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 بِْسِم اهلِل الرَّْحٰمِن الرَِّحْيمِ 
 َنْحَمُده َوُنَصلِّ َعٰلى رَُسْوِلِه اْلَكرِْيمِ 

 مقدمه

ভূলমকা 

آلا  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياا  والمرلالين، نبي اا دحماد وعلاى 

 وبعد:وصحب  أجمعين.. 

 নশ্চই ভস্ত প্রংা ভান আল্লা যাবু্বর আরাভীননয জনয। আয দরূদ  ারাভ 

ফ লিত হাক নফী  যাূরনদয ভানঝ ফিনেষ্ঠ আভানদয নফী ভুাম্মদ (া), তায  যফায  

কর াাফীনদয উয। আম্মাফাদ- 

দুআ নরা ভান ইফাদত। তা আল্লা ফযতীত আয কানযা জনয ৈফধ ন। ভান 

আল্লা তাআরা ফনরন-  

َوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِف اللَِّو َمْن ََل َيْسَتِجيُب َلُو ِإَلى يَػْوـِ اْلِقَياَمِة َوُىْم َعْن 
 ُدَعائِِهْم َغاِفُلوفَ 

তায হ ন অ ধক  ফভ্রান্ত আয হক, হম আল্লায  যফনতি এভন  কছুনক ডানক মা 

 কাভনতয  দন মিন্ত তায ডানক াড়া হদনফ না। আয তাযা তানদয প্রাথিনা ম্বনে 

অফ ত ন। ূযা আকাপ:৫ 

আয আল্লা তাআরা তায  নকট প্রাথিনা  আজিী হ কযায  ননদি এফং 

প্রাথিনাকাযীয আনফদন কফুর কযায অঙ্গীকায কনয ফনরন-  

 اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ 
হতাভযা আভানক ডাক, আ ভ হতাভানদয দুআ কফুর কযফ। ূযা ভু ভন:৬০ 
াদীন এননছ-  

َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدُعو اللََّو ِبَدْعَوٍة لَْيَس ِفيَها ِإْثٌم، َوََل َقِطيَعُة رَِحٍم، ِإَلَّ َأْعطَاُه اللَُّو ِبَها 
ِفي اْْلِخَرِة، َوِإمَّا َأْف َيْصِرَؼ َعْنُو ِمَن  ِإْحَدى َثََلٍث: ِإمَّا َأْف تُػَعجََّل َلُو َدْعَوتُُو، َوِإمَّا َأْف َيدَِّخَرَىا َلوُ 

   السُّوِء ِمثْػَلَها
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মখন হকান ভুরভান আল্লায কানছ দুআ কনয আয তায ভনধয হকান গুনা  

আত্মীতা ম্পকি  ছন্ন কযায  ফল না থনক, তনফ আল্লা তানক  তন টয ভনধয এক ট 

অফযই দান কযনফন।  তায দুআ কফুর কনয  ননফন অথফা তা আ খযানতয জনয  িত 

যাখনফন অথফা তায দ্বাযা অনুরু হকান  ফদ দূয কনয  দনফন।1 
দআুর আদব 

 ভুরভান ফয ি তায প্র তারনকয  নকট দুআয ফযানয হমফ  ফল রক্ষ্য যাখনফ 

তা নরা- আল্লায াভদ  প্রংা এফং নফী (া) এয উয দরূদ াঠ কযা। আল্লায 

ভীন কাকু ত- ভন ত কযা।  নম্নস্বনয দুআ কযা। মু কযা,  কফরাভুখী া, দুই াত 

উনতারন কযা, ফাযফায দুআ কযা ইতযা দ।  নশ্চই আল্লা তাআরা ভান দাতা।  

এভ নবানফ ভু রভ ফয ি দুআয জনয উতভ ভ হফনছ  ননফ। হমভন আযাপায 

 দন, কদনযয যাত, জুভায  দননয হলাং, যানতয হলাং আয প্রনতযক পযম নাভানময 

য। আয দুআকাযী হমন তায দুআ কফুনরয ফযাানয ুনযাু য আাস্থা   ফশ্বা যানখ। 

াঠকনদয মু্মনখ কুযআন, ুন্না  াাফীনদয আভর হথনক দুআয এক ভাায 

উায  দনত মা ি, তা হমন ভু রভ ফয িয ৈদনন্দীন জীফনন ুনখ-দুুঃনখ  আনন্দ হফদনা 

ম্বর । আল্লা তাআরা হমন আভানদয দুআ কফুর কনযন।  ত ন উতভ দুআ েফণকাযী। 

 

                                                 
1 . ভুনানদ আভদ, াদী:১১১৩৩। 



দুআয ফাগান- আর কুযআননয দুআ       3 
 

 
`viƒm mvAv`vZ 

 كتاب الدعاء الشامل

দআুর বাগান 
الَةُ َوالسَّالَُم َعلَى َدْن الَ نَبيَّ بَْعَدهُ.. َوبَْعُد:  اْلـَحْمُد هللِ َوْحَدهُ، َوالصَّ

ভস্ত প্রংা একক  অ দ্বতী আল্লায জনয। আয দরূদ  ারাভ ফ লিত হাক 

হই নফীয প্র ত মায নয আয হকান নফী নাই।  

[আল কুরআননর দআু ] 

    [১]  ِِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  اْلَحْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن  الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  َماِلِك يَػْوـِ الدّْين  
ُمْسَتِقيَم  ِصَراَط الَِّذيَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب ِإيَّاَؾ نَػْعُبُد َوِإيَّاَؾ َنْسَتِعيُن  اْىِدنَا الصَّْراَط الْ 

 َعَلْيِهْم َوََل الضَّالّْينَ 

দাভ যভ দারু আল্লায নানভ। প্রংা  একভাত্র আল্লায জনয   ম ন  নখর 

 ফশ্ব– জাাননয যফ।  ম ন যভ দারু  করুণাভ। প্র তদান  দফনয ভা রক৷ আভযা 

একভাত্র হতাভাযই ইফাদাত ক য এফং  একভাত্র হতাভাযই কানছ াাময  াই। তু ভ 

আভানদযনক যর থ প্রদিন কয। তানদয থ মানদয প্র ত তু ভ অনুগ্র কনযছ। তানদয 

থ ন মাযা হরানধ  ন তত  থভ্রষ্ট।– ূযা আর পা তা 

 [২]  ُرَبػََّنا تَػَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليم 

হ আভানদয প্র তারক! আভানদয হথনক কফুর কয।  নশ্চই তু ভ ফিনোতা 

ফিজ্ঞ।– ূযা ফাকাযা:১২৭ 

 [৩] ِنْػَيا َحَسَنًة َوِفي اْْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّار  رَبػََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

হ আভানদয প্র তারক! আভানদযনক দু নানত করযাণ দান কয এফং আ খযানত 

করযাণ দান কয। আয আভানদযনক হদামনখয আগুন হথনক ফাাঁ া।– ূযা ফাকাযা:২০১ 
ًرا َوثَػبّْْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوـِ اْلَكاِفرِينَ  َنا َصبػْ  [৪] رَبػََّنا َأْفرِْغ َعَليػْ

হ আভানদয প্র তারক! তু ভ আভানদযনক ৈধমি দান কয এফং আভানদয া 

অ ফ র যাখ। আয কা পয ম্প্রদানয  ফরুনে আভানদযনক াাময কয।– ূযা ফাকাযা:২৫০ 
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    [৫]   ََّنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُو َعَلى ال ِذيَن ِمْن رَبػََّنا ََل تُػَؤاِخْذنَا ِإْف َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا رَبػََّنا َوََل َتْحِمْل َعَليػْ
ْلَنا َما ََل طَاقَ  َة لََنا ِبِو َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْوََلنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى قَػْبِلَنا رَبػََّنا َوََل ُتَحمّْ

 اْلَقْوـِ اْلَكاِفرِينَ 

হ আভানদয যফ! ম দ আভযা বুনর মাই  কংফা বুর ক য তনফ তু ভ আভানদযনক 

াকড়া কনযা না। হ আভানদয যফ! ূফিফতিীনদয উয হম গুরুদা ত্ব তু ভ অিণ 

কনয ছনর, আভানদয উয হতভন দা ত্ব অিণ কনযা না। হ আভানদয যফ! এভন বায 

আভানদয উয অিণ কনযা না, মা ফন কযায  ি আভানদয হনই। তু ভ আভানদয ভাপ 

কনয দা, আভানদয ক্ষ্ভা কয। আভানদয প্র ত যভ কয। তু ভই আভানদয অ ববাফক। 
অতএফ কানপয ম্প্রদানয  ফরুনে তু ভ আভানদযনক াাময কয। ূযা ফাকাযা:২৮৬ 

  [৬] رَبػََّنا ََل ُتزِْغ قُػُلوبَػَنا بَػْعَد ِإْذ َىَديْػتَػَنا َوَىْب لََنا ِمْن َلُدْنَك رَْحَمًة ِإنََّك أَْنَت اْلَوىَّاُب 
হ আভানদয যফ!  ঠক থ প্রদিননয য আভানদয অন্তযনক ফর কনযা না এফং 

হতাভায  নকট নত আভানদযনক করুণা দান কয।  নশ্চনই তু ভ ভাদাতা।–ূযা আর 
ইভযান:৮ 

 [৭] رَبػََّنا ِإنػََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَػَنا َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 
হ আভানদয যফ! আভযা ইভান এনন ছ, ুতযাং তু ভ আভানদয া ক্ষ্ভা কয এফং 

আভানদযনক আগুননয া স্ত নত যক্ষ্া কয।- ূযা আর ইভযান:১৬ 

 [৮]     َُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُػْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَػْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذؿُّ الل
ُر ِإنََّك َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ   َمْن َتَشاُء بَِيِدَؾ اْلَخيػْ

হ আল্লা! তু ভই াফিনবৌভ  িয অ ধকাযী। তু ভ মানক ইিা যাজয দান কয 

এফং মায কাছ হথনক ইিা যাজয  ছ নন না। মানক ইিা ম্মান দান কয আয মানক ইিা 
অভানন  তত কয। হতাভাযই ানত যননছ মাফতী করযাণ।  নশ্চই তু ভ ফি  ফলন 

ক্ষ্ভতাফান।- ূযা আর ইভযান:২৬ 
الدَُّعاءِ  َربّْ َىْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرّْيًَّة طَيَّْبًة ِإنََّك َسِميعُ   [৯] 

হ আভায প্র তারক! হতাভায  নকট হথনক আভানক ুত- ফত্র ন্তান দান কয-

 নশ্চই তু ভ প্রাথিনা েফণকাযী।- ূযা আর ইভযান:৩৮  
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َنا َمَع الشَّاِىِدينَ   [১০] رَبػََّنا آَمنَّا ِبَما أَنْػَزْلَت َواتػَّبَػْعَنا الرَُّسوَؿ فَاْكُتبػْ
হ আভানদয প্র তারক! আভযা হ  ফলনয প্র ত  ফশ্বা স্থান কনয ছ মা তু ভ 

না মর কনযছ, আভযা যাূনরয অনুগত ন ছ। অতএফ, আভানদযনক ভানযকাযীনদয 

তা রকাবুি কনয না।- ূযা আর ইভযান:৫৩ 
ى اْلَقْوـِ اْلَكاِفرِينَ رَبػََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبَػَنا َوِإْسَرافَػَنا ِفي َأْمرِنَا َوثَػبّْْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا َعلَ   [১১] 

হ আভানদয প্র তারক! আভানদয গুনা এফং আভানদয কানজয কর প্রকায 

ীভারংঘন ক্ষ্ভা কনয দা। আয আভানদযনক দৃঢ় যাখ এফং কানপযনদয  ফরুনে 

আভানদযনক াাময কয।- ূযা আর ইভযান:১৪৭ 

 [১২] َرَبػََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فَػَقْد  َنا َعَذاَب النَّارِ اَنَك فَقِ رَبػََّنا َما َخَلْقَت َىَذا بَاِطًَل ُسْبح
يَماِف َأْف آِمُنوا ِبَربُّْكْم فَآَمنَّا رَبػََّنا  ا ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصارٍ َأْخَزيْػَتُو َومَ  رَبػََّنا ِإنػََّنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا يُػَناِدي ِلْْلِ

