবন। আর যকদ আমার তাকদীহর এ যরাে না কলহখ থাহকন,  তহব এ 
যরাে আমার কেহনা হহব না। 

এর পাশাপাকশ এ কবশ্বাস রাখহত হহব যয,  কহরানা ভাইরাস যকাহনা যছাোঁয়াহচ যরাে নয়। বরং আল্লাহ 
তা‘আলা তাকদীহর যরহখহছন-এ েন্য হহয়হছ। হাদীহস পাহক ইরশাদ হহয়হছ-নবীেী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বহলন, عدوى وال،  অথবাৎ যছাোঁয়াহচ যরাে বলহত ককছু যনই!’ এক সাহাবী কেজ্ঞাসা করহলন যয,  

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এককট খুেকলযুক্ত বকরী অন্যান্য (সুস্থ) বকরীর মাহে যরহখ কদহল যসগুহলাও যতা 

খুেকল যরাহে আক্রান্ত হহয় যায়! নবীেী বলহলন, األول أعدى فمن ‘    ‘তাহহল প্রথম বকরীকট কী কারহে 

আক্রান্ত হহলা?’ অথবাৎ প্রথম বকরীকট যযভাহব আল্লাহর হুকুহম আক্রান্ত হহয়হছ,  যতমকন অন্যগুহলাও 
আল্লাহর হুকুহম আক্রান্ত হহয়হছ। ( মুসনাহদ আহমাদ;  হা.নং ৩০৩১) 
 
৩. কতন নম্বর কাে হহলা- যবকশ যবকশ ইহেেফার করা তথা আল্লাহর কাহছ কনে গুনাহহর েন্য েমা চাওয়া। 
পকবত্র কুরআহন মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কহরন- 



و َن ﴿ ِفرُّ َتغ  م  َوهُّم  َیس  َبهُّ َعذ ِ ِ  ؕ َوَما کَاَن اهللُّ مُّ َن َت ِفهْی  م  َوا َبهُّ  ﴾۳۳َوَما کَاَن اهللُّ لِیَُّعذ ِ
অথব : এবং (হহ নবী!) আল্লাহ এমন নন যয,  আপকন তাহদর মাহে বতবমান থাকা অবস্থায় তাহদরহক শাকে 
যদহবন এবং কতকন এমনও নন যয,  তারা ইকেেফাহর রত থাকা অবস্থায় তাহদরহক শাকে যদহবন। (সূরা 
আনফাল:৩৩) 
 
৪. এ দু‘আকট যবকশ যবকশ পাঠ করা- 

ا َلا اِلٰها اََِلا  ْ ُكْنُت ِمنا ا اناكا اَِّنِ الِِمْْيا ْنتا ُسْبحا  °الَظا
অথব: (হহ আল্লাহ!) আপকন ছাড়া যকাহনা মাবুদ যনই। আপকন সকল ত্রুকট যথহক পকবত্র। কনশ্চয়ই আকম 
অপরাধী। ( সূরা আকম্বয়া,  আয়াত:  ৮৭)  
 
৫. বাদ ফযর ও বাদ মােকরব কতন কতনবার কনহনাক্ত দু‘আ দুকট পড়া- 

ِمْالِْ ْْبِس  ْْال َِّذي  ِم لَّ  ْ ْا ََّ ََّ ْ ُ ُّ ُُ ٌءِْفْْْیَّ ي  َّْْشَّ ْال  لَّ ِضْوَّ ْر  ِِ ِمیْ ْ ْالس َّ ُهوَّ اِءْوَّ مَّ ِلیْ ْالس َّ ْال عَّ ُمَُْ
অথব: আল্লাহর নাহম,  যার নাহমর সাহথ আসমান ও যমীহন যকাহনা বস্তু েকতসাধন করহত পাহর না। আর 
কতকনই সববহরাতা ও সববজ্ঞানী! (মুসনাহদ আহমাদ;  হা.নং ৪৪৬) 

