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আল্লাহ ো‘আোর হািে শপে েরার দু‘আ
িুমু‘আর চিে দুরূি
োমাতযর পর এভাতে দু‘আ
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باسمه تعالى
حامدا ومصليا ومسلما
প্রেম অধোে
মাসেূে দু‘আ
১. উযূর শুরুতে পড়তে- ِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيم
অেেঃ আল্লাহর োতম শুরু েরচছ চযচে অসীম িোেু
অেেন্ত িোোে। (আেু িাঊি হািীস েং-১০১/ চেরচমযী হািীস
েং-২৫)

২. উযূর মাতে পড়তেِ
. ْاَّللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَّنْبِيْ وَّوَّسعْ لِيْ فِيْ دَّارِيْ وَّبَّارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِي
অেেঃ শহ আল্লাহ! আমার গুোহ মাফ েতর চিে। আমার
ঘর প্রেস্ত েতর চিে। আমার চরচযে েৃচি েতর চিে।
(সুোতে েুেরা োসাঈ হািীস েং-৯৯০৮)

৩. উযূর শেতে উপতরর চিতে োচেতে পড়তেأَّشْهَّدُ أَّنْ الَّ إِلَّهَّ إِالَّ اللَّهُ وَّحْدَّهُ الَّ شَّرِيكَّ لَّهُ وَّأَّشْهَّدُ أَّنَّ مُحَّمَّدًا
.ُعَّبْدُهُ وَّرَّسُولُه
অেেঃ আচম (অন্ততরর অোটে চেশ্বাতসর সাতে) সাক্ষে
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(স্বরূপ মুতখ শঘােো) চিচচ্ছ শয, এে আল্লাহ েেেীে
অেে শোে মা‘েুি (ইোিতের শযােে) শেই এেং আচম
আতরা সাক্ষে চিচচ্ছ শয, হযরে মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম োাঁর োন্দা এেং রাসূে। (মুসচেম
হািীস েং-২৩৪,৫৭৭)

অেঃপর
ِ এ দু‘আ পড়তেَّاَّللَّهُمَّ اجْعَّلْنِيْ مِنَّ التَّوَّابِيْنَّ وَّاجْعَّلْنِيْ مِنَّ الْمُتَّطَّهرِيْن
অেে:শহ আল্লাহ! আপচে আমাতে োওোোরীতির
অন্তভুেক্ত েরুে এেং পচেত্রো অিেেোরীতির মতধে
োচমে েরুে। (চেরচমযী হািীস েং-৫৫)
৪. মসচিতি প্রতেে েরার সমে পড়তেْبِسْمِ اللهِ وَّالصَّلَّوةُ وَّالسََّلَّمُ عَّلَّى رَّسُوْلِ اللهِ اَّللهُمَّ افْتَّحْ لِي
.ْاَّبْوَّابَّ رَّحْمَّتِك
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতম শুরু েরচছ।আল্লাহ
ো‘আোর রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাতমর
প্রচে রহমে ও োচন্ত েচেেে শহাে। শহ আল্লাহ! আমার
িেে আপোর রহমতের িার উন্মুক্ত েতর চিে। (মুসচেম
হািীস েং-৭১৩/ মুসোতি আহমাি হািীস েং-২৬৪৭৩, ২৬৪৭২/
মুসান্নাতফ ইেতে আেী োইো হািীস েং- ২৯৭৫৫/ ইেতে মািাহ
হািীস েং- ৭৭১,মুসোতি আহমাি, ৬:২৮৩, হািীস েংwww.islamijindegi.com

২৬৪৫৯/মুসান্নাতফ ইেতে আেী োইো, হািীস েং-৩৪৩১)

৫. মসচিি
ِ শেতে শের হওোর সমে পড়তে
َّبِسْمِ اللهِ وَّالصَّلَّوةُ وَّالسََّلَّمُ عَّلَّى رَّسُوْلِ اللهِ اَّللهُمَّ اِنيْ اَّسْئَّلُك
.ْمِنْ فَّضْلِك
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতম শুরু েরচছ।আল্লাহ
ো‘আোর রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাতমর
প্রচে রহমে ও োচন্ত েচেেে শহাে। শহ আল্লাহ! আমার
িেে আপোর েরুোর িার উন্মুক্ত েতর চিে। (মুসচেম
হািীস েং-৭২৮/ মুসোতি আহমাি ৬:২৮৩, হািীস েং-২৬৪৫৯/মুসান্নাতফ
ইেতে আেী োইো, হািীস েং-৩৪৩১, ২৯৭৫৫)

৬. আযাতের শেতে প্রেতম দুরূি েরীফ পতড় এ দু‘আ
পড়তেاَّللهُمَّ رَّبَّ هَّذِهِ الدَّعْوَّةِ التَّامَّةِ وَّالصََّلَّةِ الْقَّائِمَّةِ آتِ مُحَّمَّدًا
َّالْوَّسِيلَّةَّ وَّالْفَّضِيلَّةَّ وَّابْعَّثْهُ مَّقَّامًا مَّحْمُودًا َّالذِي وَّعَّدْتَّهُ ا َِّنك
ْالَّتُخْلِفُ الْمِيْعَّاد
অেেঃ শহ পচরপূেে িাওোে (েো আযাে) ও োমাতযর
মাচেে আল্লাহ! মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো
সাল্লামতে উসীো ও উচ্চমযোিা িাে েরুে এেং োাঁতে
মাোতম মাহমুতি আসীে েরুে, যার ওোিা আপচে
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োাঁর সাতে েতরতছে। চেশ্চে আপচে ওোিা ভঙ্গ েতরে
ো। (েুখারী হািীস েং-৬১৪/ মুসচেম হািীস েং ৩৮৪/ োইহােী
হািীস েং-১৯৭২,সুোতে েুেরা োইহােী হািীস েং-২০০৯)

৭. পাাঁি ওোক্ত ফরয োমাতযর পর পড়ার দু‘আ সমূহ(১) ৩ োর। (ইেেুস সুন্নী হািীস েং-১৩৭,১৩৬)
.ِأَّسْتَّغْفِرُ اللهَّ الَّذِيْ الَّ إلَّهَّ إالَّ هُوَّ الْحَّيُ القيُوْمُ وَّأتُوْبُ إليْه
(২) ১ োর
ِاللَّهُمَّ أَّنْتَّ السََّلَّمُ وَّمِنْكَّ السََّلَّمُ تَّبَّارَّكْتَّ يَّا ذَّا الْجََّلَّل
.ْوَّاإلِكْرَّام
(মুসোতি আহমাি হািীস েং-২২৩৬৫/ মুসচেম হািীস েং-৫৯১)
(মুসোতি আহমাি হািীস েং-২২৪১৯/ মুসচেম হািীস েং-১৩৬৩)

(৩) ১ োর
َّ لَّهُ الْمُلْكُ وَّلَّهُ الْحَّمْدُ وَّهُو.ُالَّ إِلَّهَّ إ ِِالَّ اللَّهُ وَّحْدَّهُ الَّ شَّرِيكَّ لَّه
 ِاللَّه َُّم الَّ مَّانِعَّ لِمَّا أَّعْطَّيْتَّ وَّالَّ مُعْطِيَّ لِمَّا.ٌعَّلَّى كُل شَّيْءٍ قَّدِير
.ْمَّنَّعْتَّ وَّالَّ يَّنْفَّعُ ذَّا الْجَّد مِنْكَّ الْجَّد
অেে: আল্লাহ ছাড়া শোে মােুি শেই। চেচে এে োাঁর
শোে েরীে শেই। সেেমে রািত্ব এেমাত্র োাঁর। োরই
িেে সেে প্রেংসা চেচে সে চেছুর উপর ক্ষমোোে,
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শহ আল্লাহ! আপচে যা চিতে িাে ো শেহ শরাধ েরতে
পাতর ো, আর আপচে যা শরাধ েরতে িাে ো শেহ
চিতে পারতে ো এেং শোে সম্পিোেীতে োর সম্পি
আপোর শেতে রক্ষা েরতে পাতর ো। (েুখারী হািীস েং৮৪৪)

(৪) ১ োর ( اية الكرسىআোেুে েুরসী)
রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি
েতরে: শয েেচক্ত প্রতেেে োমাতযর পর আোেুে েুরসী
পাঠ েরতে, মৃেুে েেেীে শোে চেছু োতে িান্নাতে
প্রতেে েরা শেতে চেরে রাখতে পারতে ো। (সুোতে েুেরা
োসাঈ হািীস েং-৯৯২৮/ ইেেুস্ সুন্নী হািীস েং-১২৩)

(৫) تسبيح فاطمىঅেোৎ ৩৩ োর, ْ سُبْحَّانَّ الله৩৩ োর
ْ اَّلْحَّمْدُ ل َِّله৩৪োর ْ( اَّللهُ اَّكْبَّرমুসচেম হািীস েং-৫৯৫)
(৬) ফির ও মােচরতের পর েো েোর পূতেে ৭ োরِاَّللَّهُمَّ اَّجِرْنِىْ مْنَّ النَّار
(সুোতে েুেরা োসাঈ হািীস েং-৯৯৩৯/ আেু িাউি হািীস েং-৫০৭৯)

(৭) ফির ও মােচরতের পর পড়তে- ৩ োর
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
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পতড়, ১ োর ( سورة احلشرসূরা হাের)-এর শেে ৩
আোে পড়তে। (চেরচমযী হািীস েং-২৯২৭)
চে.দ্র. েম্বা দু‘আ সমূহ ফরয োমাতযর পতর সুন্নাে ো
োেতে ফরতযর পরই পড়তে, আর সুন্নাে োেতে
সুন্নাে পড়ার পর পড়তে।
৮. খাোর সামতে এতে এ দু‘আ পড়তে. ْ بِسْمِ الله،ِ وَّقِنَّا عَّذَّابَّ النَّار،اَّللَّهُمَّ بَّارِكْ لَّنَّا فِيْمَّا رَّزَّقْتَّنَّا
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে আমাতিরতে শয চরচযে িাে
েতরতছে োতে েরেে িাে েরুে এেং আমাতিরতে
িাহান্নাতমর োচস্ত শেতে রক্ষা েরুে। (ইেেুস সুন্নী হািীস
েং-৪৫৯, ৪৫৬ /আে আযোর হািীস েং-৬৫০)

৯. খাওোর শুরুতে পড়তে- ْبِسْمِ اللهِ وَّبَّرَّكَّةِ الله.
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতম শুরু েরচছ এেং আল্লাহ
ো‘আোর েরেতের সাতে এ খাোর খাচচ্ছ। (মুসোিরাতে
হাতেম হািীস েং-৭২৩৬)

১০. খাওোর শুরুতে দু‘আ পড়তে ভুতে শেতে স্মরে
হওো মাত্রই পড়তেُبِسْمِ اللهِ اَّوَّلَّهُ وَّآخِرَّه.
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অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতম খাচচ্ছ, এর প্রেমাংতেও
এেং শেোংতেও। (আেু িাউি হািীস েং-৩৭৬৭)
১১. আহাতরর শেতে পড়তে.َّالْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَّطْعَّمَّنَّا وَّسَّقَّانَّا وَّجَّعَّلَّنَّا مُسْلِمِني
অেেঃ সেে প্রেংসা এেমাত্র আল্লাহ পাতের িেে, চযচে
আমাতিরতে পাোহার েচরতেতছে এেং আমাতিরতে
মুসেমাে োচেতেতছে। (আেু িাউি হািীস েং-৩৮৫১/৩৮৫২
চেরচমযী হািীস েং-৩৪৬৬)

১২. পাচে পাে েরার পর পড়তেاَّلْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ سَّقَّانَّا عَّذْبًا فُرَّاتًا بِرَّحْمَّتِهِ وَّلَّمْ يَّجْعَّلْهُ مِلْحًا
.اُجَّاجًا بِذُنُوْبِنَّا
অেেঃ সমস্ত প্রেংসা এেমাত্র আল্লাহ োআোর িেে,
চযচে আমাতিরতে স্বীে রহমতে সুস্বাদু, সুচমষ্ট পাচে পাে
েচরতেতছে এেং আমাতির গুোতহর োরতে ো চেক্ত ও
েেোক্ত েতরেচে। (চহেোেুে আউচেো ৮:১৩৭,৯:৪৪৫/
শুআেুে ঈমাে, হািীস েং-৪৪৭৯)

১৩.দুধ পাে েরার সমে পড়তে.ُاللَّهُمَّ بَّارِكْ لَّنَّا فِيهِ وَّزِدْنَّا مِنْه
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অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে এই দুতধর মতধে েরেে িাে
েরুে এেং অচধে পচরমাতে িাে েরুে। (আেু িাউি
হািীস েং-৩৭৩০/ চেরচমযী হািীস েং-৩৪৬৪,৩৪৫৫)

১৪.অেচেষ্টٍ খাো ও িস্তরখাো উঠাতোর
সমে পড়তেِ
ٍالْحَّمْدُ لِلَّهِ حَّمْدًا كَّثِريًا طَّيبًا مُبَّارَّكًا فِيهِ غَّيْرَّ مَّكْفِى وَّالَّ مُوَّدَّع
. وَّالَّ مُسْتَّغْنًى عَّنْهُ ر ََّّبنَّا
অেেঃ সেে প্রেংসা এেমাত্র আল্লাহ পাতের িেে,
অতেে অতেে প্রেংসা এেং পচেত্র ও েরেেপূেে
প্রেংসা। শহ প্রভু! এ খাোতে ো যতেষ্ট মতে েরা শযতে
পাতর (শয আর প্রতোিে হতে ো), আর ো এতে সম্পূেে
চেিাে শিো শযতে পাতর (শয আর োর সাক্ষাতের
প্রতোিে হতে ো) ো এ হতে শে-পরওো হওো শযতে
পাতর। (েুখারী হািীস েং-৫৪৫৮/ চেরচমযী হািীস েং-৩৪৬৫ /
আেু িাউি হািীস েং-৩৮৫১)