ْر َعنَّا َسيَّْئاتَِنا َوتَػَوفػََّنا َمَع اْْلَبْػَراِر  رَبػََّنا َوآتَِنا َما َوَعْدتَػَنا َعَلى ُرُسِلَك َوََل ُتْخزِنَا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَػَنا وََكفّْ 
 يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإنََّك ََل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد 

হ আভানদয প্র তারক! এফ তু ভ অনথিক ৃ ষ্ট কয ন। কর  ফত্রতা হতাভাযই, 

আভানদযনক তু ভ হদামনখয া স্ত হথনক ফাাঁ া। হ আভানদয প্র তারক!   নশ্চ তু ভ মানক 

হদামনখ  ননক্ষ্ কযনর তানক ফভন অভা নত কযনর, আয মা রভনদয জননয হতা হকান 

াামযকাযী হনই।  

হ আভানদয প্র তারক! আভযা  ন শ্চতরূন শুনন ছ একজন আফানকাযীনক 

ঈভাননয প্র ত আফান কযনত হম, হতাভানদয প্র তারনকয প্র ত ঈভান আন; তাই আভযা 

ঈভান এনন ছ।  

হ আভানদয প্র তারক! আভানদয কর গুনা ভাপ কয এফং আভানদয কর 

হদালত্রু ট দুয কনয দা, আয আভানদয ভৃতুয দা হনক হরাকনদয ানথ।  

হ আভানদয প্র তারক! হতাভায যূরগনণয ভাধযনভ মা হদায াদা কনযছ, তা 

আভানদযনক প্রদান কয এফং  কাভনতয  দন আভানদযনক রা িত কনযা না।  নশ্চ তু ভ 

অঙ্গীকায বঙ্গ কনযা না।- ূযা আর ইভযান:১৯১-১৯৪ 
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َنا َمَع الشَّاِىِدينَ   [১৩] رَبػََّنا آَمنَّا فَاْكُتبػْ
 হ আভানদয প্র তারক! আভযা ইভান এনন ছ। অতএফ, আভানদযনক (ইভান  

ইরানভয) াক্ষ্যদানকাযীনদয অন্তবুিি কনযা।– ভা দা:৮৩ 
 [১৪] رَبػََّنا ظََلْمَنا أَنْػُفَسَنا َوِإْف َلْم تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِينَ 

হ আভানদয প্র তারক! আভযা  ননজনদয প্র ত মুরভ কনয ছ। ম দ তু ভ 

আভানদযনক ক্ষ্ভা  দা না কনযা, তনফ আভযা অফযই ক্ষ্ তগ্রস্থ ন মাফ।- ূযা আযাপ:২৩ 

 [১৫] رَبػََّنا ََل َتْجَعْلَنا َمَع اْلَقْوـِ الظَّاِلِمينَ 
হ আভানদয প্র তারক! আভানদযনক মা রভনদয াথী কনযা না।– ূযা আযাপ:৪৭ 

َنًة ِلْلَقْوـِ الظَّاِلِمينَ   [১৬] رَبػََّنا ََل َتْجَعْلَنا ِفتػْ
হ আভানদয প্র তারক! আভানদযনক মা রভ ম্প্রদানয উৎীড়ননয াত্র কনযা 

না।- ূযা ইউনূ:৮৫ 

 [১৭]  َربّْ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك َأْف َأْسأََلَك َما لَْيَس ِلي ِبِو ِعْلٌم َوِإَلَّ تَػْغِفْر ِلي َوتَػْرَحْمِني َأُكْن ِمَن
 اْلَخاِسرِينَ 

হ আভায প্র তারক! হম  ফলন আভায জ্ঞান হনই, হ  ফলন হতাভায কানছ 

প্রাথিনা কযা নত আে প্রাথিনা কয ছ। তু ভ ম দ আভানক ক্ষ্ভা না কনযা   দা না কনযা, 

তানর আ ভ ক্ষ্ তগ্রস্ত ন মাফ।- ূযা হুদ:৪৭ 
ـَ   [১৮] َربّْ اْجَعْل َىَذا اْلبَػَلَد آِمًنا َواْجُنْبِني َوبَِنيَّ َأْف نَػْعُبَد اْْلَْصَنا

হ আভায প্র তারক! এ যনক  নযাদ  া ন্তভ কনয দা এফং আভানক  

আভায ন্তান-ন্ততীনক ভূ তিূজা হথনক দূনয যাখ।- ূযা ইফযা ভ:৩৫ 
 [১৯] َربّْ اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَََّلِة َوِمْن ُذرّْيَِّتي رَبػََّنا َوتَػَقبَّْل ُدَعاءِ 

হ আভায প্র তারক! আভানক নাভাম কানভকাযী কয এফং আভায ন্তাননদয 

ভনধয হথনক। হ আভানদয প্র তারক! আয কফুর কয আভানদয দুআ।-ূযা ইফযা ভ:৪০ 
 [২০] رَبػََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن يَػْوـَ يَػُقوـُ اْلِحَسابُ 

হ আভানদয প্র তারক! আভানক, আভায  তা-ভাতানক এফং ফ ভু ভননক ক্ষ্ভা 

কয- হম দন  াফ কানভ নফ।- ূযা ইফযা ভ:৪১ 
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َحْمُهَما َكَما رَبػََّياِني َصِغيًراَربّْ ارْ   [২১] 
হ আভায প্র তারক! তানদয প্র ত দা কয হমবানফ ৈনফ তাযা আভানক 

প্র তারন কনযনছ।– ূযা ইযা:২৪ 

 [২২] َربّْ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍؽ َوَأْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍؽ َواْجَعْل ِلي ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَانًا َنِصيًرا 

হ আভায প্র তারক! আভানক প্রনফ কযা করযানণয ানথ এফং হফয কয 

করযানণয ানথ। আয হতাভায  নকট হথনক আভানক দান কয াামযকাযী  ি।– ূযা 
ইযা:৮০ 

 [২৩] رَبػََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك رَْحَمًة َوَىيّْْئ لََنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشًدا
হ আভানদয প্র তারক! হতাভায ক্ষ্ হথনক আভানদযনক যভত দান কয। আয 

আভানদয জনয আভানদয কাজকভি  ঠকবানফ  য ারনায ফযফস্থা কয।– ূযা কাাপ:১০ 

 [২৪] َربّْ زِْدِني ِعْلًما
হ আভায প্র তারক! আভায জ্ঞান ফৃ ে কনয দা।– ূযা ত্বাা:১১৪ 

ِمينَ ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنّْي ُكْنُت ِمَن الظَّالِ   [২৫] 
হ আল্লা! তু ভ ফযতীত হকান ভাফুদ নাই। তু ভ  ফত্র।  নশ্চই আ ভ  ননজয প্র ত 

মুরুভ কনয ছ।– ূযা আ ম্বা:৮৭ 

ُر اْلَوارِثِينَ   [২৬] َربّْ ََل َتَذْرِني فَػْرًدا َوأَْنَت َخيػْ
হ আভায প্র তারক! আভানক একা  নুঃঙ্গ হযনখা না। তু ভই হতা উতভ 

া য।-ূযা আ ম্বা:৮৯ 

ُر اْلُمْنزِلِينَ  َزًَل ُمَبارًَكا َوأَْنَت َخيػْ  [২৭] َربّْ أَْنزِْلِني ُمنػْ
হ আভায প্র তারক! আভানক এভনবানফ অফতযণ কযা মা নফ করযাণকয। 

আয তু ভই হতা হেষ্ঠ অফতযণকাযী।– ূযা ভু ভনূন:২৯ 

َربّْ َأْف َيْحُضُروفِ  َربّْ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َىَمَزاِت الشََّياِطيِن َوَأُعوُذ ِبكَ   [২৮] 
হ আভায প্র তারক! আ ভ তাননয প্রনযা না হথনক হতাভায আে প্রাথিনা ক য 

এফং হ আভায প্র তারক! আভায  নকট তানদয উ স্থ ত হথনক হতাভায আে প্রাথিনা 

ক য।– ূযা ভু ভনূন:৯৭-৯৮ 
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ُر الرَّاِحِمينَ  رَبػََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَْنتَ  َخيػْ  [২৯] 
হ আভানদয প্র তারক! আভযা  ফশ্বা স্থান কনয ছ। অতএফ তু ভ আভানদযনক 

ক্ষ্ভা কয  আভানদয প্র ত যভ কয। তু ভ হতা দারুনদয ভনধয হেষ্ঠ দারু।- ূযা 
ভু ভনূন:১০৯ 

ُر الرَّاِحِمينَ   [৩০] َربّْ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيػْ
হ আভায প্র তারক! ক্ষ্ভা কয  দা কয। দারুনদয ভনধয তু ভই হতা হেষ্ট 

দারু।- ূযা ভু ভনূন:১১৮ 

    [৩১]  َربّْ َأْوزِْعِني َأْف َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنْػَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْف َأْعَمَل َصاِلًحا تَػْرَضاُه
 لصَّاِلِحينَ َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَؾ ا

হ আভায প্র তারক! তু ভ আভানক াভথিয দা মানত আ ভ হতাভায হই 

 নাভনতয কৃতজ্ঞতা প্রকা কযনত া য, মা তু ভ আভানক  আভায  তা-ভাতানক দান 

কনযছ এফং মানত আ ভ হতাভায ছন্দনী ৎকভি কযনত া য এফং আভানক  নজ অনুগ্রন 

হতাভায ৎকভিযাণ ফান্দানদয অন্তবুিি কয।– ূযা নাভর:১৯ 

 [৩২] َربّْ ِإنّْي ظََلْمُت نَػْفِسي فَاْغِفْر ِلي
হ আভায প্র তারক! আ ভ হতা আভায  ননজয উয মুরুভ কনয ছ। অতএফ, তু ভ 

আভানক ক্ষ্ভা কয।– ূযা কাা:১৬ 

 [৩৩] َربّْ ِبَما أَنْػَعْمَت َعَليَّ فَػَلْن َأُكوَف َظِهيًرا ِلْلُمْجرِِمينَ 
হ আভায প্র তারক! তু ভ আভায প্র ত হম অনুগ্র কনযছ, এযয আ ভ কখন 

অযাধীনদয াামযকাযী ফ না।- ূযা কাা:১৬ 

 [৩৪] َربّْ َنجِّْني ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلِمينَ 
হ আভায প্র তারক! আভানক মা রভ ম্প্রদানয কফর হথনক যক্ষ্া কয।- ূযা 

কাা:২১ 

ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيرٌ  َربّْ ِإنّْي ِلَما أَنْػَزْلتَ   [৩৫] 
হ আভায প্র তারক! তু ভ আভায প্র ত হম অনুগ্র না মর কযনফ, আ ভ তায 

ভুখানক্ষ্ী।- ূযা কাা:২৪ 
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 [৩৬] َربّْ اْنُصْرِني َعَلى اْلَقْوـِ اْلُمْفِسِدينَ 
হ আভায প্র তারক! দুসৃ্ক তকাযীনদয  ফরুনে আভানক াাময কয।– ূযা 

আনকাফূত:৩০ 

 [৩৭] رَبػََّنا اْصِرْؼ َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإفَّ َعَذابَػَها َكاَف َغَراًما
হ আভানদয প্র তারক! আভানদয কাছ হথনক জাান্নানভয া স্ত  টন দা। 

 নশ্চ এয া স্ত  ন শ্চত  ফনা।– ূযা পুযকান:৬৫ 

رََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًمارَبػََّنا َىْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرّْيَّاتَِنا قػُ   [৩৮] 
হ আভানদয প্র তারক! আভানদয জনয আভানদয স্ত্রী  ন্তাননদয ভনধয হ ানখয 

ীতরতা প্রদান কয এফং আভানদযনক কয ভুতাকীনদয জনয ইভাভ ফা আদিস্বরূ। -ূযা 
পুযকান:৭৪ 

 [৩৯]  َْمًة َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُوا َواتػَّبَػُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب رَبػََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَح
يَّاتِِهْم ِإنََّك اْلَجِحيِم رَبػََّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍف الَِّتي َوَعْدتَػُهْم َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرّْ 

 أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ 
হ আভানদয প্র তারক! হতাভায যভত  জ্ঞান ফ কছুনত  যফযাপ্ত। অতএফ, 

মাযা তফা কনয এফং হতাভায নথ  নর, তানদযনক ক্ষ্ভা কয এফং জাান্নানভয আমাফ 

হথনক যক্ষ্া কয। হ আভানদয প্র তারক! আয তানদযনক দা খর কয স্থাী জান্নানত, মায 

প্র তশ্রু ত তু ভ তানদযনক  দনছ এফং তানদয  তা-ভাতা,  ত-ত্নী  ন্তাননদয ভনধয 

মাযা ৎকভিযাণ তানদযনক।  নশ্চ তু ভ যারভারী, প্রজ্ঞাভ।– ূযা ভু ভন:৭-৮ 

 [৪০]     َربّْ َأْوزِْعِني َأْف َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنْػَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْف َأْعَمَل َصاِلًحا تَػْرَضاُه
 ْصِلْح ِلي ِفي ُذرّْيَِّتي ِإنّْي تُػْبُت ِإلَْيَك َوِإنّْي ِمَن اْلُمْسِلِمينَ َوأَ 

হ আভায প্র তারক! তু ভ আভানক াভথিয দান কয, মানত আ ভ হতাভায 

হনাভনতয কৃতজ্ঞতা প্রকা কযনত া য, তায জনয মা তু ভ দান কনযছ আভানক  আভায 

 তা-ভাতানক এফং মানত আ ভ হতাভায ছন্দনী ৎকাজ কযনত া য। আয আভায 

ন্তাননদযনক ৎকভিযাণ কয। আ ভ হতাভায প্র ত তফা কযরাভ এফং আ ভ অফযই 

আত্মভিণকাযীনদয অন্তবুিি।– ূযা আকাপ:১৫ 
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 [৪১] َربّْ َىْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحينَ 
হ আভায প্র তারক! আভানক হনক ন্তান দান কয।– ূযা আ াপপাত:১০০  

 [৪২]     َيَماِف َوََل َتْجَعْل ِفي قُػُلوبَِنا ِغَلِّ لِلَِّذيَن آم ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَػُقونَا بِاِْلِ ُنوا رَبػََّنا رَبػََّنا اْغِفْر لََنا َوِِلِ
 ِإنََّك رَُءوٌؼ رَِحيمٌ 

হ আভানদয প্র তারক!  আভানদযনক এফং ঈভানন অগ্রগাভী আভানদয বাইনদযনক 

ক্ষ্ভা কয এফং ঈভানদাযনদয  ফরুনে আভানদয অন্তনয হকান  ফনদ্বল হযনখা না। হ আভানদয 

প্র তারক! তু ভ দারু, যভ করুণাভ।– ূযা ায:১০ 

    [৪৩]  َُنًة ِللَِّذيَن َكَفر َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيُر  رَبػََّنا ََل َتْجَعْلَنا ِفتػْ ْلَنا َوِإلَْيَك أَنَػبػْ َنا وا َواْغِفْر لَ رَبػََّنا َعَلْيَك تَػوَكَّ
 رَبػََّنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ 

 হ আভানদয প্র তারক! আভযা হতাভাযই উয বযা কনয ছ, হতাভাযই  দনক 

ভুখ কনয ছ এফং হতাভাযই  নকট আভানদয প্রতযাফতিন। হ আভানদয প্র তারক! তু ভ 

আভানদযনক কা পযনদয উৎীড়ননয াত্র কনযা না। হ আভানদয প্র তারক! আভানদযনক 

ক্ষ্ভা কয।  নশ্চ তু ভ যারভারী, প্রজ্ঞাভ।– ূযা ভুভতা না:৪-৫ 

     [৪৪]  ِيَن ِإَلَّ َربّْ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَػْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوََل َتزِِد الظَّاِلم
 تَػَبارًا

হ আভায প্র তারক! আ ন আভানক, আভায  তা-ভাতানক, মাযা ভু ভন ন 

আভায গৃন প্রনফ কনয- তানদযনক এফং ভু ভন ুরুল  ভু ভন নাযীনদযনক ক্ষ্ভা করুন 

এফং মা রভনদয জনয হকফর ধ্বংই ফৃ ে করুন।– ূযা নূ:২৮ 



দুআয ফাগান- নফী (া)  াাফীনদয দুআ      11 
 

 
`viƒm mvAv`vZ 

নবী (িা) ও িাহাবীনদর দআু 

 [৪৫]     َنْػَيا َحَسَنًة َوِفي اْلِخر  ِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ اللَُّهمَّ آتَِنا ِفي الدُّ
হ আল্লা! তু ভ আভানদযনক দু নানত করযাণ দান কয এফং আ খযানত করযাণ 

দান কয। আয আভানদযনক হদামনখয আমাফ হথনক যক্ষ্া কয।2 

 [৪৬]     َْنِة الْػَقْبِر، َوَعَذاِب الْػَقب َنِة النَّاِر، َوِفتػْ َنِة الْػِغَنى َوَشرّْ اللَُّهمَّ ِإّني َأُعوذ بَك: ِمْن ِفتػْ ِر، َوَشرّْ ِفتػْ
َنِة الْػَمِسيِح الدَّجَّاِؿ، اللَُّهمَّ اْغِسْل قَػْلِبي بِ  َنِة الْػَفْقِر، اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ ِبَك ِمْن َشرّْ ِفتػْ َماِء الثػَّْلِج ِفتػْ

ْلَبْػَيَض ِمَن الدََّنِس، َوبَاِعْد بَػْيِني َوبَػْيَن َخطَايَاَي  َوالْػبَػْرِد، َوَنقّْ قَػْلِبي ِمَن الْػَخطَايَا َكَما نَػقَّْيَت الثػَّْوَب ا
 ـِ َكَما بَاَعْدَت بَػْيَن الْػَمْشِرِؽ َوالْػَمْغِرِب، اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الْػَكسِل َوالْػَمْأَثِم َوالْػَمْغرَ 
হ আল্লা!  নশ্চই আ ভ হতাভায কানছ হদামনখয  পতনা, কফনযয  পতনা, কফনযয 

আমাফ, প্রা ুনমিয  পতনা এফং অবাফ  দা যনেয  পতনা হথনক ানা  াই। হ আল্লা! 

আ ভ হতাভায  নকট ভী দাজ্জানরয  পতনায অ নষ্ট হথনক ানা  াই।  

হ আল্লা! আভায অন্তযনক ফযপ ীতর া ন  দন ধুন দা। আভায অন্তযনক 
গুনা হথনক এভনবানফ াপ কনয দা, হমবানফ াদা কাড়নক ভরা হথনক  যস্কায কযা 

। আয তু ভ আভায  আভায গুনায ভানঝ এতটা দূযত্ব ৃ ষ্ট কনয দা মতটা দূযত্ব 

তু ভ ূফি   শ্চনভয ভানঝ ৃ ষ্ট কনযছ।  

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট ানা  াই অরতা, গুনা এফং ঋণ হথনক।3 

 [৪৭]    ِز َوالْػكسل، َوالْػُجبِن َوالْػَهرـِ َوالْػُبْخِل، َوَأُعوذ بَك: ِمْن اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ بَك: ِمَن الْػَعج
َنِة الْػَمْحَيا َوالْػَمَماتِ   َعَذاِب الْػَقْبِر، َوِمْن ِفتػْ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায আে  াই অক্ষ্ভতা, অরতা, কাুরুলতা, ফাধিকয  কৃণতা 

হথনক। আ ভ আনযা আে  াই কফনযয আমাফ এফং জীফন ভৃতুযয  পতনা হথনক।4 

 

 

                                                 
2 .   ফুখাযী, দুআ অধযা, াদী:৬৩৮৯। 
3 .   ফুখাযী, দুআ অধযা, াদী:৬৩৭৭। 
4 .   ফুখাযী, দুআ অধযা, াদী:৬৩৬৭। 
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 [৪৮]     ِاللَُّهمَّ ِإنّْْي َأُعوذ بَك: ِمْن َجَهِد الْػَبََلِء، َوَدْرِؾ الشََّقاِء، َوُسْوِء الْػَقَضاِء، َوَشَماَتِة اَْلْعَداء 
হ আল্লা! আ ভ হতাভায আে  াই দু ফিল  ফদ হথনক, দুবিানগযয  কায া 

হথনক,  নতীয অশুব  যনাভ এফং ত্রুয খুী া হথনক।5 

 [৪৯]     ،َها َمَعاِشي اللَُّهمَّ َأْصِلْح ِلْي ِديِْني الَِّذْي ُىَو ِعْصَمُة َأْمِري، َوَأْصِلْح ِلي ُدنْػَياَي الَِّتي ِفيػْ
َها َمَعاِدي، َواْجَعِل الْػَحَياَة زِيَاَدًة ِلي ِفي ُكلّْ َخْيٍر، َواجْ  َعِل الْػَمْوَت رَاَحًة َوَأْصِلْح ِلي آِخَرِتي الَِّتي ِفيػْ

 ِلي ِمْن ُكلّْ َشر  
হ আল্লা! তু ভ আভায দীননক  ঠক কনয দা, মা আভায কর কানজয 

 পামতকাযী। আমার দনুিয়াকে ঠিে েকর দাও, হমখানন যননছ আভায জীফন-জী ফকা। 

আভায আ খযাতনক  ঠক কনয দা, হমখানন আভানক প্রতযাফতিন কযনত নফ। হনক  

করযাণকয কানজয ানথ আভায াাতনক ফা ড়ন দা। আয কর অ নষ্ট হথনক যক্ষ্া কনয 
আভানক া ন্তভ ভৃতুয দান কয।6 

 [৫০]    اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك: الْػُهَدى، َوالتػَُّقى، َوالْػَعَفاَؼ، َوالْػِغَنى 
হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য  দাাত   ঠক থ, তাকা  

ংমভ,  ূত- ফত্রতা   নষ্করুলতা এফং যভুখান ক্ষ্ীনতা  ভৃ ে।7 

 [৫১]      ََّوَعَذاِب الْػَقْبِر، الل ، ُهمَّ اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ ِبَك ِمَن الْػَعْجِز َوالْػَكَسِل، َوالْػُجبِن َوالْػُبْخِل َوالْػَهرـِ
ُر َمْن َز  كَّػاَىا، أَْنَت َولِيػَُّها َوَمْوََلَىا، اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم آِت نَػْفِسي تَػْقَواَىا، َوزَكَّْها أَْنَت َخيػْ

َفُع، َوِمْن قَػْلٍب ََل َيْخَشُع، َوِمْن نَػْفٍس ََل َتْشَبُع، َوِمْن َدْعَوٍة ََل ُيْسَتَجاُب َلَها  ََل يَػنػْ
হ আল্লা! আ ভ হতাভায কনছ আে  াই অক্ষ্ভতা  অরতা, কাুরুলতা, 

কৃণতা  ফাধিকয এফং কফনযয আমাফ হথনক। হ আল্লা! তু ভ আভায অন্তনয তাকা 
দান কয এফং এনক  যশুে কনয দা। তু ভই হতা এনক নফিাতভ  যশুেকাযী। তু ভই 
হতা এয অ ববাফক  ভারা। হ আল্লা! আ ভ হতাভায কানছ আে  াই এভন ইরভ 
হথনক মা উকায কনয না। এভন করফ হথনক মা  ফনম্র  না। এভন নপ হথনক মা তৃপ্ত 
 না। আয এভন দুআ হথনক মা কফুর  না।8 
                                                 
5 .   ফুখাযী, দুআ অধযা, াদী:৬৩৪৭। 
6 .   ভু রভ, দুআ অধযা, াদী:২৭২০। 
7 .   ভু রভ, দুআ অধযা, াদী:২৭২১। 
8 .   ভু রভ, দুআ অধযা, াদী:২৭২২। 
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 [৫২]     َْدِني، اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك الْػُهَدى َوالسََّداد  اللَُّهمَّ اْىِدِني َوَسدّْ

হ আল্লা! তু ভ আভানক  দাাত দান কয এফং হাজা নথ যাখ। হ আল্লা! 