َّْ ْا َِن  اِتْ َّ َ ا َّ َ اِتْاِلْال َّلِمَّ ذُْبِك ُْعو  لَّقَّ اْخَّ ََّ ْ ِ  شَّ ُّ 
অথব: আকম আল্লাহর কাহছ তার পকরপূেব ‘কাহলমা’র মাধযহম সকল সৃকষ্টেীহবর অকনষ্টতা যথহক আরয় চাকি। 
(মুসনাহদ আহমাদ;  হা.নং ৭৮৯৮) 
 

৬. কনহনাক্ত দু‘আকট যবকশ যবকশ পাঠ করা- 

َذ  ِن، َوال جُّ نُّو  ِص، َوال جُّ ذُّ بَِك ِمَن ال ََبَ و  م َ اِّن ِ  اَعُّ َلل  هُّ َقاِم ا َس   اِم، َوِمن  َسی ِِئ اال 
অথব: যহ আল্লাহ! আকম যশ্বত যরাে,  উম্মাদনা,  কুষ্ঠ যরাে এবং সকল প্রকার দুরাহরােয বযাকধ যথহক 
আপনার কাহছ আরয় চাকি। (মুসনাহদ আহমাদ;  হা.নং ১৩০০৪) 

৭. কদহন যয যকাহনা সমহয় সূরা ফাকতহা কতনবার,  সূরা ইখলাস কতনবার,  এবং কনহনাক্ত দুআকট ৩১৩ 
বার পড়া- 

ِكْيُل  ْسُبناا اهلُل وانِْعما الْوا  حا
অথব: আল্লাহ তাআলাই আমাহদর েন্য যহথষ্ট। আর কতকন অকত উত্তম অকভভাবক। (সূরা আহল ইমরান;  আয়াত 
১৭৩) 
 
৮. কদহন যয যকাহনা সমহয় কনে পকরবাহর সকম্মকলতভাহব সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাহমর 
কনভবরহযােয যকাহনা ককতাহবর তা‘লীম করা। এটা একটা পরীকেত আমল। কনকট অতীহত কহন্দুোহন 
একবার এক মহামাকর যদখা যদয়। তখন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এ মহামাকর যথহক 



বাোঁচার েন্য ‘নাশরুত তীব’ নাহম সীরাতগ্রন্থ যলখা শুরু কহরন। এ সীরাহতর বরকহত আল্লাহ তা‘আলা 
মহামাকর উকঠহয় যনন! 

কনভবরহযােয সীরাহতর ককতাব যযমন সাইহয়যদ আবুল হাসান নদবী রহ. রকচত ককতাব ‘নবীহয় রহমাত’ 
( বাংলা),  মুফতী শফী রহ.কৃত ‘সীরাহত খাতামুল আকম্বয়া সা. (বাংলা)। 
 
কব:দ্র: যকউ যকদ মহন মহন এই কথা ভাকব যয, দু‘আগুহলার বাংলা উচ্চারে কদহল ভাহলা হহতা তাহহল তার েন্য নসীহত হহলা, 
“বযেতা আর অলসতার অযুহাহত আমরা যারা কুরআন সহীভাহব পড়ার কশো অেবন করা যথহক কবরত যথহক কুরআহনর প্রকত 
অবহহলা করকছ, আে আমাহদর এই গুনাহহর কারহে কবকভন্ন ধরহনর বালা-মুকসবত আপকতত হহি। তাই সহীভাহব কুরআন 

কশো করার বযাপাহর যত্নশীল হই। আর এখন আপাতহতা দু‘আর অথব পহড় আমল ককর।”  ( সংকলক)  

 
আতঙ্ক নয়,  সতকব হই,  সহচতন হই,  গুনাহ বেবন ককর। 

আল্লাহ আমাহদর সবাইহক যহফােত কহরন, আমীন। 
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