১৫. িাওোে খাওোর দু‘আ- শোোও িাওোে শখতে
প্রেতম আল্লাহ ো‘আোর শোের আিাে েরতে,
োরপর শমিোতের িেে দু’চট দু‘আ েরতে(ে) িুতপ িুতপ চেতের দু‘আ পড়তে. ْاَّللَّهُمَّ اَّطْعِمْ مَّنْ اَّطْعَّمَّنِىْ وَّاسْقِ مَّنْ سَّقَّانِي
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অেেঃ শহ আল্লাহ! শয আমাতে আহার েচরতেতছ আপচে
োতে আহার িাে েরুে এেং শয আমাতে পাে
েচরতেতছ োতে আপচে পাে েরাে। (মুসোতি আহমাি
হািীস েং-২৩৮০৮/ মুসচেম হািীস েং-২০৫৫)

(খ) চেতের দু‘আ শমিোেতে শুচেতে পড়তেَّ وَّأَّفْطَّر، ُ وَّصَّلَّتْ عَّلَّيْكُمُ الْمََّلَّئِكَّة، ُأَّكَّلَّ طَّعَّامَّكُمُ األَّبْرَّار
َّ ُعِنْدَّكُم
. َّالصائِمُون
অেেঃ আল্লাহ েরুে শযে (এমচেভাতে) শেেোর
শোতেরা শোমাতির খাো খাে এেং শফতরেোেে শযে
শোমাতির উপর রহমে েেেতের দু‘আ েতর এেং
শরাযািারেে শযে শোমাতির োড়ীতে ইফোর েতর।
(মুসোতি আহমাি হািীস েং-১২৪০৬/ োইহােী হািীস েং৮২২৭,আেু িাউি হািীস েং-৮২২৭)

১৬.অতেের োড়ীতে ইফোর েরতে এ দু‘আ পাঠ
েরতেُأَّفْطَّ َّر عِنْدَّكُمُ الصَّائِمُوْنَّ وَّأَّكَّلَّ طَّعَّامَّكُمُ األَّبْرَّارُ وَّصَّلَّتْ عَّلَّيْكُم
. ُالْمََّلَّئِكَّة
অেেঃ আল্লাহ েরুে- শযে (এমচেভাতে) শরাযািারেে
শোমাতির োড়ীতে ইফোর েতর এেং শেে শোতেরা
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শযে শোমাতির খাো খাে এেং শফতরেোেে শযে
শোমাতির উপর রহমতের দু‘আ েতর। (মুসোতি আহমি
হািীস েং-১২১৭৭/আসসুোেুে েুেরা োসাঈ হািীস েং-১০১২৯/
ইেেুস্ সুন্নী হািীস েং-২৯৯)

১৭. প্রস্রােখাো ও পােখাোে প্রতেতের
পূতেে পতড়
ِ
َّ
َّ
চেতে- ِ بِسْمِ اللهِ اللهُم إِنى أَّعُوذُبِكَّ مِنَّ الْخُبُثِ وَّالْخَّبَّائِث.
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতম, শহ আল্লাহ! আচম
আপোর চেেট ক্ষচেোরে ের ও োরী চজ্বে, েেোে
হতে আশ্রে প্রােেো েরচছ। (চেরচমযী হািীস েং-৬০৫/ েুখারী
হািীস েং-১৪২/ত্বোরােী আউসাে, হািীস েং-২৮০৩)

১৮. প্রস্রােখাো ও পােখাো
শেতে শের হওোর পর
ِ
পড়তে-ْ وَّعَّافَّانِي، غُفْرَّانَّكَّ الْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَّذْهَّبَّ عَّنيْ األَّذَّي
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোর চেেট ক্ষমা িাচচ্ছ।
সেে প্রেংসা শসই মহাে আল্লাহ ো‘আোর িেে, চযচে
আমার শেতে েষ্টিােে েস্তু িূর েতর চিতেতছে এেং
আমাতে সুস্থ শরতখতছে। (আেু িাউি হািীস েং-৩০/ চেরচমযী
হািীস েং-৭/ ইেতে মািাহ হািীস েং-৩০১)

১৯. ঘুমাতোর পূতেে পড়তে- اللَّهُمَّ بِاسْمِكَّ أَّمُوتُ وَّأَّحْيَّا
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোরই োতম মৃেুেেরে েরে
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এেং আপোরই োতমর সাতে িীচেে োেে। (েুখারী
হািীস েং-৬৩২৫,৬৩১৪)

এরই সাতে চেতোক্ত দু’চট দু‘আও পড়তে- ِ
بِاسْمِكَّ رَّب وَّضَّعْتُ جَّنْبِي وَّبِكَّ أَّرْفَّعُهُ إِنْ أَّمْسَّكْتَّ نَّفْسِي
َّ فَّارْحَّمْهَّا وَّإِنْ أَّرْسَّلْتَّهَّا فَّاحْفَّظْهَّا بِمَّا تَّحْفَّظُ بِهِ عِبَّادَّكَّ ال
َّصالِحِني
অেেঃ শহ আমার রে! আচম আমার েরীরতে আপোর
োতম চেছাোে রাখোম(েেে েরোম) এেং আপোরই
োতম চেছাো শেতে উঠাতো। আপচে যচি ঘুতমর মতধে
আমার েফসতে উচঠতে শেে োহতে োতে ক্ষমা েতর
চিতেে। আর যচি ো উচঠতে শেে োহতে োতে আপোর
শেে োন্দাতির মে চহফািে েরতেে। (েুখারী হািীস েং৬৩২০)

َّ
ُالله َُّم أَّسْلَّمْتُ وَّجْهِي إِلَّيْكَّ وَّف ََّّوضْتُ أَّمْرِي إِلَّيْكَّ وَّأَّلْجَّأْت
َّظَّهْرِي إِلَّيْكَّ رَّغْبَّةً وَّرَّهْبَّةً إِلَّيْكَّ الَّ مَّلْ ِجَّأَّ وَّالَّ مَّنْجَّا مِنْكَّ إ َِّال إِلَّيْك
.َّاللَّهُمَّ آمَّنْتُ بِكِتَّابِكَّ الَّذِي أَّنْزَّلْتَّ وَّبِنَّبِيكَّ الَّذِي أَّرْسَّلْت
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আমার শিহারা (আত্মাতে)
আপোর চেেট শসাপিে েরোম এেং আমার সেে েমে
আপোর উপর শসাপিে েরোম এেং আচম আমার পৃষ্ঠ
আপোর চেেট অপেে েরোম আপোর রহমতের
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প্রেোোে এেং আপোর আযাতের ভতে। আর আপোর
রহমতের আশ্রে ও পাোহ ছাড়া অেে শোে আশ্রেস্থে
োই। শহ আল্লাহ! আপোর অেেীেে চেোতের উপর
ঈমাে আেোম এেং আপোর শপ্রচরে েেী সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম এর উপর ঈমাে আেোম।
(েুখারী হািীস েং-২৪৭)

২০. শয ঘুতম ভে পাে শস ঘুতমর পূতেে অেো োতরা
ভতে ঘুম শভতঙ্গ
শেতে এ দু‘আ পড়তেِ
ْأَّعُوذُ بِكَّلِمَّاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَّضَّبِهِ وَّعِقَّابِهِ وَّشَّر عِبَّادِهِ وَّمِن
َّ ِهَّمَّزَّات
.ِالشيَّاطِنيِ وَّأَّنْ يَّحْضُرُون
অেেঃ আচম আল্লাহ ো‘আোর োচেমাতে োম্মার উচছো
চিতে োাঁর শক্রাধ, োচস্ত এেং োাঁর োন্দাতির অচেষ্টো
শেতে আশ্রে িাচচ্ছ এেং েেোতের ওোসওোসা ও োর
উপচস্থচে হতে পাোহ িাচচ্ছ।(চেরচমযী হািীস েং৩৫২৮/ মুসোতি আহমাি, হািীস েং-৬৬৯৬)
২১.ঘুম ো এতে এ দু‘আ পড়তেْاللَّهُمَّ رَّبَّ السَّمَّوَّاتِ السَّبْعِ وَّمَّا أَّظَّلَّتْ وَّرَّبَّ األَّْرَّ ِضِنيَّ وَّمَّا أَّق َِّلَّت
َّ َّب
َّ وَّر
ْالشيَّاطِنيِ وَّمَّا أَّض ََّّلتْ كُنْ لِي جَّارًا مِنْ شَّر خَّلْقِكَّ كُلهِم
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َّجَّمِيعًا أَّنْ يَّفْرُطَّ عَّلَّيَّ أَّحَّ ٌد مِنْهُمْ أَّوْ أَّنْ يَّبْغِيَّ عَّزَّ جَّارُكَّ وَّجَّل
.َّثَّنَّاؤُكَّ وَّالَّ إِلَّهَّ غَّيْرُكَّ الَّ إِلَّهَّ إ َِّال أَّنْت
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে সপ্ত আোতের প্রচেপােে এেং
ঐ সেে েস্তুর প্রচেপােে, যার উপর সপ্তম আোে
চেস্তার েতর আতছ এেং চযচে সমগ্র িচমতের প্রচেপােে
এেং ঐ সেে েস্তুর প্রচেপােে যা সমগ্র িচমে েহে
েতর আতছ এেং চযচে েেোে ও ঐ শোেতির
প্রচেপােে যাতিরতে েেোে শোমরা েতরতছ। শহ
প্রচেপােে আল্লাহ! আপচে সমগ্র মাখেুতের অচেষ্ট হতে
আমার রক্ষাোরী এেং আশ্রেিাো হতে যাে। যাতে এ
সেে মাখেুতের মধে হতে শোে মাখেুে আমার উপর
অেোিার-অচেিার েরতে ো পাতর। চেশ্চেই এেমাত্র
আপোর আচশ্রে েেচক্তই প্রভােোেী চেরাপি এেং
এেমাত্র আপোর প্রেংসাই অচে মহাে। আপচে ছাড়া
অপর শোে মা‘েুি শেই। এেমাত্র আপচে ইোিতের
শযােে। (চেরচমযী হািীস েং-৩৫২৩)
২২.ঘুম শেতে িাগ্রে হওোর পর পড়তে.ُالْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَّحْيَّانَّا بَّعْدَّ مَّا أَّمَّاتَّنَّا وَّإِلَّيْهِ النُشُوْر
অেেঃ সেে প্রেংসা আল্লাহ পাতের চযচে আমাতিরতে
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মৃেুে িাতের পর পুেরাে িীচেে েতরতছে এেং মৃেুের
পর োাঁরই চেেট আমাতির প্রেোেেেে েরতে হতে।
(েুখারী হািীস েং-৬৩২৪/ মুসচেম হািীস েং-২৭১১)

২৩. ঘতর ো অেে শোোও প্রতেে েরার দু‘আ ِ
، باسْمِ اللَّهِ وَّجلْنا،ِاللَّهُمَّ إِني أسألُكَّ خَّيْرَّ املَّوْلِجِ وَّ ِخَّيْرَّ املَّخْرَّج
َّ  وَّعَّلى،اللهِ خَّرَّجْنا
َّ ِوباسْم
.اللهِ رَّبنا تَّو ََّّكلْنا
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোর চেেট চভেতর প্রতেে
েরার এেং শের হওোর মঙ্গে োমো েরচছ। আমরা
আল্লাহ ো‘আোর োতম প্রতেে েরোম এেং আল্লাহ
ো‘আোর োতম শের হোম এেং আমরা আমাতির
প্রচেপােে আল্লাহ ো‘আোর উপর ভরসা েরোম।
(আেু িাউি হািীস েং-৫০৯৬,৫০৯৮)

২৪. ঘর শেতে ো অেে শোে স্থাে শেতে শের হওোর
দু‘আ- ِبِسْمِ اللَّهِ تَّوَّكَّلْتُ عَّلَّى اللَّهِ الَّ حَّوْلَّ وَّالَّ قُوَّةَّ إِالَّ بِاللَّه.
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতম (শের হোম), আচম
আল্লাহ ো‘আোর উপর ভরসা েরোম।আল্লাহর
োওফীে ছাড়া গুোহ শেতে শোঁতি োো ো শোে শেে
োি েরা সম্ভে েে। (চেরচমযী হািীস েং-৩৪৩৫/ আেু িাউি
হািীস েং-৫০৯৫, ৫০৯৭)
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২৫.মতের িাচহিা মুোচেে অেস্থা হতে পড়তে.ُاحلَّمْدُ لِلَّهِ الَّذي بِنِعْمَّتِهِ تَّتِمُ الصَّالِحَّات
অেেঃ সেে প্রেংসা আল্লাহ পাতের িেে, যার
শেোমতের েতিৌেতে সেেপ্রোর পূেেমে োি সমাধা ও
সম্পন্ন হে। (ইেতে মািাহ হািীস েং-৩৮০৩/ মুসোিরাতে
হাতেম হািীস েং-১৮৪০,আে আযোর, হািীস েং-৮৩৭)

২৬. মতের েেচেক্রম
চেছু হতে পড়তেِ
ٍاحلَّمْدُ لِلَّهِ عَّلَّى كُل حَّال.
অেেঃ সেোেস্থােই আল্লাহ ো‘আোর প্রেংসা ও শোের
আিাে েচর। (ইেতে মািাহ হািীস েং-৩৮০৩/মুসোিরাতে
হাতেম হািীস েং-১৮৪০)