আ ভ হতাভায কানছ  দাাত  যরথ কাভনা কয ছ।9 

 [৫৩]     َاللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ ِبَك: ِمْن َزَواِؿ نِْعَمِتَك، َوَتُحوُِّؿ َعاِفَيِتَك َوُفْجأَِة نِْقَمِتَك َوَجِميِع َسْخِطك 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায আে প্রাথিনা কয ছ- হতাভায হদা  নাভনতয তন 
হথনক, হতাভায প্রদত স্বাস্থয   নযাতায অধুঃতন হথনক, হতাভায আক িক াকড়া 
এফং হতাভায ফ ধযনণয হরাধ  অন্তু ষ্ট হথনক।10 

 [৫৪]     اللَُّهمَّ َأْكِثْر َماِلْي َوَوَلِدي، َوبَاِرْؾ ِلي ِفْيَما َأْعطَْيَتِني، َوَأِطّل َحَياِتي َعَلى طَاَعِتَك، َوَأْحِسْن
 َعَمِلي َواْغِفْر ِلي

হ আল্লা! আভায ভার-ম্পদ  ন্তান-ন্ত ত ফা ড়ন দা। তু ভ আভানক মা 
 দনছ তায ভনধয ফযকত প্রদান কয। হতাভায আনুগনতযয ানথ আভায াাতনক ফৃ ে কনয 
দা। আভায আভরনক ুন্দয কনয দা এফং আভানক ক্ষ্ভা কনয দা।11 

 [৫৫]     َِإَلَّ اهلُل َربُّ الْػَعْرِش الْػَعِظيِم، ََل ِإلََو ِإَلَّ اهلل َربُّ  ََل ِإَلَو ِإَلَّ اهلُل الْػَعِظيُم الْػَحِليُم، ََل ِإَلو
 السََّمَواِت َوَربُّ اَْلْرِض َوَربُّ الْػَعْرِش الْػَكرِيمِ 

আল্লা ছাড়া হকান ইরা হনই,   ম ন ভান  নীর। আল্লা ছাড়া হকান ইরা 
হনই,  ম ন আযন আমীনভয প্রবু। আল্লা ছাড়া আয হকান ভাফুদ নাই,  ম ন আভাননয 
প্র তারক, মভীননয প্র তারক এফং ম্মা নত আযনয প্র তারক।12 

 [৫৬]     َّاللَُّهمَّ رَْحَمَتَك َأْرُجو، َفَل َتِكْلِني ِإَلى نَػْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن، َوَأْصِلْح ِلي َشْأِني ُكلَُّو، َلَ ِإَلَو ِإَل 
 أَْنتَ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায যভনতয আা যা খ। তু ভ আভানক এক ভুহুনতিয জনয 
আভানক আভায  ননজয উয হছনড়  দনা না। আয আভায কর অফস্থানক  ঠক কনয দা। 
তু ভ ফযতীত হকান ভাফুদ নাই।13 

                                                 
9 .   ভু রভ, দুআ অধযা, াদী:২৭২৫। 
10 .   ভু রভ, দুআ অধযা, াদী:২৭৩৯। 
11 . যাূরুল্লা (া) মযত ইফনন ভাউদ (যা) এয জনয হম দুআ কনযনছন হই দুআয আনরানক। ে:   
ফুখাযী, াদী:৬৩৩৪ এফং আদাফুর ভুপযাদ, াদী:৬৩৫। আয  দ্বতীত ঐ াদী মায ভনধয যননছ, ঐ ফয ি 
হৌবাগযফান মায াাত দীঘি ননছ এফং আভর বার ননছ। ে:  ভকাত, দুআ অধযা, াদী:২২৭০। 
12 .   ফুখাযী,  কতাফুত তাীদ, াদী:৭৪৩১। 
13 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফুর আদাফ, াদী:৫০৯০। 
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  [৫৭]     َََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنّْي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمين 

রা ইরাা ইল্লা আনতা ুফানাকা ই ন্ন কুনতু  ভনাম মা রভীন।14 

 [৫৮]     َّاللَُّهمَّ إنّْي َعْبُدَؾ اْبُن َعْبِدَؾ اْبُن َأَمِتَك، نَاِصَيِتي بَِيِدَؾ، َماٍض ِفيَّ ُحْكُمَك، َعْدٌؿ ِفي
داً ِمْن َقَضاُؤَؾ، َأْسأَُلَك بُكلّْ اْسٍم ُىَو َلَك، َسمَّْيَت بِو نَػْفَسَك، َأْو أَنْػَزْلَتُو ِفي ِكَتاِبَك، َأْو َعلَّْمَتُو َأحَ 

َخْلِقَك، َأِو اْسَتْأثَػْرَت ِبِو ِفي ِعْلِم الْػَغْيِب ِعْنَدَؾ: َأْف َتْجَعَل الْػُقْرآَف رَبِيَع قَػْلِبي، َونُوَر َصدِري، 
 َوجََلَء حزِني، َوَذَىاَب َىمّْي

হ আল্লা! আ ভ হতাভায ফান্দা, হতাভাযই এক ফান্দায ুত্র এফং হতাভায এক 

ফাাঁদীয ুত্র। আভায কার ( নন্ত্রণ) হতাভাযই ানত। আভায উয হতাভায  ননদি কামিকয। 

আভায ফযাানয হতাভায পারা নযাূণি। আ ভ হতাভায কানছ প্রাথিনা ক য হতাভায প্র ত ট 

নানভয উীরা- হম নাভ তু ভ  ননজয জনয  ননজ হযনখছ অথফা হতাভায হকান  কতানফ 

না মর কনযছ অথফা হতাভায ৃষ্টজীনফয কাউনক   খনছ অথফা হতাভায গানফী জ্ঞানন 

 ননজয জনয ংযক্ষ্ণ কনয হযনখছ— তু ভ কুযআননক আভায হৃদনয প্রা ন্ত, আভায ফনক্ষ্য 

হজযা ত, আভায দুুঃনখয অাযণকাযী এফং দু শ্চন্তা দূযকাযী ফা নন দা।15 

 [৫৯]     َاللَُّهمَّ ُمَصرَّْؼ الْػُقُلوِب، َصرّْْؼ قُػُلوبَػَنا َعَلى طَاَعِتك 

হ আল্লা! অন্তনযয  যফতিনকাযী। আভায অন্তযনক হতাভায আনুগনতযয  দনক 

 প যন দা।16 

 [৬০]     َيَا ُمَقلَّْب الْػُقُلوِب، ثَػبّْْت قَػْلِبي َعَلى ِديِنك 

হ অন্তনযয উরট-ারটকাযী। আভায অন্তযনক হতাভায দীননয উয দৃঢ় যাখ।17 

 [৬১]     ِنْػَيا َواْلِخَرةِ اللَُّهمَّ إنّْي َأْسأَُلَك الْػَعاِفَيَة ف  ي الدُّ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট দু না  আ খযানতয  নযাতা প্রাথিনা কয ছ।18 

 

                                                 
14 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৫০৫। 
15 . ভুনানদ আভদ, াদী:৩৭১২। 
16 .   ভু রভ, দুআ অধযা, াদী:২৬৫৪। 
17 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৫৮৭। 
18 . ুনানন ইফনন ভাজা, দুআ অধযা, াদী:৩৮৮৪। 
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 [৬২]     ِنْػَيا َوَعَذاِب الْػَقْبر  اللَُّهمَّ َأْحِسْن َعاِقَبتَػَنا ِفي اْلُُموِر ُكلَّْها، َوَأِجْرنَا ِمْن ِخْزِي الدُّ

হ আল্লা! আভানদয কর কানজয  যণ ত করযাণভ কনয দা এফং 

আভানদযনক দু নায রািনা  আ খযাতয আমাফ হথনক যক্ষ্া কয।19 

 [৬৩]     َواْنُصْرِني َوََل تَػْنُصْر َعَليَّ، َواْمُكْر ِلْي َوََل َتْمُكْر َعَليَّ، اْجَعْلِني ، ربّْ َأِعنّْي َوَلَ تُِعْن َعَليَّ
َك ِمْطَواعاً، ِإلَْيَك ُمْخبتاً َأوَّاىاً ُمِنيباً، َربّْ تَػَقبَّْل تَػْوبَِتي َواْغِسْل َلَك َشكَّارًا، َلَك ذّكاراً، َلَك رَىَّاباً، لَ 

ْد ِلَساِني َواْسُلْل َسِخيَمَة قَػْلبي  َحوبَِتي َوَأِجْب َدْعَوِتي َوثَػبّْْت ُحجَِّتي َواْىِد قَػْلبي َوَسدّْ

হ আভায যফ! আভানক াাময কয, আভায  ফরুনে কাউনক াাময কনযা না। 

আভানক নমা গতা কনযা, আভায  ফরুনে কাউনক নমা গতা কনযা না। আভায জনয 

হকৌর কনযা, আভায  ফরুনে কানযা হকৌর কামিকয কনযা না।  

হ আভায যফ! আভানক হতাভায জনয কৃতজ্ঞ ফান্দা ফানা। হতাভায অ ধক 

 ম কযকাযী, হতাভানক অ ধক বকাযী, হতাভায অ ধক আনুগতযকাযী, হতাভায  নকট অনুন-

 ফনকাযী  হতাভায  দনক প্রতযাফতিনকাযী ফানা।  

হ আভায যফ! আভায তফা কফুর কয। আভায ভস্ত গুনা ধুন হপর। আভায 

দুআ কফুর কয। আভায মু ি-প্রভাণ ফার কয। আভায অন্তযনক  দাাত দান কয। আভায 

মফাননক হাজা যানখা এফং আভায ভননয করুলতা দূয কনয দা।20 

 [৬৪]     َّإّني َأُعوذ بَك ِمْن َشرّْ َسمِعي َوِمْن َشرّْ َبَصِري، َوِمن َشرّْ ِلَساِني، َوِمْن َشرّْ قَػْلِبي،  اللَُّهم
 َوِمْن َشرّْ َمِنّيي

হ আল্লা! আ ভ হতাভায আে  াই আভায কাননয অ নষ্ট হথনক, আভায হ ানখয 

অ নষ্ট হথনক, আভায মফাননয অ নষ্ট হথনক, আভায অন্তনযয অ নষ্ট হথনক এফং আভায 

ফীনমিয অ নষ্ট হথনক।21 

 [৬৫]    اللَُّهمَّ إنََّك َعُفوّّ َكرِيٌم ُتِحبُّ الْػَعْفَو فَاْعُف َعنّْي 

হ আল্লা! তু ভ ক্ষ্ভাীর ভানুবফ। ক্ষ্ভা কযনত বারফা। অতএফ আভানক ক্ষ্ভা 

কনয দা।22 

                                                 
19 . ভুনানদ আভদ, াদী:১৭৬২৮। 
20 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৫৫১। 
21 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৪৯২। 
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 [৬৬]    َراِت َوتَػْرَؾ الْػ ُمْنَكَراِت، َوُحبَّ الْػَمَساِكيِن، َوَأْف تَػْغِفَر ِلي اللَُّهمَّ إنّْي َأْسأَُلَك ِفْعَل الْػَخيػْ
َر َمْفُتوٍف، َوَأْسأَُلَك ُحبََّك، َوُحبَّ َمْن ُيِحبَُّك، وَ  َنَة قَػْوـٍ فَػتَػَوفَِّني َغيػْ َحبَّ َوتَػْرَحَمِني، َوِإذا َأَرْدَت ِفتػْ

 َعَمٍل يُّقرّْبُِني ِإَلى ُحبّْكَ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য হনককাজ কযা এফং ভন্দ কাজ 