২৭. শোে সমসোর সম্মুখীে হতে পড়তেُ بِرَّحْمَّتِكَّ أسْتَّغِيث،ُيا حَّيُ يا قَّيُوم
অেেঃ শহ চিরঞ্জীে সেে েস্তুর ধারে আচম আপোর
রহমতের সাহাযে প্রােেো েরচছ। (চেরচমযী হািীস েং৩৫২৪/ আে আযোর হািীস েং-৩০৭)

২৮.শেউ উপোর েরতে োর িেে এ েতে দু‘আ
েরতে- ًجَّزَّاكَّ اللَّهُ خَّيْرا
অেেঃ আল্লাহ ো‘আো আপোতে উত্তম প্রচেিাে িাে
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েরুে। (ইেেুস সুন্নী হািীস েং-২৭৬, আে আযোর হািীস েং-৮০৬)
২৯. োউতে হাচসমুতখ শিখতে পড়তে- َّأَّضْحَّكَّ اللَّهُ سِنَّك
অেেঃ আল্লাহ পাে আপোতে চির হাচসমুখ রাখুে। (েুখারী
হািীস েং-৩২৯৪)

৩০. মতে ওোসওোসা আসতে পড়ার দু‘আ
মতের মতধে খারাপ চিন্তা ো আল্লাহ, রাসূে, পরোে
প্রভৃচের েোপাতর শোে ওোসওোসা এতে চেতের
দু‘আচট পড়তে এেং সাতে সাতে অেে শোে ভাে
োতির চফচেতর মতোচেতেে েরতে। ِآمَّنْتُ باللَّهِ وَّرُسُلِه.
অেেঃ আচম আল্লাহ ো‘আোর চেেট েেোে শেতে
পাোহ (আশ্রে) িাচচ্ছ এেং আল্লাহ পাে ও োাঁর রাসূে
সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর উপর ঈমাে
এতেচছ। (মুসচেম হািীস েং-১৩৪/৬২৩, ৬২৪-৬২৫, ইেেুস সুন্নী
হািীস েং-৬২৯)

৩১. োউতে েচঠে শরাোক্রান্ত ো খারাপ অেস্থাে
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ْاَّلْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ عَّافَّانِيْ مِمَّا ابْتَلَّكَّ بِهِ وَّفَّضَّلَّنِيْ عَّلَّى كَّثِريٍ مِمَّن
. ًخَّلَّقَّ تَّفْضِيَل
অেেঃ েুচম শয চেপতি ো শরাতে পচেে হতেছ, ো হতে
আল্লাহ পাে শয আমাতে মুক্ত শরতখতছে এেং আমাতে
শয অতেে মাখেুে হতে ভাে অেস্থাে এেং সম্মাতে
শরতখতছে এিেে আচম আল্লাহ পাতের শোেরগুিারী
এেং প্রেংসা আিাে েরচছ। (চেরচমযী হািীস েং-৩৪৪১/
ইেতে মািাহ হািীস েং-৩৮৯২)

৩২. সাতপর ভে হতে এ দু‘আ পড়তে. اِنَّا نَّسْئَّلُكَّ بِعَّهْدِ نُوْحٍ وَّبِعَّهْدِ سُلَّيْمَّانَّ بْنِ دَّاؤُدَّ اَّنْ الَّ تُؤْذِيْنَّا
অেেঃ ও শহ সাপ! আমরা েূহ্ আোইচহস সাোম এেং
সুোইমাে আোইচহস সাোতমর অঙ্গীোতরর েো
শোতির স্মরে েচরতে চিচচ্ছ। শোরা আমাতির শোে
ক্ষচে েচরস ো এেং আমাতির েষ্ট চিস ো। (চেরচমযী
হািীস েং-১৪৮৯, ১৪৮৫)

৩৩. সূযে উঠার সমে পড়তেالْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَّقَّالَّنَّا يَّوْمَّنَّا هَّذَّا وَّلَّمْ يُهْلِكْنَّا بِذُنُوبِنَّا
অেেঃ সেে প্রেংসা ঐ আল্লাহ ো‘আোর িেে চযচে
আিতের চিতে আমাতিরতে ক্ষমা েতর চিতেতছে এেং
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গুোতহর োরতে আমাতিরতে ধ্বংস েতরেচে। (মুসচেম
হািীস েং-৮২২)

৩৪.মােচরতের আিাতের সমে পড়তেاَّللَّهُمَّ هَّذَّا إقْبَّالُ لَّيْلِكَّ وَّإِدْبَّارُ نَّهَّارِكَّ وأصْوَّاتُ دُعَّاتِكَّ فَّاغْفِرْ لِي
অেেঃ শহ আল্লাহ! এখে আপোর রাচত্রর আেমে ও
চিতের েমে এেং আপোর প্রচে আহ্বােোরী
মুআযচযতের ধ্বচের (আযাতের) সমে। সুেরাং আপচে
আমাতিরতে ক্ষমা েতর চিে। (মুসোিরাতে হাতেম হািীস েং৭৪৫, আেু িাউি হািীস েং-৫৩০/ আে আযোর, হািীস েং-২১২)

৩৫.
ِ োপড় পচরধাে েরার সমে পড়তেالْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَّسَّانِى هَّذَّا الثَّوْبَّ وَّرَّزَّقَّنِيهِ مِنْ غَّيْرِ حَّوْلٍ مِنى
. ٍوَّالَّ قُوَّة
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর প্রেংসা ও শোের আিাে েরচছ
শয, চেচে আমার শোেই েচক্ত-সামেেে ো োো সতেও
আমাতে এ োপতড়র েেেস্থা েতরতছে ও পচরধাে
েচরতেতছে। (আেু িাউি হািীস েং-৪০২৩/,৪০২৫/ আে
আযোর হািীস েং-৩৪ মুসোিরাতে হাতেম হািীস েং-৭৫৬৮)

৩৬.েেুে োপড় পচরধাে েরার দু‘আ
ْالْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَّسَّانِيْ مَّا أُوَّارِيْ بِهِ عَّوْرَّتِيْ وَّأَّتَّجَّمَّلُ بِهِ فِي
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. ْحَّيَّاتِي
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর প্রেংসা ও শোের আিাে েরচছ
শয, চেচে আমাতে েজ্জাস্থাে ঢাোর িেে এেং িীেেতে
শসৌন্দযেমে েরার িেে োপড় িাে েতরতছে। (মুসোতি
আহমাি হািীস েং-৩০৫/ চেরচমযী হািীস েং-৩৫৬০)

৩৭. আেো শিখারِ দু‘আ
.ْ اللَّهُمَّ كَّمَّا حَّسَّنْتَّ خَّلْقِيْ فَّحَّسنْ خُلُقِي،ِاَّحلَّمْدُ لِلَّه
অেেঃ সেে প্রেংসা আল্লাহর, শহ আল্লাহ! আপচে
আমাতে শযরূপ সুন্দর শিহারা িাে েতরতছে েদ্রূপ
আমার স্বভাে-িচরত্রতেও সুন্দর েতর চিে। (ইেেুস সুন্নী হািীস
েং ১৩৬, আে আযোর হািীস েং-৭৮৩/ ইেেুস সুন্নী হািীস েং ১৬২)

৩৮. মিচেতসর োফফারার দু‘আ
َّ أسْتَّغْفِرُك،َّ أشْهَّدُ أنْ الَّ إلَّهَّ إِالَّ أنْت،َّسُبْحَّانَّكَّ اللَّهُمَّ وبِحَّمْدِك
. َّوأتُوْبُ إِلَّيْك
অেেঃ শহ আল্লাহ! আমরা আপোর পচেত্রো েেেো েরচছ
এেং প্রেংসা েেক্ত েরচছ। আচম সাক্ষে চিচচ্ছ শয,
আপচে ছাড়া অেে শোে মা‘েুি শেই, আচম আপোর
চেেট ক্ষমা িাচচ্ছ এেং আপোর চিতেই ধাচেে হচচ্ছ।
(চেরচমযী হািীস েং-৩৪৪২/আেু িাউি হািীস েং-৪৮৫৯)
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৩৯. োিাতর যাওোর পর এ দু‘আ পড়তে يُحْيِي،ُ لَّهُ املُلْكُ وَّلَّهُ احلَّمْد،ُالَّ إِلَّهَّ إِالَّ اللَّهُ وَّحْدَّهُ ال شَّرِيْكَّ لَّه
ٍ بِيَّدِهِ اخلَّيْرُ وَّهُوَّ عَّلى كُل شَّيْء،ُويُمِيتُ وَّهُوَّ حَّيٌ ال يَّمُوت
. ٌقَّدِيْر
অেেঃ এে আল্লাহ ো‘আো েেেীে অেে শোে মা‘েুি
শেই। চেচে এে, োাঁর শোে েরীে শেই। সেে রািত্ব
োাঁরই এেং োাঁরই িেে সেে প্রেংসা। চেচেই িীচেে
েতরে এেং চেচেই মৃেুে শিে এেং চেচে চিরঞ্জীে-অমর।
চেচে েখেও মৃেুেেরে েতরে ো। োাঁর হাতেই সেে
েেোতের িাচেোচঠ। চেচে সেেেচক্তমাে। (চেরচমযী হািীস
েং-৩৪৩৭/ ইেেুস সুন্নী হািীস েং-১৮২)

৪০. শোে মুসেমাতের সাতে সাক্ষাৎ হতে েেতে. ْاَّلسََّلَّمُ عَّلَّيْكُمْ وَّرَّحْمَّةُ اللهِ وَّبَّرَّكَّاتُه
অেেঃ আপোর উপর োচন্ত ও আল্লাহ পাতের রহমে
এেং েরেে েচেেে শহাে। (চেরচমযী হািীস েং-২৬৯৪)
সাোতমর উত্তরْوَّعَّلَّيْكُمُ السََّلَّمْ وَّرُحْمَّةُ اللهِ وَّبَّرَّكَّاتُه.
অেেঃ এেং আপোর উপরও োচন্ত ও আল্লাহ পাতের
রহমে এেং েরেে েচেেে শহাে। (ইেেুস সুন্নী হািীস েং২৩৫, সহীহ ইেতে চহব্বাে হািীস েং-২৩৫)
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৪১. মুসাফাহা েরার দু’আْيَّغْفِرُ اللهُ لَّنَّا وَّلَّكُم.
অেেঃ আল্লাহ ো‘আো আমাতির এেং আপোতিরতে
ক্ষমা েরুে। (আেু িাউি হািীস েং-৫২১১)
৪২. োউতে চেিাে শিোর সমে পড়তে.َّأسْتَّوْدِعُ اللَّهَّ دِينَّكَّ وأمانَّتَّكَّ وَّخَّوَّاتِيمَّ عَّمَّلِك
অেেঃ শোমার িীে-ঈমােতে এেং শোমার
আমােেিারীতে এেং শোমার হুসতে খাচেমাতে
(ঈমাতের উপর মৃেুে) আল্লাহ ো‘আোর হাতে শসাপিে
েরচছ। (আেু িাউি হািীস েং-২৬০০/ মুসোিরাতে হােীম
হািীস েং-২৪৭৬)

৪৩. োতরা শেতে চেিাে
শেোর সমে এ দু‘আ পড়তেِ
ُاسْتَّوْدَّعْتُكَّ اللَّهَّ الَّذِي الَّ يُضَّيعُ وَّدَّائِعَّه.
অেেঃ আচম শোমাতে এমে সত্তার োতছ আমােে শরতখ
যাচচ্ছ, চযচে োর আমােে েখেও েষ্ট েতরে ো।
(মুসোতি আহমাি হািীস েং-৯২৩০)

৪৪. যােোহতে আতরাহতের দু‘আপ্রেতম “চেসচমল্লাহ” েতে যােোহতে আতরাহে েরতে।
( ّ هআল্লাহু আেোর) েতে
অেঃপর চেেোর “”للَا اّكبّر
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َّ اَّلْحَّمْدُ لِلهِ سُبْحَّانَّ َّالذِي س
َّخرَّ لَّنَّا هَّذَّا وَّمَّا ك َُّنا لَّهُ مُقْرِنِنيَّ وَّإِنَّا
ِ
َّ إِلَّى رَّبنَّا لَّمُنْقَّلِبُونَّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَّسْأَّلُكَّ فِي سَّفَّرِنَّا هَّذَّا الْب َِّر و
َّالتقْوَّي
ِ
وَّمِنْ الْعَّمَّلِ مَّا تَّرْضَّى اللَّهُمَّ هَّونْ عَّلَّيْنَّا سَّفَّرَّنَّا هَّذَّا وَّاطْوِ عَّنَّا
َّبُعْدَّهُ اللَّهُمَّ أَّنْتَّ الصَّاحِبُ فِي السَّفَّرِ وَّالْخَّلِيفَّةُ فِي األَّْهْلِ اللَّهُم
ِ
ِإِني أَّعُوذُ بِكَّ مِنْ وَّعْثَّاءِ السَّفَّرِ وَّكَّآبَّةِ الْمُنْقَّلَّبِ وَّسُوْءِ الْمَّنْظَّر
. ِفِيْ وَّ الْمَّالِ األَّْهْل
অেেঃ সেে প্রোর প্রেংসা আল্লাহ ো‘আোর িেে।
পূেঃপচেত্র শসই সত্তা, চযচে এ যােোহেতে আমাতির
চেেন্ত্রতে েতর চিতেতছে, অেেোে আমরা এতে
চেতিতির চেেন্ত্রতে আেতে সক্ষম হোম ো এেং
চেশ্চেই আমরা (মৃেুের পতর) আমাতির প্রচেপােতের
চেেটই প্রেোেেেে েরে। শহ আল্লাহ! আমরা আপোর
চেেট এই সফতর শেেী এেং োেওো িাচচ্ছ এেং
আপোর পছন্দেীে আমতের োওফীে োমো েরচছ।
শহ আল্লাহ!আমার িেে এ সফর সহিসাধে েতর চিে
এেং এর িূরত্বতে েচমতে চিে। শহ আল্লাহ! আপচেই
সফতর আমাতির সােী এেং োড়ীতে আমাতির
প্রচেচেচধ-(রক্ষে)।শহ আল্লাহ! আচম সফতর েষ্ট-শেে
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এেং (সফতরর মতধে শোে প্রোর) মমোচন্তে িৃেে শিখা
হতে এেং পচরোর-পচরিে এেং ধে-সম্পতির চেেট
দুঃখিেে প্রেোেেেে হতে আপোর চেেট আশ্রে
োমো েরচছ। (মুসচেম হািীস েং-১৩৪২/ োসাঈ হািীস েং-৫৫১০,৫৫১৩/
আে আযোর হািীস েং-৫৩২/ আেু িাউি হািীস েং-২৫৯৯)

৪৫. েিী পতে সফতরর দু‘আ
ِ
.ٌبِسْمِ اللَّهِ مَّجْرِيهَّا وَّمُرْسَّاهَّا إِنَّ رَّبي لَّغَّفُورٌ رَّحِيم
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতমই এর িো ও অেস্থাে
েরা। চেশ্চে আমার প্রচেপােে অেেন্ত ক্ষমােীে
অচেেে িোেু। (সূরা হুি, আোে েং-৪১/ ত্বোরােী আউসাে
হািীস েং-৬১৩৮, আে আযোর, হািীস েং-৫৩৫)

৪৬. সফর অেস্থাে শোে গ্রাম ো মহল্লাে প্রতেেোতের
দু‘আ
গ্রাম ো মহল্লাে প্রতেেোতে চেেোর
“ ”اَّللهُمَّ بَّارِكْ لَّنَّا فِيْهَّاপড়তে। অেঃপর চেতোক্ত দু‘আ
পড়তেِ
ِ
.اَّللهُمَّ ارْزُقْنَّا جَّنَّاهَّا وَّحَّببْنَّا إلَّى اَّهْلِهَّا وَّحَّببْ صَّالِحِىْ اَّهْلِهَّا إلَّيْنَّا
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে আমাতির িেে এ এোোর
োভ (েেোে) িাে েরুে এেং োতির অন্ততর
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আমাতির প্রচে মহব্বে সৃচষ্ট েতর চিে এেং এর
শেেোর অচধোসীতির প্রচে আমাতির অন্ততর মহব্বে
িাে েরুে। (ত্বোরােী আউসাে হািীস েং-৪৭৫৫)
৪৭. সফর শেতে প্রেোেেেতের দু‘আসফর শেতে চফরার সমে চেি এোোর োতছ শপৌাঁছতে
এ দু‘আ পড়তে পড়তেِ এোোে প্রতেে েরতে.َّآيِبُوْنَّ تَّائِبُونَّ عَّابِدُونَّ لِرَّبنَّا حَّامِدُوْن
অেেঃ আমরা এখে সফর হতে প্রেোেেেে েরচছ।
(চেতিতির গুোহ হতে) েওো েরচছ, (আল্লাহ পাতের)
ইোিতের ইরািা েরচছ এেং আমাতির প্রচেপােতের
প্রেংসা েরচছ। (চেরচমযী হািীস েং-৩৪৪৯/ মুসোতি আহমি,
হািীস েং-২৩১৫)

৪৮. প্রিণ্ড েড়-োোস েইতে শুরু েরতে এ দু‘আ
পড়তেِ
ِك ِ خَّيْرَّهَّا ِ وَّخَّيْرَّ مَّا ف ِِيهَّا وَّخَّيْرَّ مَّا أُرْسِلَّتْ بِه
َّ ُاللَّهُمَّ إِنى أَّسْأَّل
.ِوَّأَّعُوذُ بِكَّ مِنْ شَّرهَّا وَّشَّر مَّا فِيهَّا وَّشَّر مَّا أُرْسِلَّتْ بِه
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোর চেেট এই োোতসর
েেোে ও এর মতধে যা আতছ োর েেোে এেং যা সহ
ো শপ্রচরে হতেতছ োর েেোে িাচচ্ছ। আর আপোর
www.islamijindegi.com

োতছ এর অচেষ্ট শেতে আশ্রে িাচচ্ছ। (মুসচেম হািীস েং৮৯৯)

৪৯. আোে শমঘাচ্ছন্ন শিখতে
পড়তেِ
. ْاَّللهُمَّ إنَّا نَّعُوْذُبِكَّ مِنْ شَّرمَّا أُرْسِلَّ بِه
অেেঃ শহ আল্লাহ! আমরা আপোর চেেট ঐ সেে অচেষ্ট
হতে পাোহ িাচচ্ছ, যাতে এ শমঘ েহে েতর এতেতছ।
(মুসচেম হািীস েং-৮৯৯)

ِ
৫০. অেঃপর েৃচষ্ট হওোর সমে পড়তে- اَّللهُمَّ صَّيبًا
نَّافِعًا.
অেেঃ শহ আল্লাহ! (এ েৃচষ্টতে) েেোেের, েরেেপূেে
এেং উপোরী োচেতে চিে। (ইেতে মািাহ হািীস েং৩৮৮৯/ আেু িাউি হািীস েং-৫০৯৯)

৫১. শেেী েৃচষ্ট হতে পড়তে- اَّللهُمَّ حَّوَّالَّيْنَّا وَّالَّ عَّلَّيْنَّا.
অেেঃ শহ আল্লাহ! এ েৃচষ্ট আমাতির আেপাতে (শযখাতে
প্রতোিে) েেেে েরুে এেং আমাতির উপর েেেে
েরতেে ো। (েুখারী হািীস েং-১০২০/ মুসচেম হািীস েং-৮৯৭)
৫২. শমতঘর েিেে শুেতে পড়তে.َّاللَّهُمَّ الَّ تَّقْتُلْنَّا بِغَّضَّبِكَّ وَّالَّ تُهْلِكْنَّا بِعَّذَّابِكَّ وَّعَّافِنَّا قَّبْلَّ ذَّلِك
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অেেঃ শহ আল্লাহ! িো েতর আপচে আমাতিরতে
আপোর েযতের িারা মৃেুে চিতেে ো এেং আপোর
আযাে িারা ধ্বংস েরতেে ো। েরং এর পূতেেই
আমাতিরতে োচন্ত ও চেরাপত্তা িাে েরুে। (মুসোতি
আহমাি হািীস েং-৫৭৬৩/ চেরচমযী, হািীস েং-৩৪৫০)

৫৩.
ِ েেুে িাাঁি শিখতে পড়তে رَّبي، ِ وَّالسََّلَّمَّةِ وَّاإلِسَْلَّم، ِاللَّهُمَّ أَّهِلَّهُ عَّلَّيْنَّا بِاألَّمْنِ وَّاإلِميَّان
َّ وَّرَّبُك
.ُالله
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে এ িন্দ্রতে ঈমাে ও চেরাপত্তা
এেং োচন্ত ও ইসোতমর সাতে উচিে েরুে, (এেং শহ
িাাঁি!) আমার ও শোমার প্রচেপােে এে আল্লাহ।
(চেরচমযী, হািীস েং-৩৪৬০/ মুসোিরাতে হাতেম, হািীস েং৭৭৬৭)

৫৪. রিে মাস শুরু হতে
ِ এই দু‘আ পড়তেاَّللهُمَّ بَّارِكْ لَّنَّا فِى رَّجَّبَّ وَّ شَّعْبَّانَّ وَّ بَّلغْنَّا رَّمَّضَّان
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে আমাতিরতে রিে ও ো‘োে
মাতসর েরেে িাে েরুে এেং রমাযাে পযেন্ত
আমাতির হাোেতে িীঘে েরুে। (োইহােী ফী িাওোচেে
োেীর, খ. ২, পৃষ্ঠা-১৪২, হািীস েং-৫২৯)
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৫৫. েতে ক্বিতর
পড়ার দু‘আ
ِ
.ْاللَّهُمَّ إنَّكَّ عَّفُوٌ تُحِبُ العَّفْوَّ فاعْفُ عَّني
অেেঃ শহ আল্লাহ! চেশ্চে আপচে অচে ক্ষমােীে, ক্ষমাতে
পছন্দ েতরে। সুেরাং আপচে আমাতে ক্ষমা েতর চিে।
(চেরচমযী হািীস েং-৩৫২২/ ইেতে মািাহ হািীস েং-৩৮৫০)

৫৬.োতরা শেতে অেোিাতরর আেংো হতে পড়তে. ْ وَّنَّعُوذُ بِكَّ مِنْ شُرُورِهِم،ْاللَّهُمَّ إنَّا نَّجْعَّلُكَّ فِي نُحُورِهِم
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোতে এতির মুোতেোে
(চেতির) ঢাে োচেতেচছ এেং োতির অচেষ্ট হতে
আপোর আশ্রে গ্রহে েরচছ। (আস্ সুোেুে েুেরা োসাঈ
হািীস েং-১০৪৩৭, আেু িাউি হািীস েং-১৫৩৭)

৫৭. জ্বর হতে ِ এ দু‘আ
পড়তেِ
ْبِسْ ِمِ ِاللَّهِ الْكَّبِريِ أَّعُوذُ بِاللَّهِ الْعَّظِيمِ مِنْ شَّر كُل عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّمِن
.ِشَّر حَّر َّالنار
অেেঃ মহাে আল্লাহর োতমর সাতে আচম মহাে আল্লাহ
ো‘আোর আশ্রে গ্রহে েরচছ প্রতেেে উতত্তচিে ধমেীর
অচেষ্ট হতে এেং শিাযতখর উত্তাতপর অচেষ্ট হতে।
(চেরচমযী হািীস েং-২০৮০/ ইেতে মািাহ হািীস েং- ৪:৪১৪)

৫৮. অসুস্থ শোে শিখতে শেতে পড়তেwww.islamijindegi.com

الَّ بَّأسَّ طَّهُوْرٌ إنْ شَّاءَّ اللَّ ُه.
অেেঃ ঘােড়াোর শোে োরে শেই, (আপচে সুস্থ হতে
যাতেে) ইনোআল্লাহ এ শরাে (োচহেে ও অভেন্তরীে
অপচেত্রো হতে) পচেত্রো সাধেোরী। (েুখারী হািীস েং৫৬৬২)

এরপর সােোর এ দু‘আচট পড়তেَّأسْألُ اللَّهَّ العَّظِيْمَّ رَّبَّ العَّرْشِ العَّظِيمِ أنْ يَّشْفِيك.
অেেঃ আচম আরতে আযীতমর মাচেে মহাে আল্লাহ
ো‘আোর চেেট আপোর সুস্থোর িেে দু‘আ েরচছ।
(আেু িাউি হািীস েং-৩১০৬/ চেরচমযী হািীস েং-২০৮৮)

৫৯. েেুে ফে সামতে এতে পড়তে وبَّارِكْ لَّنا في، وبَّارِكْ لَّنا في مَّدِينَّتِنا،اللَّهُمَّ بارِكْ لَّنا في ثَّمَّرِنا
.  وبَّارِكْ لَّنا في مُدنا،صَّاعِنا
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে আমাতির ফতের মতধে েরেে
িাে েরুে এেং আমাতির েহতরর মতধে েরেে িাে
েরুে। আমাতির ‘সা’ (েড় পচরমাপ পাত্র) এর মতধে
েরেে িাে েরুে এেং আমাতির ‘মুি’ (শছাট পচরমাপ
পাত্র) এর মতধে েরেে িাে েরুে। (মুসচেম হািীস েং১৩৭৩)
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৬০. ঋে পচরতোতধ ও শপতরোেী িূর হওোর িেে
পড়তেِ
ِ وَّأعُوْذُ بِكَّ مِنَّ العَّجْز،ِاللَّهُمَّ إِينْ أعُوْذُ ِبكَّ مِنَّ الهَّم وَّاحلُزْن
ِ وأعُوْذُ بِكَّ مِنْ غَّلَّبَّة،ِ وأعُوْذُ بِكَّ مِنَّ اجلُبْنِ والبُخْل،ِوالكَّسَّل
َّ
ِالديْنِ وَّقَّهْرِ الرجَّال
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোর চেেট চিন্তা শপতরোেী
শেতে পাোহ িাচচ্ছ, আচম আপোর চেেট অক্ষমো ও
অেসো শেতে পাোহ িাচচ্ছ, আচম োপুরুেো ও
েৃপেো শেতে পাোহ িাচচ্ছ, আচম আপোর চেেট
ঋতের আচধেে শেতে এেং মােুতের েটুচক্ত ও িুেুম
শেতে পাোহ িাচচ্ছ। (আেু িাউি হািীস েং-১৫৫৫)
৬১. ইফোতরর সমে পড়তে- ْيَّا وَّاسِعَّ املَّغْفِرَّةِ إغْفِرْلِي.
অেেঃ শহ মহাে ক্ষমাোরী! আমাতে ক্ষমা েরুে।
(শু‘আেুে ঈমাে োইহােী, হািীস েং-৩৬২০)

৬২. ইফোতরর পর এ দু‘আ পড়তে- ُاللَّهُمَّ لَّكَّ صُمْت
ُوَّعَّلى رِزْقِكَّ أفْطَّرْت.
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোর িেে শরাযা শরতখচছ
এেং আপোর চরচযে িারাই ইফোর েরচছ। (আেwww.islamijindegi.com

ফুেুহােুর রাব্বাচেেোহ ৪:৩৩৯/ আেু িাউি হািীস েং-২৩৫৮)