 যতযাগ কযা এফং  ভকীননদয প্র ত বারফাা হালণ কযা। আভানক ক্ষ্ভা কয এফং 

আভায প্র ত দা কয। আয মখন তু ভ হকান ম্প্রদানক  পতনা  তত কযনত ইিা কয, 

তখন আভানক  পতনা  তত কযা ফযতীত ভৃতুয দান কয।  

(ন আল্লা!) আ ভ  াই হতাভায বারফাা। হতাভানক মাযা বারফান তানদয 

বারফাা এফং হম আভর আভানক হতাভায  নকটফতিী কযনফ হই আভনরয বারফাা।23 

 [৬৭]     ُبَك  اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسػأَُلَك ِمَن الْػَخْيِر ُكلِّْو َعاِجِلِو َوآِجِلِو، َما َعِلْمُت ِمْنُو َوَما َلْم َأْعَلْم، َوَأُعوذ
َعاِجِلِو َوآِجِلِو، َوَما َعِلْمُت ِمْنُو، َوَما َلْم َأْعَلْم، اللَُّهمَّ إّني َأْسأَُلَك ِمْن َخْيِر َما َسأََلَك  ِمَن الشَّرّْ ُكلّْوِ 

نََّة َوَما َعْبُدَؾ َونَبيَُّك، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرّْ َما اْستَػَعاَذ ِمْنُو َعْبُدَؾ َونَِبيَُّك، اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك الْػجَ 
َها ِمْن قَػْوٍؿ َأْو َعَمٍل، َوَأسْ  َها ِمْن قَػْوٍؿ َأْو َعَمٍل، َوَأُعوذ بَك ِمَن النَّاِر َوَما قَػرََّب ِإلَيػْ أَُلَك َأْف قَػرََّب ِإلَيػْ

 َتْجَعَل ُكلَّ َقَضاٍء َقَضْيَتُو ِلْي َخْيراً 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায কানছ দ্রুত   ফরনম্ব আগভনকাযী, জানা  অজানা কর 
করযাণ প্রাথিনা কয ছ। আয আ ভ হতাভায কানছ দ্রুত   ফরনম্ব আগভনকাযী, জানা  
অজানা কর অকরযাণ হথনক আে প্রাথিনা কয ছ। হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট হফ 
করযাণ প্রাথিনা কয ছ মা হতাভায ফান্দা  নফী (া) প্রাথিনা কনযনছন। আয আ ভ হতাভায 
 নকট হফ অকরযাণ হথনক আে প্রাথিনা কয ছ মা হথনক হতাভায ফান্দা  নফী (া) 
আে কাভনা কনযনছন।  

হ আল্লাহ্! আ ভ হতাভায কানছ জান্নাত প্রাথিনা ক য এফং ঐফ কথা  কানজয 
প্রাথিনা ক য হমগুনরা আভানক জান্নানতয  নকটফতিী কনয হদনফ। আয আ ভ হতাভায  নকট 
জাান্নাভ হথনক ানা  া ি এফং ঐফ কথা  কাজ নত ানা  া ি হমগুনরা আভানক 

                                                                                                                               
22 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৫১৩। 
23 . জানভ  তয ভমী,  কতাফুত তাপীয, াদী:৩২৩৫।  
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জাান্নানভয  নকটফতিী কনয হদনফ। আয আ ভ হতাভায কানছ প্রাথিনা কয ছ  হম, তু ভ আভায 
তাকদীনয মা  নধিাযণ কনয হযনখছ তায  যনাভ আভায জনয করযাণকয কয।24 

 [৬৮]     ِـ قَاِعدًا، َواْحَفْظِني بِاِِلْسَلَـِ رَاِقدًا، َوَلَ  اللَُّهمَّ اْحَفْظِني باِِلْسَلَـِ قَائِماً، َواْحَفْظِني باِِلْسََل
 تْشِمْت بي َعُدّوًا َوََل َحاِسدًا، اللَُّهمَّ إّني َأْسأَُلَك ِمْن ُكلّْ َخْيٍر َخَزائُِنُو بَيِدَؾ، َوَأُعوُذ بَك ِمْن ُكلّْ 

 َشر  َخَزائُِنُو بَيِدؾَ 

হ আল্লাহ্! তু ভ দাড়ান অফস্থা আভানক ইরাভ দ্বাযা  পামত কয। ফা অফস্থা 
আভানক ইরাভ দ্বাযা  পামত কয। া ত অফস্থা আভানক ইরাভ দ্বাযা  পামত কয। 
আভায ফযাানয আভায  ংুক ত্রুনক কখননা খুী ায ুনমাগ প্রদান কনযা না। হ 
আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট কর করযাণ প্রাথিনা ক য মায বাণ্ডায হতাভায ানত। আয 
হতাভায  নকট কর অকরযাণ হথনক আে প্রাথিনা ক য মায উৎ হতাভায ানত।25 

 [৬৯]     ِنَػَنا َوبَػْيَن َمَعاِصيَك، َوِمْن طَاَعِتَك َما تُػبَػلُّْغَنا بو  اللَُّهمَّ اْقِسْم لََنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َتُحوُؿ بِو بَػيػْ
َنا مَ  ْعَنا بََأْسَماِعَنا َوبأَْبَصارِنَا، َوقُػوَّاتَِنا َما َجنََّتَك، َوِمَن الْػَيِقيِن َما تُػَهوُّْف بِو َعَليػْ نْػَيا، اللَُّهمَّ َمتػّْ َصاِئَب الدُّ

َتْجَعْل َأْحيَػْيتَػَنا، َواْجَعْلُو الْػَواِرَث ِمنَّا، َواْجَعْل ثَْأرَنَا َعَلى َمن َظَلَمَنا، َواْنُصْرنَا َعَلى َعُدوّْنَا، َوََل 
َنا َمْن ََل يَػْرَحُمَناُمِصيَبتَػَنا ِفي ِديِنَنا، وَ  َلَغ ِعْلِمَنا، َوََل ُتَسلّْْط َعَليػْ َنا، َوََل َمبػْ نْػَيا َأْكبَػَر َىمّْ  َلَ َتْجَعِل الدُّ

হ আল্লাহ্! তু ভ আভানদযনক হতাভায ব ঐ  যভাণ দান কয, মায দ্বাযা তু ভ 
আভানদয  আভানদয গুনায ভানঝ ফাাঁধায ৃ ষ্ট কযনফ। হতাভায ইফাদত-আনুগতয ঐ 
 যভাণ দান কয মায দ্বাযা তু ভ আভানদযনক জান্নানত হৌনছ হদনফ। ইভান  ইাকীন ঐ 
 যভাণ দান কয মায দ্বাযা তু ভ আভানদয দু নায  ফদাদ জ কনয হদনফ।  

হ আল্লা! মত দন আভানদযনক জী ফত যাখনফ তত দন আভানদযনক আভানদয 

হ াখ কান   ি ক্ষ্ভতা দ্বাযা উকৃত কয। আয তা আভানদয উতযা ধকায কয। মাযা 

আভানদয উয অতযা ায কনয তানদয হথনক আভানদয প্র তনাধ গ্রণ কয। আয মাযা 

আভানদয প্র ত ত্রুতা কনয তানদয  ফরুনে আভানদযনক াাময কয। আভানদযনক দীননয 

ফযাানয কখননা  ফদগ্রস্ত কনযা না। দু নানক আভানক  ূড়ান্ত রক্ষ্য এফং জ্ঞাননয হল ীভা 

                                                 
24 . ুনানন ইফনন ভাজা, দুআ অধযা, াদী:৩৮৪৬। 
25 . আর ভুস্তাদযাক াকীভ, দুআ অধযা, াদী:১৯২৪। 
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কনযা না। আয এভন হকান ফয িনক আভানদয উয আ ধতয  দনা না, হম আভানদয প্র ত 

দ আ যণ কযনফ না।26 

 [৭০]     اللَُّهمَّ إّني َأُعوذ بَك ِمَن الْػُجبِن، َوُأُعوذ بَك ِمَن الْػُبخِل، َوَأُعوذ ِبَك ِمْن َأْف ُأرَدَّ ِإَلى َأْرذِؿ
َنِة الدُّنػْ   َيا َوَعَذاِب الْػَقبرِ الْػُعمِر، َوَأُعوذ بَك ِمْن ِفتػْ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট আে  াই কাুরুলতা হথনক। হতাভায আে  াই 

কৃণতা হথনক। হতাভায আে  াই অকভিণয ফ হথনক। আয হতাভায আে  াই দু নায 

 পতনা এফং কফনযয আমাফ হথনক।27 

 [৭১]     َْراِفي ِفي َأْمِري، َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِو ِمنّْي، اللَُّهمَّ اْغِفْر اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي، َوَجْهِلي، َوِإس
 ِلي َىزِلي َوجدّْي، َوَخطَِئي َوَعَمِدي، وَُكلَّ ذِلَك ِعْنِدي

হ আল্লা! তু ভ ভাপ কনয দা আভায অ নিাকৃত গুনা, আভায অজ্ঞতা, আভায 

কানজয কর প্রকায ীভারংঘন এফং আভায হফ গুনা মা তু ভ আভায হ ন হফী 

জান। হ আল্লা! তু ভ ক্ষ্ভা কনয দা আভায ইিাকৃত া, উাভূরক া এফং 

আভায বুরত্রু ট। আয এই ধযনণয ফ গুনা আভায ভনধয যননছ।28 

 [৭২]     ِْلي َمْغِفَرًة ِمْن  اللَُّهمَّ إنّْي ظََلْمُت نَػْفِسي ظُْلماً َكِثيرًا، َوَل يَػْغِفُر الذُّنُوَب ِإَلَّ أَْنَت، فَاْغِفر
 ِعْنِدَؾ، َواْرَحْمِني ِإنَّك أَْنَت الْػَغُفوُر الرَِّحيمُ 

 হ আল্লা! আ ভ আভায  ননজয উয অননক অনযা-অ ফ ায কনয ছ এফং তু ভ 

ফযতীত গুনা ক্ষ্ভা কযায হকউ হনই। অতএফ আভানক হতাভায ক্ষ্ হথনক ক্ষ্ভা কনয দা। 

আভায উয দা কয। হকননা তু ভ ক্ষ্ভাকাযী  দাকাযী।29 

                                                 
26 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৫০২। 
27 .   ফুখাযী, দুআ অধযা, াদী:৬৩৭৪। 
28 .   ফুখাযী, দুআ অধযা, াদী:৬৩৯৯। 
29 .   ফুখাযী, দুআ অধযা, াদী:৬৩২৬। 
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 [৭৩]     اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت َوبَك آَمْنُت َوَعَلْيَك تَػوَكَّْلُت َوِإلَْيَك أَنَػْبُت َوبَك َخاَصْمُت، اللَُّهمَّ ِإنّْي
 اِِلْنُس يَُموُتوفَ َأُعوذ بِعزَِّتَك، ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت َأْف ُتِضلَِّني، أَْنَت الْػَحيُّ الَِّذي َلَ يَُموُت، َوالْػِجنُّ وَ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভাযই  নকট আত্মভিণ কনয ছ এফং হতাভায প্র তই ঈভান 

এনন ছ। হতাভায উযই বযা কয ছ, হতাভায  দনকই রুজু ন ছ এফং হতাভায জনযই 

রড়াই ঝগড়া  কনয ছ। হ আল্লা! হতাভায ইমমনতয কানছ ানা  া ি, তু ভ ফযতীত হকান 

ইরা হনই । তু ভ আভানক থভ্রষ্ট কনযা না। তু ভ   যঞ্জীফ তা, মায ভৃতূয হনই । আয 
 জন  ইনান ফাই ভৃতুযফযণ কযনফ।30  

 [৭৪]     َِمْن   اللَُّهمَّ إنّا َنْسأَُلَك ُمْوِجَباِت رَْحَمِتَك، َوَعَزاِئَم َمْغِفَرِتَك، َوالسَََّلَمَة ِمْن ُكلّْ ِإْثٍم َوالْػَغِنيَمة
 بالْػَجنَِّة، َوالنََّجاَة ِمَن النَّارِ  ُكلّْ بر  َوالْػَفْوزَ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায কানছ হতাভায যভত  নধিাযণকাযী  ফল প্রাথিনা কয ছ। 

হতাভায ভাগ পযানতয কামিকাযণভূ প্রাথিনা কয ছ। আয (প্রাথিনা কয ছ) প্র ত ট গুনা 

নত দূনয থাকা  প্র ত ট হনকী রাব কযা এফং জান্নানতয াপরয  জাান্নানভয আগুন 

হথনক ভু ি।31  

 [৭৫]     ْاللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ بَك ِمْن َشرّْ َما َعِلْمُت، َوِمْن َشرّْ َما َلْم َأْعَلم 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায কানছ আে  াই হ ফ অ নষ্ট হথনক মা আ ভ জা ন 