অেঃপর চেতের দু‘আচটও পড়তে.  وَّثَّبَّتَّ األجْرُ إِنْ شَّاءَّ اللَّهُ تَّعَّالَّى،ُ وَّابْتَّلَّتِ العُرُوْق،ُذَّهَّبَّ الظَّمَّأ
অেেঃ চপপাসা িূরীভূে হতেতছ, ধমেী সমূহ সতেি
হতেতছ এেং ইেোআল্লাহ (শরাযার সওোে) চেচশ্চে
হতেতছ। (আেু িাউি হািীস েং-২৩৫৭)
৬৩. শোে চেপি শিখতে পড়তে- َّإنَّا لِلَّهِ وَّإِنا إلَّيْهِ َّاجِعُوْن.
অেেঃ চেশ্চেই আমরা সেতেই আল্লাহর িেে। আর
চেশ্চেই আমরা সেতেই আল্লাহর চেেট প্রেোেেেে
েরে। (সূরা োক্বারাহ ১৫৬)
৬৪. দুো ও দুেহােতে এভাতে দু‘আ চিতে. ٍبَّارَّكَّ اللَّهُ لَّكَّ وَّبَّارَّكَّ عَّلَّيْكَّ وَّجَّمَّعَّ بَّيْنَّكُمَّا فِىْ خَّيْر
অেেঃ আল্লাহ পাে শোমাতে েরেেপূেে েরুে এেং
শোমার উপর েরেে অেেীেে েরুে এেং শোমাতির
উভেতে মঙ্গেমে সম্পেে িাে েরুে। (আেু িাউি হািীস
েং-২১৩০/চেরচমযী হািীস েং-১০৯২)

৬৫. েেুে চেচের সাতে প্রেম সাক্ষাতের সমে োর
েপাতে হাে শরতখ এ দু‘আ পড়তে-
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ِ
َّ وأعُوْذُ بِك. ِاَّللهُمَّ ِإنيْ أسْألُ ِكَّ مِنْ خَّيْرِهَّا وَّخَّيْرِ مَّا جَّبَّلْتَّ عَّلَّيْه

. ِمِنْ شَّرهَّا وَّشَّر مَّا جَّبَّلْتَّ عَّلَّيْه
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোর চেেট এ চেচের েেোে
এেং শয েেোতের উপর োতে সৃচষ্ট েতরতছে, ো
প্রােেো েরচছ এেং চেচের অচেষ্টো এেং শয অচেষ্টোর
উপর োতে সৃচষ্ট েতরতছে ো শেতে পাোহ িাচচ্ছ। (আেু
িাউি হািীস েং-২১৬০/ আসসুোেুে েুেরা োসাঈ হািীস েং১০০৯৩,ইেতে মাযাহ হািীস েং-১৯১৮)

৬৬. সহোতসর পূতেে এ দু‘আ
পড়তে- ِ
ِ
. بِسْمِ اللهِ اَّللَّهُمَّ جَّنبْنَّا الشَّيْطَّانَّ وَّجَّنبِ الشَّيْطانَّ مَّا رَّزَّقْتَّنَّا
অেেঃ আল্লাহর োতমর সাতে শুরু েরচছ। শহ আল্লাহ!
আপচে আমাতিরতে েেোে হতে রক্ষা েরুে এেং
আপচে আমাতিরতে শয সন্তাে িাে েরতেে োতে
েেোে হতে রক্ষা েরুে। (েুখারী হািীস েং-৫১৬৫/ মুসচেম
হািীস েং-১৪৩৪)

৬৭. েীযেপাতের সমে (মতে মতে) এ দু‘আ পড়তে. اَّللَّهُمَّ الَّ تَّجْعَّلْ لِلشَّيْطَّانِ فِيمَّا رَّزَّقْتنَّا نَّصِيْبًا
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে আমাতিরতে শয সন্তাে িাে
েরতেে োতে েেোতের শোে অংে রাখতেে ো।
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(মুসান্নাতফ ইেতে আেী োইো হািীস েং-৩/৪০২,১৭৪৩৯)

৬৮. ইচস্তখারার দু‘আ, (দু’রাো‘আে োমায শেতে
পড়তে)ِ
ْاللَّهُمَّ إِني أَّسْتَّخِريُكَّ بِعِلْمِكَّ وَّأَّسْتَّقْدِرُكَّ بِقُدْرَّتِكَّ وَّأَّسْأَّلُكَّ مِن
َّ فَّإ َِّنكَّ تَّقْدِرُ وَّالَّ أَّقْدِرُ وَّتَّعْلَّمُ وَّالَّ أَّعْلَّمُ وَّأَّنْت.ِفَّضْلِكَّ الْعَّظِيم
َّ .ِعََّلَّمُ الْغُيُوب
الله َُّم إِنْ كُنْتَّ تَّعْلَّمُ أ ََّّن هَّذَّا األَّْمْرَّ خَّيْرٌ لِي فِي
دِينِي وَّمَّعَّاشِي وَّعَّاقِبَّةِ أَّمْرِي فَّاقْدُرْهُ لِي وَّإِنْ كُنْتَّ تَّعْلَّمُ أ ََّّن هَّ ِذَّا
األَّْمْرَّ شَّرٌ لِي فِي دِينِي وَّمَّعَّاشِي وَّعَّاقِبَّةِ أَّمْر ِِي فَّاصْرِفْهُ عَّني
.ِوَّاصْرِفْنِي عَّنْهُ وَّاقْدُرْ لِي الْخَّيْرَّ حَّيْثُ كَّانَّ ثُمَّ رَّضنِي بِه

অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোর ইেতমর ওসীোে
আপোর চেেট মঙ্গে োমো েরচছ। এেং আপোর
েুিরতের ওসীোে আপোর চেেট েচক্ত োমো েরচছ
এেং আপোর মহাে অেুগ্রহ োমো েরচছ। শেেো,
আপচে ক্ষমোোে, আর আচম অক্ষম এেং আপচে
সেেজ্ঞােী আর আচম অজ্ঞ, এেং আপচে সমস্ত শোপে
সম্পতেে জ্ঞাে। শহ আল্লাহ! যচি আপোর জ্ঞাে অেুযােী
এ োিচট আমার িেে আমার িীে ও দুচেোর চিে
চিতে এেং পচরোতম মঙ্গেিেে হে, েতে ো আমার
িেে চেধোরে েতর চিে এেং এতে সহি েতর চিে।
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অেঃপর এর মতধে আমার িেে েরেে িাে েরুে।
আর যচি আপোর জ্ঞাে অেুযােী এ োিচট আমার িীে
ও দুচেোর চিে চিতে এেং পচরোতম আমার িেে
মঙ্গেিেে ো হে, েতে আপচে এ োিচটতে আমার
শেতে িূতর রাখুে এেং শযখাতেই আমার িেে মঙ্গে
রতেতছ ো আমার িেে চেধোচরে েরুে এেং োতেই
আমাতে সন্তুষ্ট েতর চিে। (েুখারী হািীস েং-৬৩৮২/ আেু
িাউি হািীস েং-১৫৩৮)

উতল্লখে, ( )هّ ّذا اْلّم ّرেোর সমে মতে উতেতেের প্রচে
শখোে েরতে।
৬৯. সাোেুে হািে-আল্লাহো‘আোর িরোতর হািে
শপে েরার দু‘আ (দু’রাো‘আে সাোেুে হািে পড়ার
পর) চেতের দু‘আচট
পড়তেِ
 سُبْحَّا ِنَّ اللهِ رَّب السَّمَّوَّاتِ السَّبْع،ُالَّ إِل ِهَّ إِالَّ اللهُ احلَّلِيمُ الكَّريْم

ِوَّرَّب العَّرْشِ العَّظِيْمِ اَّلْحَّمْدُ لِلهِ رَّب الْعَّالَّمِيْ ِ َّن اَّسْئَّلُكَّ مُوْجِبَّات
ْرَّحْ ِمَّتِ ٍكَّ وَّعَّزَّائِمَّ مَّغْفِرَّتِ ِكَّ وَّالْعِصْمَّةَّ مِنْ كُل ذَّنْبِ وَّالْغَّنِيْمَّةَّ مِن
كُل بِر وَّالسََّلَّمَّةَّ مِنْ كُل اِثْمٍ الَّ تَّدَّعْ لِىْ ذَّنْبًا إالَّ غَّفَّرْتَّهُ وَّالَّ هَّمًا
َّإال فَّرَّجْتَّهُ وَّال حَّاجَّةً هِيَّ لَّكَّ رِضًا إال قَّضَّيْتَّهَّا يَّا اَّرْحَّم
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. َّالرَّاحِمِيْن
অেেঃ এে আল্লাহ েেেীে অেে শোে মা‘েুি (উপাসে)
োই, চযচে অেেন্ত ধধযেেীে, অেুগ্রহোরী। আল্লাহ
পচেত্র, চযচে মহাে আরতের রে (মাচেে)। সেে
প্রেংসা এেমাত্র আল্লাহ রাব্বুে আোমীতেরই িেে। শহ
আল্লাহ! আচম আপোর চেেট প্রােেো েরচছ আপোর
রহমতের এমে উপাে-উপেরে, যা আপোর রহমেতে
ওোচিে েতর চিতে এেং এমে সে আমতের োওফীে
যা আপোর মােচফরােতে সুচেচশ্চে েতর চিতে, আর
গুোহ হতে পচেত্রো ও প্রতেেে শেে োতির শসৌভােে
এেং োফরমােী হতে চেরাপত্তা োমো েরচছ। শহ
আল্লাহ! আপচে আমার শোে গুোহ ক্ষমা ো েতর শরতখ
চিতেে ো এেং শোে শপতরোেী িূর েরা েেেীে
রাখতেে ো এেং আমার এমে শোে প্রতোিে পূেে েরা
েেেীে রাখতেে ো, যা আপোর সন্তুচষ্ট অেুযােী হতে।
শহ সেে িো প্রিেেেোরীতির শিতে েড় িো
প্রিেেেোরী, সেে েরুোর আধার! (চেরচমযী হািীস েং৪৭৮,৪৭৯, মুসোিরাতে হাতেম হািীস েং-১৮৭৩)

৭০. িুমু‘আর চিে আসতরর োমাতযর পর চেতের
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ِ
ِ ِ ِ
ِ
.اَّللَّهُمَّ صَّل عَّلَّى مُحَّمَّدَّن النَّبِي األمي وَّعَّلَّى الِه وَّسَّلمْ تَّسْلِيْمًا
অেেঃ শহ আল্লাহ! োচন্ত েেেে েরুে আমাতির সরিার
উম্মী েেী মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাতমর
উপর এেং োাঁর পচরোরেতেের উপর। (ইেতে
োসেুওোে, আে েউেুে োিী, ২৮৪)

চে.দ্র. পাতে চেচে োেতে ো োতে শোাঁ শোাঁ আওোি
হতে দুরূি েরীফ পড়তে। (আে আযোর, হািীস েং-৭৮৬৭৮৮)

৭১. োমাতযর পরও এভাতে দু‘আ েরা যােَّرَّبَّنَّا ظَّلَّمْنَّا أَّنْفُسَّنَّا وَّإِنْ لَّمْ تَّغْفِرْ لَّنَّا وَّتَّرْحَّمْنَّا لَّنَّكُونَّنَّ مِن
. َّالْخَّاسِرِين
অেেঃ শহ আমাতির প্রচেপােে! আমরা আমাতির
েফতসর (আত্মার) উপর গুোহ েতর িুেুম-অেোিার
েতরচছ, এখে আপচে যচি আমাতিরতে ক্ষমা ো েতরে
োহতে আমরা সুচেচশ্চে ক্ষচেগ্রস্ততির মতধে পতড়
যাতো। (সুেরাং আমাতিরতে ক্ষমা েতর চিে)। (সূরা
আরাফ, আোে েং-২৩)

.رَّبَّنَّا آتِنَّا فِي الدُنْيَّا حَّسَّنَّةً وَّفِي اْلْخِرَّةِ حَّسَّنَّةً وَّقِنَّا عَّذَّابَّ النَّار

অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে আমাতিরতে দুচেোতে েেোে
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িাে েরুে এেং আচখরাতেও আমাতিরতে েেোে িাে
েরুে এেং আমাতিরতে িাহান্নাতমর োচস্ত শেতে রক্ষা
েরুে। (সূরা োোরা, আোে েং-২০১)
৭২. চপো-মাোর িেে এ দু‘আ েরতে-ِ
.رَّب ارْحَّمْهُمَّا كَّمَّا رَّبَّيَّانِي صَّغِيْرًا
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে োতির (চপো-মাোতে) প্রচে
িো েরুে, শযরূপ োাঁরা আমাতে শছাট অেস্থাে িোর
সাতে োেে-পােে েতরতছে। (সূরা েেী ইসরাঈে, আোে
েং-২৪)

৭৩. চেতির চেচে-োচ্চাতির ِ িেে এভাতে দু‘আ করতে
َّرَّبَّنَّا هَّبْ لَّنَّا مِنْ أَّزْوَّاجِنَّا وَّذُريَّاتِنَّا قُرَّةَّ أَّعْيُنٍ وَّاجْعَّلْنَّا لِلْمُتَّقِني
. ًإِمَّام
অেেঃ শহ আমাতির পােেেেো! আমাতির স্ত্রীতির পক্ষ
শেতে এেং আমাতির সন্তােতির পক্ষ শেতে আমাতির
িেে শিাতখর েীেেো িাে েরুে এেং আমাতিরতে
মুত্তােীতির িেে আিেেস্বরুপ েরুে। (সূরা ফুরোে, আোে
েং-৭৪)

৭৪. চপো-মাো ও সেে মুসেমাতের িেে এভাতে
দু‘আ েরতে
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. ُرَّبَّنَّا اغْفِرْ لِي وَّلِوَّالِدَّيَّ وَّلِلْمُؤْمِنِنيَّ يَّوْمَّ يَّقُومُ الْحِسَّاب
অেেঃ শহ আমাতির রে! আপচে আমাতে এেং আমার
চপো-মাোতে এেং সেে মুচমেতে চেিাতরর চিে
(চেোমতের চিে) ক্ষমা েতর চিে। (সূরা ইেরাহীম, আোে
েং-৪১)