আয মা আ ভ জা ন না।32 

 [৭৬]     ََعَليَّ َعْنَد ِكَبِر ِسنّْي، َواْنِقطَاِع ُعمِري اللَُّهمَّ اْجَعْل َأْوَسَع رِْزِقك 

হ আল্লা! তু ভ আভায ফাধিকয  হল জীফনন অ ধকতয প্রস্ত  য মক দান কয।33 

 [৭৭]اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي ذْنبي، َوَوسّْْع ِلي ِفي َداِري، َوبَاِرْؾ ِلي ِفي ِرْزِقي 

হ আল্লা! আভানক ক্ষ্ভা কয। আভায গৃন প্রস্ততা দান কয। আয আভায 

 য মনকয ভনধয ফযকত দান কয।34 

                                                 
30 .   ভু রভ, দুআ অধযা, াদী:২৭১৭। 
31 . আর ভুস্তাদযাক াকীভ, দুআ অধযা, াদী:১৯২৫। 
32 . তাখযীজ আাদীন ইহ্ইা, াদী:৪। 
33 . আর ভুস্তাদযাক াকীভ, দুআ অধযা, াদী:১৯৮৭। 
34 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৫০০। 
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 [৭৮]  َاللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك َورَْحَمِتَك، فَِإنَّو َل يَْمِلُكَها ِإَلَّ أَْنت 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায অনুগ্র  যভত কাভনা ক য। হকননা তু ভ ফযতীত 

এগুনরায হকউ ভা রক ন।35 

 [৭৯]    َّْوالْػَغرِؽ، َوالْػَحرِؽ، َوَأُعوذ بَك َأْف يَػَتَخبَّطَِنَي اللَُّهمَّ ِإن ، ي َأُعوذ بَك: ِمَن التػََّردّْي، َوالْػَهدـِ
 الشَّْيطَاُف ِعْنَد الْػَمْوِت، َوَأُعوذ بَك َأْف َأُموَت ِفي َسبيِلَك ُمْدبرًا، َوَأُعوذ بَك َأْف َأُموَت َلِدْيغاً 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট আে প্রাথিনা কয ছ উয হথনক নড় মাা, ঘয 

 াা ড়া, া ননত ডূনফ মাা এফং আগুনন দ িবূত া হথনক। আ ভ হতাভায আে 

 াই ভৃতূযয ভ তাননয আরভণ হথনক। আ ভ হতাভায আে  াই হতাভায যাস্তা ৃষ্ঠ 
প্রদিন কনয ভৃতুযফযণ কযা নত। আয আ ভ হতাভায আে প্রাথিনা কয ছ ( ফলাি প্রাণীয 

দংনন) দং ত ন ভৃতূযফযণ কযা হথনক।36 

 [৮০]     ،َوالْػُكْفِر ، اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ بَك: ِمَن الْػَعجِز، َوالْػَكسِل، َوالْػُجبِن، َوالْػُبخِل، َوالْػَهرـِ
َك ِمَن الصَّمِم، َوالْػبكِم، َوالْػُجُنوِف، َوالْػُفُسوِؽ، َوالشَّْقاِؽ، َوالنػَّْفاِؽ، َوالسُّْمَعِة، َوالرّْيَاِء، َوَأُعوذ ب

ـِ  ، َوالْػَبرِص َوَسيِّْئ اَْلْسَقا  َوالْػُجَذاـِ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট আে প্রাথিনা কয ছ, অাযগতা, অরতা, 

কৃণতা, কাূরুলতা,  যভ ফাধিকয, কুপযী  াা ায,  ফফাদ   নপাক, আত্ম-প্রকা  

প্রদিননিা হথনক। আ ভ হতাভায আনযা আে  াই ভুক, হফাফা, াগরাভী, কুষ্ঠ  ধফর কুষ্ঠ 

এফং অনযানয ফ খাযা হযাগ ফযা ধ হথনক।37 

 [৮১]     َلَِّة، َوَأُعوذ بَك ِمْن َأْف َأْظِلَم أْو ُأْظَلم  اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ بَك: ِمَن الْػَفْقِر، َوالْػِقلَِّة، َوالذّْ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট আে  াই দা যেতা, স্বল্পতা, অভান  রািনা 

হথনক। আনযা আে  াই কাউনক  নমিাতন কযা  কানযা দ্বাযা  নমিা তত া হথনক।38 

 [৮২]     ،اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ بَك: ِمْن قَػْلٍب َلَ َيْخَشُع، َوِمْن ُدَعاٍء ََل ُيْسَمُع، َوِمْن نَػْفٍس ََل َتْشَبُع
َفُع، َأُعوذ بَك ِمْن َىُؤَلِء اَْلْرَبعَوِمْن عِ   ْلٍم ََل يَػنػْ

                                                 
35 . তাফযানী কাফীয, াদী:১০৩৮৯। 
36 . ুনানন নাাঈ, ই স্তআমা অধযা, াদী:৫৫৩১। 
37 . আর ভুস্তাদযাক াকীভ, দুআ অধযা, াদী:১৯৪৪। 
38 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফু ারাত, াদী:১৫৪৪। 
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হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট এভন অন্তয হথনক ানা  াই মা  ফনম্র  না।  

এভন দুআ হথনক মা েফণ কযা  না। এভন নপ হথনক মা তৃপ্ত  না। আয এভন ইরভ 

হথনক মা উকায কনয না। আ ভ হতাভায আে  াই এই  ায ট  ফল হথনক।39 

 [৮৩]     َلِة السُّوِء، َوِمْن َساَعِة السُّوِء، َوِمْن اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ بَك: ِمْن يَػْوـِ السُّوِء، َوِمْن لَيػْ
 َصاِحِب السُّوِء، َوِمْن َجاِر السُّوِء ِفي َداِر الْػَمَقاَمةِ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায আে  াই ভন্দ  দন, ভন্দ যাত, ভন্দ ভ, ভন্দ ঙ্গী 

এফং ভন্দ প্র তনফী হথনক।40 

 [৮৪]   ِثَلث مرات(« اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك الْػَجنََّة َوَأْسَتِجيُر بَك ِمَن النَّار( 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট জান্নাত প্রাথিনা ক য এফং জাান্নাভ হথনক ভু ি  াই 

( তনফায)।41 

 [৮৫] ِاللَُّهمَّ فَػقّْْهِني ِفي الدّْين 

হ আল্লা! আভানক দীননয গবীয জ্ঞান দান কয।42 

 [৮৬]  ُاللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ بَك: َأْف ُأْشِرَؾ بَك َوأَنَا َأْعَلُم، َوَأْستَػْغِفُرَؾ ِلَما ََل َأْعَلم 

হ আল্লা! হজনন ফুনঝ হতাভায ানথ  যক কযা হথনক ানা  াই। আয 

অজানাবানফ মা ননছ তায জনয ক্ষ্ভা  াই।43 

 [৮৭]  َُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك ِعْلماً نَاِفعاً، َوِرْزقاً طَيّْباً َوَعَمًَل ُمتَػَقبََّلً الل 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য উকাযী ইরভ,  ফত্র  য মক এফং 

ভকফুর আভর।44  

 

                                                 
39 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৪৮২। 
40 . তাফযানী-  কতাফুদ দুআ, াদী:১৩৩৮। 
41 . াদী যীনপ আনছ- ম দ হকান ফয ি আল্লায  নকট  তনফায জান্নাত প্রাথিনা কনয তনফ জান্নাত ফনর, হ 
আল্লা! এনক জান্নানত দা খর কয। আয ম দ হকান ফয ি  তনফায জাান্নাভ হথনক আে  া তনফ জাান্নাভ 
ফনর, হ আল্লা! এনক জাান্নাভ হথনক আে দান কয। ে: জানভ  ত য ভমী, জান্নাত অধযা, াদী:২৫৭২। 
42 . নফী (া) মযত ইফনন আব্বা (যা) এয জনয হম দুআ কনযনছন হই দুআয আনরানক। ে:   ফুখাযী, 
 কতাফুর ইরভ, াদী:১৪৩। 
43 . ভুনানদ আফী ইারা, াদী:৬০। 
44 . ভুনানদ আভদ, াদী:২৬৬০২। 
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 [৮৮]   َف  عُ اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك ِعْلماً نَاِفعاً، َوَأُعوذ بَك ِمْن ِعْلٍم ََل يَػنػْ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট উকাযী ইরভ প্রাথিনা ক য এফং অকাযী ইরভ 
হথনক ানা  াই।45  

 [৮৯]     اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك يَا اهلُل بأَنََّك الْػَواِحُد اَْلَحُد، الصََّمُد، الَِّذي َلْم يَِلْد َوَلْم يُػْوَلْد، َوَلْم
 ْغِفَر ِلي ذنُوبي، ِإنََّك أَْنَت الْػَغُفوُر الرَِّحيمُ َيُكْن َلُو ُكُفوًا َأَحٌد، َأْف تػَ 

হ আল্লা!  নশ্চই আ ভ হতাভায  নকট প্রাথিনা কয ছ। হ আল্লা!  নশ্চই তু ভ 
একক  অভুখানক্ষ্ী। মায হকান ন্তান হনই এফং  ত ন কানযা ন্তান নন। আয তায 
ভকক্ষ্ হকউ হনই। অতএফ তু ভ আভায গুনাগুনরা ক্ষ্ভা কনয দা। হকননা তু ভ ক্ষ্ভাীর 
দারু।46 

 [৯০]     َوَُّؿ اللَُّهمَّ أَْنَت اهلُل اَْلَحُد الصََّمُد الَِّذي َلْم يَِلْد َوَلْم يُػْوَلْد َوَلْم َيُكْن لَُو ُكُفوًا َأَحٌد، أَْنَت اْل
َلَك َشْيٌء، َوأَْنَت اْلِخُر فَػَلْيَس بَػْعَدَؾ َشْيٌء، َوأَْنَت الظَّاىِ  ُر فَػَلْيَس فَػْوَقَك َشْيٌء، َوأَْنَت فَػَلْيَس قَػبػْ

ـُ َوأَْنَت الْػُمَؤخُّْر َوَأْنَت َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ   الْػَباِطُن فَػَلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء، أَْنَت الْػُمَقدّْ

হ আল্লা! তু ভই একভাত্র আল্লা।  ম ন কাউনক জন্ম হদন  ন এফং  ত ন কানযা 
হথনক জন্ম হনন ন আয তায ভকক্ষ্ হকউ হনই। (হ আল্লা!) তু ভই প্রথভ, হতাভায ূনফি 
 কছু হনই। তু ভই হল, হতাভায নয  কছু হনই। তু ভই প্রকায, হতাভায উনয  কছু হনই। 
তু ভই হগান, হতাভায  নন  আয  কছু হনই। তু ভই অগ্রগাভী কয এফং তু ভই  ছনন হপর। 
আয তু ভ ফ কছুয উয ক্ষ্ভতাফান। 

 [৯১]     ّْي َأْسأَُلَك بَأفَّ َلَك الْػَحْمُد، ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت َوْحَدَؾ ََل َشرِيَك َلَك، يَا َبِديَع اللَُّهمَّ ِإن
، يَا َحيُّ يَا قَػيُّوـُ، ِإنّْي َأْسأَُلَك الْػَجنََّة، َوَأُعوذ ب َك ِمَن السََّماَواِت َواَْلْرِض، يَا ذا الْػَجََلِؿ َواِِلْكَراـِ

 النَّارِ 
হ আল্লা! কর প্রংা হতাভাযই জনয। তু ভ ফযতীত হকান ভাফুদ নাই। তু ভ 

একক, হতাভায হকান যীক নাই। হ আভান  মভীননয ৃ ষ্টকতিা! হ ভা ম্মাননয 
অ ধকাযী। হ   যঞ্জীফ    যস্থাী। আ ভ হতাভায  নকট জান্নাত প্রাথিনা ক য এফং জাান্নাভ 
হথনক ানা  াই।47 

                                                 
45 .   ইফনন  ব্বান,  কতাফুয যাকানক, াদী:৮২। 
46 . ুনানন নাাঈ,  কতাফু াউ , াদী:১৩০১। 
47 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফু ারাত, াদী:১৪৯৫। 



দুআয ফাগান- নফী (া)  াাফীনদয দুআ      23 
 

 
`viƒm mvAv`vZ 

 [৯২]   ،ِإنََّك أَْنَت التػَّوَّاُب الْػَغُفورُ َربّْ اْغِفْر ِلي ،  َوُتْب َعَليَّ

হ আভায প্র তারক! আভানক ক্ষ্ভা কয এফং আভায তফা কফুর কয।  নশ্চই 

তু ভ তফা গ্রণকাযী ক্ষ্ভাকাযী।48 

 [৯৩]    َة َخْيرًا ِلي، َوتَػَوفَِّني اللَُّهمَّ بِعْلِمَك الْػَغْيِب، َوُقْدرَِتَك َعَلى الْػَخْلِق، َأْحيِني َما َعِلْمَت الْػَحَيا
ػِغَنى ِإذا َعِلْمَت الْػَوفَاَة َخْيرًا ِلي، اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك َخْشَيَتَك ِفي الْػَغْيِب، َوَأْسأَُلَك الْػَقصَد ِفي الْ 

َقِطُع، وَ  َفُد، َوَأْسأَُلَك قُػرََّة َعْيٍن َلَ تَػنػْ َأْسأَُلَك الرَّْضا بَػْعَد الْػَقَضاِء، َوالْػَفْقِر، َوَأْسأَُلَك نَِعيماً ََل يَػنػْ
َة النََّظِر ِإَلى َوْجِهَك، َوالشَّْوَؽ ِإَلى ِلَقاِئَك  ِفي َغْيِر َوَأْسأَُلَك بَػْرَد الْػَعْيِش بَػْعَد الْػَمْوِت، َوَأْسأَُلَك َلذَّ

َنٍة ُمِضلٍَّة، اللَُّهمَّ زَيػّْنَّا ِبزِيْػَنِة ا  ِِلْيَماِف، َواْجَعْلَنا ُىَداًة ُمْهَتِدينَ َضرَّاَء ُمِضرٍَّة، َوََل ِفتػْ

হ আল্লা! গানফী  ফলন হতাভায জ্ঞান এফং ভস্ত ৃ ষ্টয উয হতাভায ক্ষ্ভতা 

দ্বাযা আভানক তত দন জী ফত যাখ, মত দন ম্পনকি তু ভ জান হম, জীফন আভায জনয 

করযাণকয। আয মখন হতাভায জ্ঞানন আভায ভৃতুয আভায জনয করযাণকয, তখন আভানক 

ভৃতুয দান কনযা। 

হ আল্লা! আ ভ প্রাথিনা ক য হগানন ( প্রকানয) হতাভানক ব কযায। প্রা ূমি  
দা যে উব অফস্থা ভধযভন্থা অফরম্বননয। হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য এভন  নআভত মা 
কখননা হল নফ না। হ ানখয এভন ীতরতা মা কখননা  ফ িন্ন নফ না। হতাভায  নকট 
 াই হতাভায পারায প্র ত ন্তু ষ্ট এফং ভৃতুযয য আযানভয জীফন। আনযা  াই হতাভায 
ুন্দয হ াযায দিন এফং হতাভায াক্ষ্ানতয এভন আগ্র মা ক্ষ্ তকাযক  ফদ  
থভ্রষ্টকাযী  পতনা  তত া ফযতীত রাব নফ। হ আল্লা! আভানদযনক ইভাননয 
হৌন্দনমি বূ লত কয এফং তযথগাভী হনতা ফানা।49 

 [৯৪]     َها َكَما يُػنَػقَّى الثػَّْوُب اْلَبْػَيُض ِمَن اللَُّهمَّ َطهّْْرِني ِمَن الذُّنُوِب َوالْػَخطَايَا، اللَُّهمَّ نَػقِّْني ِمنػْ
 الدََّنِس، اللَُّهمَّ َطهّْْرِني بِالثػَّْلِج َوالْػبَػْرِد َوالْػَماِء الْػَبارِدِ 

হ আল্লা! আভানক  ফত্র কয গুনা  ত্রু ট- ফ ুয ত হথনক। হ আল্লা! আভানক 
এগুনরা হথনক  ফত্র কয হমবানফ াদা কাড় ভরা হথনক  যষ্কায কযা । হ আল্লা! 
তু ভ আভানক তুলায  ফযনপয া ন দ্বাযা এফং ীতর া ন দ্বাযা  ফত্র কনয দা।50 

                                                 
48 . ভুনানদ আভদ, াদী:৪২২৬। 
49 . ুনানন নাাঈ,  কতাফু াউ , াদী:১৩০৫। 
50 . ুনানন নাাঈ,  কতাফুর হগার, াদী:১৩০৫। 



দুআয ফাগান- নফী (া)  াাফীনদয দুআ      24 
 

 
`viƒm mvAv`vZ 

 [৯৫]    َرائِيَل َوِميَكائِيَل َوَربَّ ِإْسَرا  ِفيَل، َأُعوذ بَك ِمْن َحرّْ النَّاِر، َوِمْن َعَذاِب الْػَقْبرِ اللَُّهمَّ َربَّ َجبػْ

হ আল্লা!  জফযাইর  ভকাইর  ইযাপীনরয যফ! আ ভ হতাভায আে  াই 

জাান্নানভয উতা এফং কফনযয আমাফ হথনক।51 

 [৯৬]  اللَُّهمَّ الْػِهْمِني ُرْشِدي، َوَأِعْذِني ِمْن َشرّْ نَػْفِسي 

হ আল্লা! আভায অন্তনয ৎনথয  দা দান কয এফং আভানক আভায নপনয 

অ নষ্ট হথনক যক্ষ্া কয।52 

 [৯৭]     اللَُّهمَّ َربَّ السََّماَواِت َوَربَّ اَْلْرِض، َوَربَّ الْػَعْرِش الْػَعِظيِم، رَبنَّا َوَربَّ ُكلّْ َشْيٍء، فَاِلَق
َوالْػُفْرقَاِف، َأُعوذ بَك ِمْن َشرّْ ُكلّْ َشْيٍء أَْنَت آِخٌذ الْػَحبّْ َوالنػََّوى، َوُمْنِزَؿ التػَّْورَاِة َواِِلْنِجيِل 

َلَك َشْيٌء، َوأَْنَت اْلِخُر فَػَلْيَس بَػْعَدَؾ َشْيٌء، َوأَْنَت الظَّ  اِىُر بِنَاِصَيِتِو، اللَُّهمَّ أَْنَت اَْلوَُّؿ فَػَلْيَس قَػبػْ
ْيَن َواْغِنَنا ِمَن الْػَفْقرِ فَػَلْيَس فَػْوَقَك َشْيٌء، َوأَْنَت الْػَباِطُن فَػَلْيَس ُدوْ   َنَك َشْيٌء، اْقِض َعنَّا الدَّ

হ আল্লা! হ আকানয যফ, ম ভননয যফ, ভান আযনয যফ, আভানদয যফ  

প্রনতযক ফস্তুয যফ! হ য-ফীজ  আাঁ ট  ফদীণিকাযী, হ তাযাত, ইনজীর  পুযকান 

(কুযআন) না মরকাযী। আ ভ প্রনতযক এভন ফস্তুয অ নষ্ট হথনক হতাভায আে প্রাথিনা কয ছ, 

মায (ভাথায) অগ্রবাগ তু ভ ধনয হযনখছ ( নন্ত্রণ কযছ)। হ আল্লা! তু ভই প্রথভ, হতাভায 
ূনফি  কছু নাই। তু ভ ফিনল, হতাভায নয  কছু নাই। তু ভ প্রকায, হতাভায উনয  কছু 

নাই। তু ভই হগান, হতাভায  ননম্ন  কছু নাই। তু ভ আভানদয ভস্ত ঋণ  যনাধ কনয 

দা এফং আভানদযনক অবাফগ্রস্ততা হথনক অবাফভুি কয।53 

 [৯৮]     َنا ِمَن الظُُّلَماِت ، َوَنجّْ اللَُّهمَّ ألّْْف بَػْيَن قُػُلوبَنا، َوَأْصِلْح ذاَت بَػْيِنِنا، َواْىِدنَا ُسُبَل السََّلَـِ
َها َنا الْػَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ َوَما َبَطَن، َوبَاِرْؾ لََنا ِفي َأْسَماِعَنا َوأَْبَصارِنَا، َوقُػُلوبَنا،  ِإَلى النُّوِر، َوَجنّْبػْ

َنا ِإنََّك أَْنَت التػَّوَّاُب الرَِّحيُم، َواْجَعْلَنا َشاِكرِيَن لِِنَعِمَك، ُمْثِنيَن بَها  َوَأْزَواِجَنا، َوُذرّْيَّاتَِنا، َوُتْب َعَليػْ
َناَعَلْيَك، قَابِليَن َلَها َوأَتِِمْمهَ   ا َعَليػْ

                                                 
51 . ুনানন নাাঈ,  কতাফুর ই স্তআমা, াদী:৫৫১৯। 
52 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৪৮৩। 
53 .   ভু রভ, দুআ অধযা, াদী:২৭১৩। 
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হ আল্লা! আভানদয অন্তনয াযস্প যক  ভর-ভব্বত দান কয এফং আভানদয 

কর অফস্থা  ঠক কনয দা। আভানদযনক া ন্তয নথ  ারা। অেকায হথনক আনরায 

 দনক এনন নাজাত দা। দূনয যাখ আভানদযনক প্রকায  হগান অ িরতা হথনক। ফযকত 

দা আভানদয কানন, হ ানখ, অন্তনয, স্ত্রী  ন্তান-ন্তীনত। আভানদয তফা কফুর কয। 

 নশ্চই তু ভ তফা কফুরকাযী অ ত দারু। আভানদযনক কয হতাভায  নআভনতয 

হাকযগুমায, তায প্রংাকাযী  তায হমাগয। আয এই  নআভতগুনরা আভানদয উয ূণি 

কনয দা।54 

 [৯৯]   َاَْلْعَماِؿ َواَْلْدَواءِ اللَُّهمَّ َجنّْْبِني ُمْنَكَراِت اَْلْخََلِؽ َواَْلْىَواِء و 

হ আল্লা! দূনয যাখ আভানক খাযা স্ববাফ-  যত্র, নপানী খাননয অনুযণ, 

খাযা কাজ-কভি এফং খাযা হযাগ-ফযা ধ হথনক।55 

 [১০০]   ًاللَُّهمَّ َحاِسْبِني ِحَساباً َيِسيرا 

হ আল্লা! তু ভ আভায  াফ জবানফ  ন।56  

 [১০১]   َّا َعَلى ِذْكِرَؾ، َوُشْكِرَؾ َوُحْسِن ِعَباَدِتكَ اللَُّهمَّ َأِعن 

হ আল্লা! হতাভায  ম কয, হতাভায হাকয এফং হতাভায উতভ ইফাদনতয জনয 

আভানদযনক াাময কয।57 

 [১০২]    َفُد، َوُمَرافَػَقَة ُمَحمٍَّد َلى َجنَِّة ِفي َأعْ  ملسو هيلع هللا ىلصاللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك ِإْيَماناً ََل يْرَتّد، َونَِعيماً ََل يَػنػْ
 الْػُخْلدِ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট এভন ইভান  াই মা কখননা  পনয মানফ না। এভন 

 নআভত  াই মা কখননা হল নফ না। আয   যস্থাী জান্নানতয উচ্চ স্থানন ভুাম্মদ (া) এয 

া ন্নধয  াই।58 

                                                 
54 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফু ারাত, াদী:৯৬৯। 
55 . আর ভুস্তাদযাক াকীভ, দুআ অধযা, াদী:১৯৪৯। 
56 . ভুনানদ আভদ, াদী:২৪২১৫। 
57 . ফাাকী আদ দাাতুর কাফীয, াদী:২৭৫। 
58 . ভুনানদ আভদ, াদী:৩৭৯৭। 
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 [১০৩]    َِأْمِري، اْغِفْر ِلي َما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت َوَما  اللَُّهمَّ ِقِني َشرَّ نَػْفِسي، َواْعِزـْ ِلي َعَلى َأْرَشد
 َأْخطَْأُت َوَما َعَمْدُت، َوَما َعِلْمُت َوَما َجِهْلتُ 