৭৫. দু‘আ শুরু েরার চেেম
দু‘আ ও মুোিাে হামি ও সাোতের মাধেতম শুরু েরা
সুন্নাে। (চেরচমযী, হািীস েং-৩৪৮৬/ োমী, ১:৫২০/ চহসতে
হাসীে)

শযমে এভাতেও
ِ শুরু েরা শযতে পাতর- ِ
. َّاَّلْحَّمْدُ لِلهِ رب الْعَّالَّمِيْنَّ وَّالصَّلَّوةُ وَّالسََّلمُ عَّلَّى سَّيدِ الْمُرْسَّلِيْن
অেেঃ সেে প্রেংসা আল্লাহ পাতের িেে, চযচে সমগ্র
িাহাতের প্রচেপােে এেং দুরূি ও সাোম েচেেে শহাে
সাইচেেদুে মুরসােীে চপ্রে েেী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ
ওো সাল্লাম-এর উপর।
৭৬. দু‘আ শেে েরার চেেমদু‘আ-মুোিাে হামি, সাোে এেং আমীতের মাধেতম
শেে েরা সুন্নাে। (আেু িাউি হািীস েং-৯৩৮/ োোরােী
োেীর হািীস েং-৫১২৪/ মুসান্নাতফ আব্দুর রাজ্জাে হািীস েং-
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৩১১৭, োসাঈ, হািীস েং-৯৩৮)

শযমে এভাতে শেে েরা শযতে পাতর- ِ
ِ
.َّ وَّسََّلمٌ عَّلَّى الْمُرْسَّلِيْن.َّسُبْحَّانَّ رَّبكَّ ر َِّب الْعِزَّةِ عَّمَّا يَّصِفُوْن
.ْ آمِيْن-َّوَّالْحَّمْدُ لِلَّهِ رَّب الْعَّالَّمِني
অেেঃ আপোর প্রচেপােে চযচে সেে ক্ষমোর
অচধোরী চেচে পচেত্র ঐ সেে েো শেতে যা োচফররা
েতে োতে এেং েেীতির প্রচে সাোম েচেেে শহাে এেং
সমস্ত প্রেংসা চেশ্ব প্রচেপােে আল্লাহ ো‘আোর িেে।
৭৭. যমযতমর
পাচে পাে েরার দু‘আِ
ِ
. ٍاَّللَّهُمَّ إنىْ اَّسْئَّلُكَّ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَّاءً مِنْ كُل دَّاء
অেেঃ শহ আল্লাহ! চেশ্চেই আচম আপোর চেেট উপোরী
ইেম এেং হাোে প্রেস্ত চরচযে এেং সেেপ্রোর শরাতের
চেফা িাচচ্ছ। (মুসোিরাতে হাতেম হািীস েং-১৭৩৯/ িারােুেেী
হািীস েং-২৭১২/ মুসান্নাতফ আব্দুর রাজ্জাে হািীস েং-৯১১২)

৭৮. সাইচেেদুে ইচস্তেফার (ফির এেং মােচরতের পর
পড়তে)।
ِ
اللَّهُمَّ أَّنْتَّ رَّبي ال إِلَّهَّ إِالَّ أَّنْتَّ خَّلَّقْتَّنِي وَّأَّنَّا ِ عَّبْدُكَّ وَّأَّنَّا عَّلَّى

ُعَّهْدِكَّ وَّوَّعْدِكَّ مَّا اسْتَّطَّعْتُ أَّعُوذُ بِكَّ مِنْ شَّر مَّا صَّنَّعْتُ أَّبُوء
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ُلَّكَّ بِنِعْمَّتِكَّ عَّلَّيَّ وَّأَّبُوءُ لَّكَّ بِذَّنْبِي فَّاغْفِرْ لِي فَّإِنَّهُ ال يَّغْفِر
ُ
.َّالذنُوبَّ إأل أَّنْت
অেেঃ শহ আল্লাহ! এেমাত্র আপচেই আমার প্রচেপােে,
আপচে েেেীে অেে শোে মা‘েুি (উপাসে) শেই।
আপচেই আমার স্রষ্টা এেং আচম আপোর োন্দা এেং
আচম আপোর (সাতে েৃে) ওোিা ও অঙ্গীোতরর উপর
সাধোেুযােী অটে ও অচেিে আচছ। আচম আমার সেে
েৃেেতমের অচেষ্ট হতে আপোর আশ্রে প্রােেো েরচছ
এেং আমার উপর আপোর িােেৃে সেে শেোমতের
স্বীোতরাচক্ত েরচছ এেং আচম আমার সেে গুোতহর
স্বীোতরাচক্ত েরচছ। সুেরাং আপচে আমাতে ক্ষমা েরুে
শেেো আপচে ছাড়া আর শেউ গুোহ ক্ষমা েরতে পাতর
ো।
ফযীেে: রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম
ইরোি েতরে, শয েেচক্ত এেীতের সাতে এ
ইচস্তেফারচট সোে শেো পাঠ েরতে, অেঃপর যচি শস
সন্ধ্োর পূতেে মারা যাে োহতে শস িান্নাতে প্রতেে
েরতে। আর শয েেচক্ত এেীতের সাতে সন্ধ্ো শেোে এ
ইচস্তেফারচট পাঠ েরতে, শস যচি সোে শেো হওোর
পূতেে মৃেুেেরে েতর োহতে শস িান্নাতে প্রতেে েরতে।
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(েুখারী েরীফ হািীস েং-৬৩০৬)

৭৯. মুমূেুে েেচক্তর আতে-পাতের শোতেরা ( ُال إلهَّ إال الله
ِ )مَّحَّمَّدُ رَّسُوْلُ اللهোরোর পড়তে। যাতে েতর শসও পতড়
শেে।
অেেঃ এেমাত্র আল্লাহ ো‘আো েেেীে অেে শোে
মােূি শেই এেং মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো
সাল্লাম আল্লাহ ো‘আোর রাসূে। (মুসচেম হািীস েং-৯১৬/
আেু িাউি হািীস েং-৩১২১)

*ইতন্তোতের পূতেে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো
সাল্লাম চেতোক্ত দু‘আ দু’চট োরোর পতড়তছ।
. اَّللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَّارْحَّمْنِيْ وَّألْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ األعْلَّى
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে আমাতে ক্ষমা েতর চিে এেং
আমার উপর রহমে ও িো েেেে েরুে এেং আমাতে
রফীতে আ‘ো (েেী, চসেীে, েহীি, ও সাতেহেে)এর সাতে চমচেে েতর চিে। (েুখারী হািীস েং-৪৪৪০/
মুসচেম হািীস েং-২৪৪৪/ আেু িাউি হািীস েং-৩১২১)

৮০. রূহ শের হতচ্ছ অেুভে হতে পড়তেِ
. ِاللَّهُمَّ أعِنيْ عَّلى غَّمَّرَّاتِ املَّوْتِ وَّسَّكَّرَّاتِ املَّوْت
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে মৃেুের েষ্ট ও মৃেুের যন্ত্রোে
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আমাতে সাহাযে েরুে। (চেরচমযী হািীস েং-৯৭৯)
৮১. শোে মুচছেতে আক্রান্ত হতে পড়তেْإنا لِلَّهِ وإنَّا إِلَّيْهِ رَّاجِعُوْنَّ؛ اَّللَّهُمَّ أجُرْنِيْ فِيْ مُصِيبَّتِيْ وَّأخْلِفْ لِي
.خَّيْراً مِنْهَّا
অেেঃ চেশ্চেই আমরা সেতেই আল্লাহ ো‘আোর িেে
এেং আমরা সেতেই আল্লাহ ো‘আোর চিতেই
প্রেোেেেে েরে। শহ আল্লাহ! আমার এই চেপতি আপচে
আমাতে প্রচেিাে িাে েরুে এেং এর পচরেতেে
আমাতে এর শিতে উত্তম েিো িাে েরুে। (মুসচেম
হািীস েং-৯১৮)

৮২. ِ েি েযর শেতে শহফাযতের
দু‘আِ
َّ
ٍأَّعُوْذُ بِكَّلِمَّاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُل شَّيْطَّانٍ وَّهَّامةٍ وَّمِنْ كُل عَّيْن
. ٍال ََّّمة
আেে: সেে েেোে, েীটপেঙ্গ ও েি েযর হতে
আল্লাহর পূেোঙ্গ োচেমাসমূতহর মাধেতম আশ্রে িাচচ্ছ।
(েুখারী হািীস েং-৩৩৭১)

৮৩. োতরার আপেিে মারা শেতে এ দু‘আ িারা
সান্ত্বো চিতে-
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ْإِنَّ لِلَّهِ مَّا أَّخَّذَّ وَّلَّهُ مَّا أَّعْطَّى وَّكُلٌ عِنْدَّهُ بِأَّجَّلٍ مُسَّمًى فَّلْتَّصْبِر
.ْوَّلْتَّحْتَّسِب
অেেঃ চেশ্চেই আল্লাহ পাতেরই যা চেচে চেতে চেতেতছে,
আর যা প্রিাে েতরতছে োও আল্লাহ পাতেরই এেং
আল্লাহ ো‘আোর চেেট প্রতেেতের মৃেুেোে চেধোচরে
রতেতছ।সুেরাং েুচম ধধযেধারে ের এেং সওোে-এর
আো ের। (েুখারী হািীস েং-১২৮৪)
৮৪. েেরস্থাতে চেতে এভাতে সাোম েরতে أنْتُمْ سَّلَّفُنا،ْالسََّلمُ عَّلَّيْكُمْ يَّا أهْلَّ القُبُوْرِ يَّغْفِرُ اللَّهُ لَّنا وَّلَّكُم
. ِوَّنَّحْنُ باألثَّر
অেেঃ শহ েেরোসীেে! শোমাতির প্রচে োচন্ত েচেেে
শহাে। আল্লাহ ো‘আো আমাতিরতে এেং শোমাতিরতে
মােচফরাে েতর চিে। শোমরা আমাতির পূতেে েমে
েতরছ, আমরাও শোমাতির চপতছ চপতছ আসচছ। (চেরচমযী
হািীস েং-১০৫৪, ১০৫৩/ আে আযোর, হািীস েং-৪৩২)

৮৫. মুিোতে ডাে োতে রাখার সমে এ দু‘আ পড়তে. ْبِسْمِ اللهِ وَّعَّلى مِلَّةِ رَّسُوْلِ الله
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতমর সাতে এেং রাসূেুল্লাহ
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সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর চমল্লাতের
(সুন্নাতের) উপর (আমরা এতে িাফে েরচছ)।
উতল্লখে, মুিোতে েেতর চিে েতর শোোতো সুন্নাতের
পচরপন্থী। োই সম্পূেে ডাে োতে শোোতে হতে।
(মুসোিরাতে হাতেম১:৩৬৫/ মুসোতি আহমাি ২:২৭/ আেু িাউি
হািীস েং-১০৪৬)

৮৬. িাোযার োমাতয েৃেীে োেেীতরর পর এ
দু‘আও পড়া যােِاللَّهُمَّ إِنَّ فَُلَّنَّ بْنَّ فَُلَّنٍ فِى ذِمَّتِكَّ وَّحَّبْلِ جِوَّارِكَّ فَّقِهِ مِنْ فِتْنَّة
ُالْقَّبْرِ وَّعَّذَّابِ النَّارِ وَّأَّنْتَّ أَّهْلُ الْوَّفَّاءِ وَّالْحَّمْدِ اللَّهُمَّ فَّاغْفِرْ لَّه

. ْوَّارْحَّمْهُ إِنَّكَّ أَّنْتَّ الْغَّفُورُ الرَّحِيْم
অেেঃ শহ আল্লাহ! অমুতের শছতে অমুে (এখাতে মৃে
েেচক্ত ও োর চপোর োম উতল্লখ েরতে) আপোর
চিম্মাে (চহফাযতে) এেং আপোরই আশ্রতের ভরসাে
রতেতছ। সুেরাং আপচে োতে েেতরর চফেো হতে
এেং িাহান্নাতমর আগুে হতে রক্ষা েরুে। আপচে
ওোিা পূেেোরী। আে আল্লাহ! আপচে োতে মাফ
েরুে এেং োর উপর শমতহরোেী েরুে, চেশ্চেই
আপচে ক্ষমাোরী ও অেেন্ত িোেু। (আেু িাউি হািীস েংwww.islamijindegi.com

৩২০২/ সহীহ ইেতে চহব্বাে হািীস েং-৩০৭৪)

৮৭. সোে সন্ধ্োর দু‘আ সমূহ* সোতে ও সন্ধ্োে এ দু‘আ ৩ োর পাঠ েরতে.ًرَّضِيْتُ بِاللهِ رَّبًا وَّبِاإلِسَْلَّمِ دِينًا وَّبِمُحَّمَّدٍ نَّبِيًا وَّرَّسُوْال
অেেঃ আচম সন্তুষ্ট আল্লাহ ো‘আোর প্রচে রে চহতসতে,
ইসোতমর প্রচে িীে চহতসতে এেং মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাতমর প্রচে েেী ও রাসূে চহতসতে।
ফযীেে : রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম
ইরোি েতরে, শয েেচক্ত সোে সন্ধ্ো এ দু‘আচট পাঠ
েরতে আল্লাহ ো‘আো োতে অেেেই সন্তুষ্ট েরতেে।
(আেু িাউি হািীস েং-৫০৩৩/চেরচমযী হািীস েং-৩৩৮৯/মুসোতি
আহমাি, হািীস েং-১৭৭৮)

* সোতে ও সন্ধ্োে ৩োর পড়তেْباسْمِ اللَّهِ الَّذِيْ الَّ يَّضُرُ مَّعَّ اسْمِهِ شَّيْءٌ فِيْ األرْضِ وَّال فِي
،ُالسَّمَّاءِ وَّهُوَّ السَّمِيْعُ العَّلِيْم
অেেঃ আল্লাহ ো’আোর োতমর উসীোে সাহাযে প্রােেো
েরচছ। যার োতমর সাতে োো অেস্থাে আসমাে
যমীতের শোে চেছুই ক্ষচে সাধে েরতে পাতর ো। চেচে
সেচেছু শোতেে সেচেছু িাতেে। (আেু িাউি হািীস েংwww.islamijindegi.com

৫০৪৭/ চেরচমযী হািীস েং-৩৩৮৮)

* সোতে ও সন্ধ্োে এ দু‘আ (১০োর) পড়তে لَّهُ املُلْكُ وَّلَّهُ احلَّمْدُ وَّهُوَّ على،ُال إلهَّ إِالَّ اللَّهُ وَّحْدَّهُ ال شَّرِيكَّ لَّه
. ٌكُل شَّيْءٍ قَّدِير
অেেঃ আল্লাহ ো‘আো েেেীে শোে মােুি শেই। চেচে
এেে, োাঁর শোে েরীে শেই। সেেমে রািত্ব এেমাত্র
োাঁরই িেে। োাঁরই িেে সেে প্রেংসা। চেচে সেচেছুর
উপর ক্ষমোোে।
ফযীেে: রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম
ইরোি েতরে, শয েেচক্ত সোে শেো এ দু‘আচট পাঠ
েরতে োর এেচট শোোম আযাি েরার সওোে হতে,
িেচট শেেী শেখা হতে, িেচট গুোহ মাফ হতে এেং
িেচট মযোিা েুেন্দ হতে। আর এচট োর িেে সন্ধ্ো
পযেন্ত েেোে শেতে রক্ষামূেে েেেস্থা হতে। শয েেচক্ত
সন্ধ্ো শেোে দু‘আচট পাঠ েরতে সোে পযেন্ত শস
অেুরূপ সওোে পাতে। (আেু িাউি হািীস েং-৫০৩৮, ৫০৭৯)

চিেীে অধোে
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দুরূি ও সাোম
দুরূি েরীফ পড়ার চেতিেে
আল্লাহ ো‘আো ইরোি েতরেِ
.يَّا أَّيُهَّا الَّذِينَّ آمَّنُوا صَّلُوا عَّلَّيْهِ وَّسَّلمُوا تَّسْلِيمًا
*‘শহ ঈমােিারেে! শোমরা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম এর উপর সাোে ও সাোম পাঠ
ের।’ (সূরা আহযাে, ৫৬)
*রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি
েতরে, ‘শোমরা আমার উপর দুরূি পড়। শোমরা
শযখাতেই োে ো শেে শোমাতির দুরূি আমার চেেট
শপৌাঁছাতো হে।’ (আেু িাউি হািীস েং ১/২৭৯)
* রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি
েতরে, ‘শয েেচক্ত আমার উপর দুরূি পড়া শেতে ভুতে
োেে, শস শেতহেতের রাস্তা শেতে হতট শেে।’ (ইেতে
মািাহ হািীস েং-৯০৮, শু‘আেুে ঈমাে েেড়া হািীস েং-১৪৭২)

দুরূি েরীফ-এর ফযীেে
*রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি
েতরে- ‘ঐ েেচক্ত চেোমতের চিে আমার সেতিতে
চেেতট োেতে, শয আমার উপর শেচে শেচে দুরূি পাঠ
www.islamijindegi.com

েতর।’ (চেরচমযী হািীস েং-৪৮৩/ শু‘আেুে ঈমাে হািীস েং১৪৬২, ২০৫৬)

*রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি
েতরে, ‘শয েেচক্ত আমার উপর এেোর দুরূি েরীফ
পাঠ েরতে আল্লাহ ো‘আো োর উপর িেচট রহমে
োচযে েরতেে, োর িেচট গুোহ মাফ েরতেে এেং
িেচট মযোিা েৃচি েরতেে। (মুসোিরাতে হাতেম হািীস েং২০৫৬)

*রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি
েতরে- ‘আল্লাহ ো‘আো েহু সংখেে শফতরেো এ
োতির িেে চেতোচিে শরতখতছে শয, োাঁরা িমীতে
চেিরে েরতে োেতে এেং আমার উম্মতের শয েেচক্ত
আমার উপর দুরূি ও সাোম পাঠাতে (োাঁরা) ো আমার
চেেট শপৌাঁতছ চিতে।’ (োসাঈ হািীস েং-১২৮২/ শু‘আেুে ঈমাে
েেড়া হািীস েং-১৪৮০)

* হযরে ইেতে আব্বাস রাচয. শেতে েচেেে আতছ শয,
শফতরেোেে েেী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম এর
িরোতর োর োম উতল্লখ েতর দুরূি শপে েতর োতে।
(শু‘আেুে ঈমাে েেড়া হািীস েং-১৪৮২)

* েেী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি েতরেwww.islamijindegi.com

শয েেচক্ত সোতে আমার উপর িেোর দুরূি পড়তে
এেং সন্ধ্োে িেোর দুরূি পড়তে চেোমতের চিে আচম
োর িেে সুপাচরে েরে। (ত্বোরােী আউসাে হািীস েং৫২৩, মািাউয যাওোচেি ১০ : ১২০)

* উোইদুল্লাহ চেে উমর োওোরী রহ. েেেো েতরে,
আমার প্রচেতেেী এেিে োচেে চছতেে। োর
ইেচেোতের পর স্বতে োর সাতে আমার সাক্ষাৎ হে।
আচম চিজ্ঞাসা েরোম, আল্লাহ ো‘আো আপোর সাতে
চেরূপ আিরে েতরতছে? চেচে উত্তর চিতেে- আমাতে
মাফ েতর চিতেতছে। আচম োরে চিজ্ঞাসা েরাে চেচে
উত্ততর েেতেে, চেোে শেখার সমে যখেই েেী
সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর োম মুোরে
আসে, েখেই হুযূতরর োতমর সাতে সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম শেখা আমার অভোস চছে। এর
চেচেমতে আল্লাহ ো‘আো আমাতে এমে চেোমে িাে
েতরতছে, যা শোে শিাখ েখতো শিতখচে, শোে োে
েখতো শুতেচে, শোে অন্তর েখতো োর েল্পোও
েতরচে।
হািীতসর চেোে শেতে ১০চট দুরূি েরীফ
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ِ

ِ

(ইেেুস সুন্নী, ৮০)ِاَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍ وَّسَّلمْ عَّلَّيْه

(১)

ِ
. ٍ( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍ وَّعَّلى الِ مُحَّمَّد২)
(োসাঈ েরীফ হািীস েং-১২৯২)

ِ ِ ِ
ِ
.ٍ( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍنِ النَّبِي األمى وَّعَّلَّى الِ مُحَّمَّد৩)
(আেু িাউি হািীস েং-৯৮১/ মুসোতি আহমাি, ৪: ১১৯)

ِ
َّ( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍ وَّاَّنْزِلْهُ الْمَّقْعَّدَّ الْمُقَّرَّبَّ عِنْدَّكَّ يَّوْم৪)
. ْالْقِيَّامَّة
৪েং এ েচেেে দুরূতির ফযীেতে েেীিী সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি েতরে- ‘শয েেচক্ত উক্ত
দুরূি পড়ার অভোস েরতে োর িেে চেোমতের চিে
আমার োফা‘আে ওোচিে হতে।’(মুসোতি আহমাি হািীস
েং-৪:১০৮,১৬৯২৮)

ِ ِ ِ
ِ
ْ( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍن النَّبِي األمى وَّعَّلَّى الهِ وَّسَّلم৫)

.تَّسْلِيْمًا
৫েং এ েচেেে দুরূি এর ফযীেতে েেীিী সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি েতরে-‘শয েেচক্ত
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িুমু‘আর চিে আসতরর োমাতযর পর চেতির স্থাতে েতস
উক্ত দুরূি আচেোর পড়তে, োর আচে েছতরর গুোহ
মাফ হতে এেং োর আমেোমাে আচে েছতরর
ইোিে-েতন্দেীর সওোে শেখা হতে।’ (আে োউেুে
োিী-২৮৪)

ِ
ِ
َّ( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مُحَّمَّدٍ وَّبَّلغْهُ دَّرَّجَّةَّ الْوَّسِيْلَّةِ عِنْدَّك৬)
. ِوَّاجْعَّلْنَّا فِيْ شَّفَّاعَّتِهِ يَّوْمَّ الْقِيَّامَّة

(োোরােী হািীস েং-১২৫৫৪/ মাযমাউয যাওোচেি হািীস েং১৮৮১)

ِ
ِ
( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍ عَّبْدِكَّ وَّرَّسُوْلِكَّ وَّصَّل عَّلَّى৭)

. ِالْمُؤْمِنِيْنَّ وَّالْمُؤْمِنِاتِ وَّالْمُسْلِمِيْنَّ وَّالْمُسْلِمَّات
(সহীহ ইেতে চহব্বাে হািীস েং-৯০৩)

ِ
ِ
َّ( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍن النَّبِي وَّاَّزْوَّاجِهِ أمَّهَّاتِ الْمُؤْمِنِيْن৮)
ِ
ٌوَّذُريَّتِهِ وَّأهْلِ بَّيْتِهِ كَّمَّا صَّلَّيْتَّ عَّلَّى أل إبْرَّاهِيْمَّ إنَّكَّ حَّمِيْد
. ٌمَّجِيْد
(আেু িাউি হািীস েং-৯৮২/ আে োওেুে োিী, পৃ. ২৮৪)

ِ
ِ
َّ( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍ وَّعَّلَّى أزْوَّاجِهِ وَّذُريَّتِهِ كَّمَّا صَّلَّيْت৯)
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ِ
عَّلَّى آلِ إبْرَّاهِيْمَّ وَّ بَّارِكْ عَّلَّى مَّحَّمَّدٍ وَّأزْوَّاجِهِ وَّذُريَّتِهِ كَّمَّا
.ٌبَّارَّكْتَّ عَّلَّى آلِ إبْرَّاهِيْمَّ َّإنكَّ حَّمِيْدٌ مَّجِيْد
(আে োউেুে োিী পৃ. ১০৪/ েুখারী, মুসচেম হািীস েং-৩৩৬৯)

ِ
َّ( اللَّهُمَّ صَّل عَّلَّى مُحَّمَّدٍ وَّعَّلَّى آلِ مُحَّمَّدٍ كَّمَّا صَّلَّيْت১০)
ْعَّلَّى إِبْرَّاهِيمَّ وَّعَّلَّى آلِ إِبْرَّاهِيمَّ إِنَّكَّ حَّمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّه َُّم بَّارِك
عَّلَّى مُحَّمَّدٍ وَّعَّلَّى آلِ مُح ََّّمدٍ كَّمَّا بَّارَّكْتَّ عَّلَّى إِبْرَّاهِيمَّ وَّعَّلَّى
- ٌآلِ إِبْرَّاهِيمَّ إِنَّكَّ حَّمِيدٌ مَّجِيد

(েুখারীহািীস েং-৬৩৫০,৩৩৭০/ োসাঈ হািীস েং-১২৮৮)

এ সমস্ত দুরূি ও সাোম প্রচেচিে ১০ োর েতর পড়তে
শিষ্টা েরতে। যাতে প্রচেচিে ১০০ োর দুরূি েরীফ
পড়া হতে যাে। অেো েমপতক্ষ সোে-সন্ধ্োে দু’োর
পড়তে যাতে েতর েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো
সাোম এর সুপাচরে োভ হে।
দুরূি েরীফ পাঠ েরার পর (েোপে অেেপূেে) চেতের
দু‘আচটও পাঠ েরতে।
ِ
ُ ما عَّلِمْتُ مِنْه،ِاللَّهُمَّ إين أسألُكَّ مِنَّ اخلَّيْرِ كُلهِ عا ِجِلِهِ وآجِلِه
َّ َّ وأعُوذُ بِكَّ مِن،ُوَّما لَّمْ أعْلَّم
ُ ما عَّلِمْت،ِالشر كُلهِ عاجله وآجِله
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ْ وأسألُكَّ اجلَّنَّةَّ وَّمَّا قَّربَّ إِلَّيْها مِنْ قَّوْلٍ أو،ْمِنْهُ وَّمَّا لَّمْ أعْلَّم
،ٍ وأعُوذُ بِكَّ مِنَّ النَّارِ وَّمَّا ق ََّّربَّ إِلَّيْها مِنْ قَّوْلٍ أوْ عَّمَّل،ٍعَّمَّل

وأسألُكَّ خَّيْرَّ ما سألَّكَّ بِهِ عَّبْدُكَّ وَّرَّسُولُكَّ مُحَّمَّدٌ صلى الله
َّ وَّ أَّعُوذُ بِكَّ مِنْ شَّر ما اسْتَّعاذَّكَّ مِنْهُ عَّبْدُك،عليه وسلم
ْ وَّأسْألُكَّ مَّا قَّضَّيْتَّ لِي،َّوَّرَّسُولُكَّ مُحَّمَّدٌ ص ََّّلى اللهُ عَّلَّيْهِ وَّسَّلم
.ْمِنْ أمْرٍ أنْ تَّجْعَّلَّ عاقِبَّتَّهُ رَّشَّدا
এ ‘িাতম’ দু‘আর েোপাতর হযরে আচেো রাচয. েেেো
েতরে- এেচিে েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো
সাল্লাম ঘতর আমাতে শোে োতি শখাাঁি েরচছতেে।
আচম েখে োমায ও দু‘আর মতধে মেগুে চছোম- শয
োরতে শখিমতে হাচির হতে শিরী হে। েেীিী
সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি েরতেে, শহ
আচেো! আল্লাহর িরোতর িাতম (পচরপূেে) দু‘আ শপে
ের। আচম আরয েরোম, ইো রাসূোল্লাহ! ‘িাতম’
দু‘আ শোেচট? েখে েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো
সাল্লাম েচেেে দু‘আচট আমাতে ো‘েীম চিতেে। (আেআিােুে মুফরাি, পৃষ্ঠা েং ২২২, হািীস েং-৬৩৯, আে আযোর,
হািীস েং-১০৩৩)

দুরূি সম্পচেেে মাসাইে
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* েুরআতে োরীতম আল্লাহ ো‘আোর চেতিেতের োরতে
সারা িীেতে েমপতক্ষ এে োর দুরূি পাঠ েরা ফরয।
(দুরতর মুখোর, ১:৫১৪-৫১৮)

* যচি এেই মিচেতস েতেেোর েেীিী সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর োম আতোচিে হে, োহতে
প্রেমোর সেতের উপর দুরূি েরীফ পাঠ েরা
ওোচিে। পরেেেী প্রতেেেোর দুরূি েরীফ পাঠ েরা
চেভেরতযােে মোেুযােী সেতের িেে মুস্তাহাে। অেেে
ইমাম ত্বহােী রহ. পরেেেীতে প্রতেেেোর দুরূি পাঠতে
প্রতেেতের িেে ওোচিে েতেতছে। (দুরতর মুখোর, ১ :
৫১৬)

উতল্লখে, শেউ যচি েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো
সাল্লাম-এর োম মুোরে এেই মিচেতস োরোর
চেতখে, োহতে োর িেে হুেুমও অেুরূপ অেোৎ
প্রেমোর দুরূি শেখা ওোচিে এেং পরেেেী-োর
মুস্তাহাে। (দুরতর মুখোর, ১ : ৫১৬)
দ্রষ্টেে- হযরে মুহাচেসীতে চেরাম হািীতসর চেোতে
সেতিতে শেচে েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লামএর োম মুোরে চেতখতছে, চেন্তু োাঁরা প্রতেেেোর
দুরূি চেখতে োপেেে েতরে োই। আল্লাহ ো‘আো
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সেেতে োওফীে িাে েরুে। (দুরতর মুখোর, ১:৫১৬)
* চেো উযূতে, এমেচে হাটতে হাটতেও েেীিী
সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর উপর দুরূি েরীফ
পড়া যাে।
* িুমু‘আ ো ঈতির খুেোর মতধে েেীিী সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর োম মুোরে আসতে অন্ততর
দুরূি পড়তে চেন্তু মুতখ উচ্চারে েরতে ো।
* দুরতর মুখোর চেোতে আতছ শয, েরং দুচেোেী শোে
উতেেে সামতে শরতখ, এমে স্থাতে দুরূি পড়ার রসম
োোতো ো দুরূি পড়ার িেে শোেতির িাওোে শিো
শযটা দুরূি পড়ার শোে স্থাে েে, ো সম্পূেে চেতেধ।
শযমে, েেুে শিাোে শখাোর সমে ো েেুে োড়ী
েরার পর ইেোচি। এসে শক্ষতত্র দু’রাো‘আে সাোেুস
শোের পতড় শেো যতেষ্ট। উতল্লখে দুরূি পড়ার স্থাতের
েেেো সামতে আসতছ। (দুরতর মুখোর,১:৫১৮/আে-আেোহ
ওোন্নাযাচের, ৫৩)

* দুরতর মুখোর চেোতে আতরা উতল্লখ আতছ, দুরূি
েরীফ পড়ার চেেম হে, চিতে মুহাব্বতের সাতে
ধীরচস্থরভাতে হােো আওোতি িুতপ িুতপ পড়তে। দুরূি
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পড়ার সমে ঢুেতে োো ো অঙ্গ-প্রেেঙ্গ শহোতে োো
এেং উাঁিু আওোি েরা চেতেধ। (দুরতর মুখোর, ১:৫১৯)
এর িারা েুো যাে চেচভন্ন স্থাতে শিাোে-পাট ো োড়ীঘর উতিাধে েরার সমে ো োমাতযর পতর সেতে চমতে
উচ্চঃস্বতর দুরূি পড়ার শয প্রো িােু আতছ, ো েিেেীে।
োরে, এগুতো দুরূি পাতঠর স্থাে েে এেং এভাতে
দুরূি পাতঠর অেুমচেও শেই।
দুঃখিেে েো হে, প্রোেে শয দুরূি পড়া হে, োর
অচধোংেই মেেড়া দুরূি, শোে হািীতস ো প্রমাচেে
েে। েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ও
সাহাোতে শেরাম রাচয. এর আমে িারা শসসে দুরূতির
েব্দগুতোর শোে প্রমাে শেই। আরেী েোেরে অেুসাতর
শসসে দুরূতির োেেগুতোও সহীহ েে এেং োর অতেের
মতধেও মারাত্মে ধরতের ভুে রতেতছ। শযমে, “ইো
েেী সাোমু আোইো, ইো রাসূে সাোমু আোইো
ইেোচি। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লামতে
সাধারে শোেতির সতম্বাধে েরার েোে এভাতে
সতম্বাধে েরা িরম শেআিেী। (োফসীতর েুরেুেী, ১২:৩২২)
সুেরাং এ ধরতের োতোোট ভুে দুরূি পচরেোে েরা
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েেেেে। োছাড়া অতেে শক্ষতত্র িাাঁচড়তে দুরূি পড়তে
োধে েরা হে। অেি োমাতযর মতধে সেতেই েসা
অেস্থাে দুরূি পতড় োতে। সুেরাং েতস দুরূি পড়াই
উত্তম। আতরা মারাত্মে েো হতো, অতেতে চেশ্বাস েতর
োতে শয, োতির মাহচফতে স্বেং েেীিী সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম সেরীতর হাচির হতে োতেে। এ
িেে োরা এেটা শিোর খাচে রাতখ। োতির এ
চেশ্বাতসর পতক্ষ েুরআে-হািীতস শোে িেীে-প্রমাে
শেই। েরং হািীস িারা প্রমাচেে আতছ শয, উম্মতের
দুরূিসমূহ পৃচেেীর শয শোে প্রান্ত শেতে পড়া শহাে, ো
শফতরেোতির মারফতে ঐ েেচক্তর োম উতল্লখ েতর
েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর িরোতর
শপে েরা হে। (োসাঈ হািীস েং-১২৮২)
ফাোওোর চেচভন্ন চেোতে োতির এ ভ্রান্ত আক্বীিাতে
েুফুরী আক্বীিা েতে উতল্লখ েরা হতেতছ। (সূরা আেআম,
আোে েং-৫৯/ সূরা োমাে, আোে েং-৬৫/ ফাোওো োযীখাে,
১:৩৩৪/ ফাোওো োিাইো ৩:৩২৬/ আহসােুে ফাোওো, ১:৩৪৮)

হোাঁ, মিীো েরীতফ চেতে রওিা মুোরে সামতে শরতখ
“আসসাোেু ওোস সাোমু আোইো ইো রাসূোল্লাহ,
ইো হেহে, ইো েেীোল্লাহ েতে সতম্বাধে েরাতে শোে
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অসুচেধা োই। সুেরাং সেে মুসেমাতের চেতির
ঈমাতের শহফািে এেং আচখরাতের োিাতের েতক্ষে
সেে প্রোর শিিাতিচি শছতড় চিতে, সমস্ত েুফুরী
আক্বীিা েোে েতর সহীহ আক্বীিা শপােে েরা এেং
ঈমােতে সহীহ ও মিেুে েরার চফচের েরা এেং এর
িেে আল্লাহর রাস্তাে সমে েেে েরা শেহাতেে িরুরী
ও অপচরহাযে েেেেে।
দু’চট মাসআো
১। যখে েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর
োম মুোরে চেখতে, েখে পূেে দুরূি েরীফ চেখতে।
সংতক্ষপ েরার িেে (ি.) ো (স.) এ ধরতের
সাংতেচেে চিহ্ন েেেহার েতর চেখতে ো, এটা আিতের
শখোফ। শেমচেভাতে মুতখ েোর সমে খুে ধীতর সুতস্থ
েেতে। োড়াহুড়া েতর অস্পষ্টভাতে দুরূি পড়া
মুহাব্বাতের সল্পোর আোমে। এ চিতে খুে েক্ষে
রাখতে।
২। ফুোহাতে চেরাম চেতখতছে, শয শোে দুরূতি েেীিী
সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর োম মুোরতের
শুরুতে ( سيدناসাইচেচিো) েব্দ েৃচি েরা মুস্তাহাে।
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(দুরতর মুখোর, ১:৫১৩)

দুরূি পড়ার স্থােসমূহ
* যখেই েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর
োম মুোরে মুতখ উচ্চাচরে হে ো োতে আতস েখেই
দুরূি েরীফ পড়া েেেেে। (দুরতর মুখোর,১:৫১৬)
* যখেই শোে মিচেস শেতে উঠতে েখে প্রেতম দুরূি
েরীফ পড়তে োর পর উঠতে। (আে-োউেুে োিী পৃ.
৩৪৮)

* দু‘আ েরার পূতেে ও পতর দুরূি েরীফ পড়তে। (আেোউেুে োিী পৃ.৩১৮-৩২৩)

* মসচিতি প্রতেেোতে এেং শের হওোর সমে দুরূি
েরীফ পড়তে। (আে-োউেুে োিী পৃ.২৬৬)
*আিাতের পর দু‘আ পড়ার পূতেে দুরূি েরীফ পড়তে।
(আে-োউেুে োিী পৃ. ২৭)

* উযূর শেতে দুরূি েরীফ পড়তে। (আে- োউেুে োিী পৃ. ২৪৯)
* েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর রওিা
মুোরে চযোরতের সমে দুরূি েরীফ পড়তে। উক্ত
দুরূি েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম চেতি
শুতেে। (আে- োউেুে োিী পৃ. ৩০৩-৩০৭)
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* শোে চেোে-চরসাোহ, চিচঠ-পত্র শেখার শুরুতে
দুরূি েরীফ চেখতে। (আে-োউেুে োিী পৃ. ৩১৪)
* রাতে োহাজ্জুতির িেে যখে ঘুম শেতে িাগ্রে হতে
েখে দুরূি েরীফ পড়তে। (আে-োউেুে োিী পৃ. ২৬৪)
* চেপি-আপি,োো-মুসীেে, ভূচমেম্প ইেোচির
অচেষ্ট শেতে রক্ষা পাওোর িেে দুরূি েরীফ পড়তে।
(আে-োউেুে োিী পৃ. ১৭৪-১৭৫, ৩১৫)

* পাতে চেচে োেতে ো োতে শোাঁ শোাঁ আওোি হতে
দুরূি েরীফ পড়তে। (আে আযোর, হািীস েং-৭৮৬)
দু’চট েো
হামি ও সাোে-সাোতমর পর, মহাে আল্লাহ ো‘আো
সৃচষ্টর শশ্রষ্ঠ েতর মােে িাচেতে সৃচষ্ট েতরতছে এেং
োর উভে িেতে েেোতের িেে েেী োরীম সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লামতে েমুো চহতসতে পাচঠতেতছে।
েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লামতে অেুসরে
েরতে মুসেমােতির সেে োি আল্লাহ ো‘আোর
েতন্দেীতে পচরেে হে।
রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাতমর সুন্নাে
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সমূতহর মতধে এেচট গুরুত্বপূেে সুন্নাে চছে প্রতেেে
েেুে হাোে ও অেস্থাে আল্লাহ ো‘আোতে স্মরে েরা
এেং োাঁর প্রতেেে চে‘আমতের শোের আিাে েরা।
শযগুতোতে মাসেূে দু‘আ েো হে। হািীতসর চেোতে
ঐসেে মাসেূে দু‘আসমূহ েচেেে আতছ। েতে সাধারে
শোেতির িেে হািীতসর চেোে শেতে মাসেূে দু‘আ
শের েতর আমে েরা েড়ই েষ্টসাধে েোপার, এতে
শোে সতন্দহ শেই।
োই িীঘেচিে যােে আমার অন্ততর এোন্ত ইচ্ছা চছে,
ধিেচন্দে িীেতের সেোচধে প্রতোিেীে মাসেূে দু‘আ
এেং চেছু সহীহ দুরূি েরীফ প্রমােসহ পুচস্তো আোতর
মুসেমাে ভাইতির শখিমতে শপে েরা।
আল্লাহ পাতের অতেে শোের, চেচে আমার িীঘেচিতের
আোতে পূেে েতরতছে- আেহামদুচেল্লাহ।
এ মুহূতেে যার েো স্মরে ো েতর পারচছ ো চেচে হতেে
মুহোরাম মাওোো আব্দুে মাতেে সাতহে, চেচে দু‘আ/
দুরূিসমূতহর হাওোোসহ প্রোে েরার োতি যতেষ্ট
সহতযাচেো েতরতছে। আল্লাহ ো‘আো োাঁর ইেম ও
আমতে েরেে িাে েরুে।
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মহাে আল্লাহ ো‘আো শযে এ অধমতে এেং এর
প্রোেে ও এর িেে যারা মূেেোে শ্রম চিতেতছে
োতির সেেতে িীতের উপর োতেম রাতখে এেং
পুচস্তোচট োাঁর খাছ অেুগ্রতহ মুসচেম চমল্লাতের িেে
উপোরী েতর শিে। আমীে।

সমাপ্ত
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