হ আল্লা! তু ভ আভানক আভায নপনয অ নষ্ট হথনক যক্ষ্া কয এফং কর 

ৎকানজ আভানক দৃঢ় থাকায প্র তজ্ঞা দান কয। আয আভানক ক্ষ্ভা কনয দা। ক্ষ্ভা কনয 

দা মা আ ভ হগানন কনয ছ ফা প্রকানয কনয ছ, মা  কছু বুনর কনয ছ ফা হস্বিা কনয ছ 

অথফা অজ্ঞতাফত কনয ছ।59 

 [১০৪]   َِوَشَماَتِة اَْلْعَداء ،  اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ بَك ِمْن َغْلَبِة الدَّْيِن، َوَغْلَبِة الْػَعُدوّْ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায আে  াই ঋনণয প্রাফরয, ত্রুয আ ধতয এফং ত্রুয 

খু  া হথনক।60 

 [১০৫]   ِثَلث مرات(« اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك الْػَجنََّة َوَأْسَتِجيُر ِبَك ِمَن النَّار( 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট জান্নাত প্রাথিনা ক য এফং জাান্নাভ হথনক ভু ি  াই 

( তনফায)।61 

 [১০৬]   ِلْي، َواْىِدِني، َواْرزُْقِني، َوَعاِفِني، َوَأُعوذ بَك ِمْن ِضيِق الْػَمَقاـِ يَػْوـَ الْػِقَياَمةِ اللَُّهمَّ اْغِفْر 

হ আল্লা! আভানক ক্ষ্ভা কয, আভানক  দাাত দান কয, আভানক  য মক দান 

কয, আভানক ুস্থতা   নযাতা দান কয। আয আ ভ হতাভায আে  াই  কাভনতয 

 দননয ংকটভ  য স্থ ত হথনক।62 

 [১০৭]     اللَُّهمَّ َمتػّْْعِني بَسْمِعي َوَبَصِري، َواْجَعْلُهَما الْػَواِرَث ِمنّْي، َواْنُصْرِني َعَلى َمْن َيْظِلُمِني َوُخْذ
 بثَْأِري

হ আল্লা! তু ভ আভায কান  হ াখ দ্বাযা আভানক উকৃত কয এফং এগুনরানক 

আভায উতযা ধকায কয। হম আভায প্র ত মুরুভ কনয তায  ফরুনে আভানক াাময কয 

এফং আভায ক্ষ্ হথনক প্র তনাধ গ্রণ কয।63 

                                                 
59 . ভুনানদ আভদ, াদী:১৯৯৯২। 
60 . ভুনানদ আভদ, াদী:৬৬১৮।  
61 . ে: ৪০ নং পুটননাট। 
62 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফু ারাত, াদী:৭৬৬। 
63 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৬০৪। 
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 [১০৮]     اللَُّهمَّ َلَك الْػَحْمُد ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت، أَْنَت الْػَمنَّاُف َبِديُع السََّماَواِت َواَْلْرِض يَا ذا الْػَجََلِؿ
 َواِِلْكَراـِ يَا َحيُّ يَا قَػيُّوـُ 

হ আল্লা! হতাভায জনযই কর প্রংা। তু ভ ফযতীত হকান ভাফুদ নাই। তু ভ 

অগণীত  নাভত প্রদানকাযী। তু ভ আভান  মভীননয স্রষ্টা। হ ম্মান  ভনত্বয 

অ ধকাযী। হ   যঞ্জীফ    যস্থাী।64 

 [১০৯]     ََّوَلَك الْػَحْمُد َلَك ُمْلُك اللَُّهمَّ َلَك الْػَحْمُد أَْنَت قَػيُّْم السََّمَواِت َواَْلْرِض َوَمْن ِفيِهن ،
السََّماَواِت َواَْلْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ، َوَلَك الْػَحْمُد أَْنَت نُوُر السََّمَواِت َواَْلْرِض َوَمْن ِفيهنَّ، َوَلَك 

قُّ، َوِلَقاُؤَؾ َحقّّ، الْػَحَمْد أَْنَت َمِلُك السََّماَواِت َواَْلْرِض، َوَلَك الْػَحْمُد أَْنَت الْػَحقُّ، َوَوْعُدَؾ الْػحَ 
قّّ، َوقَػْوُلَك َحقّّ، َوالْػَجنَُّة َحقّّ، َوالنَّاُر َحقّّ، َوالنَّبيُّوَف َحقّّ، َوُمَحمٌَّد َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم حَ 

 َوالسَّاَعُة َحقّّ 

হ আল্লা! হতাভাযই জনয ভস্ত প্রংা। তু ভ আভান মভীন এফং তানদয ভানঝ 
 ফদযভান ফ  কছুয ভা রক। হতাভাযই জনয ভস্ত প্রংা। তু ভ আভান মভীন এফং এ 
দু’হয ভানঝ মা  কছু আনছ ফ  কছুয নূয। হতাভাযই জনয ভস্ত প্রংা, তু ভ   য তয। 
হতাভায াদা   য তয। হতাভায াক্ষ্াত তয। হতাভায ফাণী তয। জান্নাত তয। জাান্নাভ 
তয। নফীগণ তয। ভুাম্মাদ (া) তয এফং  কাভত তয।65 

 [১১০]     اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوبَك آَمْنُت, َوَعَلْيُك تَػوَكَّْلُت، َوِإلَْيَك أَنَػْبُت َوبَك َخاَصْمُت َوِإلَْيَك
ـُ  َوأَْنَت الْػُمَؤخُّْر َلَ  َحاَكْمُت فَاْغِفْر ِلي َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، أَْنَت الْػُمَقدّْ

َة ِإَلَّ بِاهللِ   ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت، َوََل َحْوَؿ َوََل قُػوَّ

হ আল্লা! হতাভায কানছই আ ভ আত্মভিন কযরাভ। হতাভায প্র ত ঈভান 
আনরাভ। হতাভায প্র তই বযা কযরাভ। হতাভায  দনকই রুজূ’ কযরাভ। হতাভায (স্তু ষ্টয 
জনযই) ত্রুতা  রপ্ত রাভ। হতাভানকই  ফ াযক হভনন  নরাভ। তু ভ আভায ূফিায  
প্রকায হগান ফ গুনা ক্ষ্ভা কনয দা। তু ভই াভনন অগ্রয কয এফং তু ভই  ছনন 
হপর। তু ভ ফযতীত হকান ইরা হনই এফং হতাভায াাময ফযতীত হকান  ি হনই।66 

                                                 
64 . ভুনানদ আভদ, াদী:১২৬১১। 
65 .   ফুখাযী,  কতাফুত তাাজু্জদ, াদী:১১২০। 
66 .   ফুখাযী,  কতাফুত তাাজু্জদ, াদী:১১২০। 
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 [১১১]    فَػْيَمْن َعافَػْيَت، َوتَػَولَِّني ِفيَمْن تَػَولَّْيَت، َوبَاِرْؾ ِلي  اللَُّهمَّ اْىِدِني ِفْيَمْن َىَدْيَت، َوَعاِفِني
ِفيَما َأْعطَْيَت, َوِقِني َشرَّ َما َقَضْيَت فَِإنََّك تَػْقِضي َوَل يُػْقَضى َعَلْيَك، َوِإنَُّو ََل َيِذؿُّ َمْن َوالَْيَت، 

 تَػَبارَْكَت رَبػََّنا َوتَػَعالَْيتَ 

হ আল্লা! তু ভ আভানক  দাাত দান কয তানদয ভনধয, মানদযনক তু ভ  দাাত 
দান কনযছ। আভানক  নযাতা দা তানদয ভনধয, মানদযনক তু ভ  নযাতা  দনছ। আভানক 
হতাভায অ বাফকনত্ব যাখ তানদয ভনধয, মানদযনক তু ভ হতাভায অ ববাফকনত্ব হযনখছ। 
আভানক ফযকত দান কয হনফয ভনধয মা তু ভ আভানক দান কনযছ। আভানক যক্ষ্া তায 
অ নষ্ট নত মা তু ভ আভায বানগয  নধিাযণ কনযছ। হকননা তু ভই পারা কয, হতাভায 
 ফযীনত হকউ পারা কযনত ানয না।  নশ্চই হতাভায ফেুনক হকউ রা িত কযনত 
ানয না। হ আভায যফ! তু ভ ফযকতভ ুভান।67 

 [১১২]     ََوِعَباُدَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَلَك ِمْنُو َعْبُدَؾ َونَبيَُّك ُمَحمٌَّد اللَُّهمَّ إنّْي َأْسأَُلَك ِمْن َخْيِر َما َسأ
 الصَّاِلُحوَف، َوَأُعوذ بَك ِمْن َشرّْ َما اْستَػَعاذ ِمْنُو َعْبُدَؾ َونَبيَُّك ُمَحمٌَّد َوِعَباُدَؾ الصَّاِلُحوفَ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট হফ করযাণ প্রাথিনা ক য, মা হতাভায ফান্দা  
নফী ভুাম্মদ (া) এফং হতাভায হনক ফান্দাযা প্রাথিনা কনযনছ। আয আ ভ হতাভায  নকট 
হফ অকরযাণ হথনক আে প্রাথিনা ক য, মা হথনক হতাভায ফান্দা  নফী ভুাম্মদ (া) 
এফং হতাভায হনক ফান্দাযা আে প্রাথিনা কনযনছন।68 

 [১১৩]     َْقَتِني َوأَنَا َعْبُدَؾ َوأَنَا َعَلى َعْهِدَؾ َوَوعِدَؾ َما اللَُّهمَّ أَْنَت رَبّْي، ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت َخل
، َوأَبُوُء بَذْنبي فَاْغِفْر ِلي فَِإنَُّو  ََل اْسَتَطْعُت، َأُعوذ بَك ِمْن َشرّْ َما َصنَػْعُت، أَبُوُء َلَك بِنْعَمِتَك َعَليَّ

 يَػْغِفُر الذُّنُوَب ِإَلَّ أَْنتَ 
হ আল্লা ! তু ভ আভায প্র তারক। তু ভ ফযতীত হকান ইরা হনই। তু ভ আভানক 

ৃ ষ্ট কনযছ। আ ভ হতাভায ফান্দা এফং আ ভ মথাম্ভফ হতাভায নঙ্গ কৃত অঙ্গীকায  
াদায উয আ ছ। আ ভ মা কনয ছ তায অ নষ্ট হথনক হতাভায আে  াই। আভায প্র ত 
হতাভায হনাভত আ ভ স্বীকায কয ছ এফং আ ভ আভায ফ অযাধ স্বীকায কয ছ। 
অতএফ তু ভ ভাপ কনয দা আভায ফ গুনা  অযাধ। তু ভ ছাড়া গুনা ভাপ কযায 
হকউ হনই।69 

                                                 
67 . ুনানন আফু দাউদ, াদী:১৪২৫। 
68 . এই ভনভিয দুআ ে:ুনানন ইফনন ভাজা:৩৮৪৬। ভুান্নাপ ইফনন আ ফ াইফা:৩০২৫।  
69 .   ফুখাযী, দুআ অধযা, াদী:৬৩২৩। 
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 [১১৪]     يَا اللَُّهمَّ اْكِفَنا َشرَّ اَْلْشَراِر وََكْيَد الْػُفجَّاِر، َوَشرَّ ُكلّْ طَاِرٍؽ َيْطُرُؽ ِإَلَّ طَاِرٌؽ َيْطُرُؽ ِبَخْيٍر
 َعزِيُز يَا َغفَّارُ 

হ আল্লা! তু ভ আভানক অ নষ্টকাযীয অ নষ্ট  অৎ ফয িনদয পন্দী হথনক যক্ষ্া 

কয। আয প্রনতযক আগত অ নষ্ট নত আভানক যক্ষ্া কনযা তনফ মা করযাণ  নন আন তা 

ফযতীত, হ যারভারী হ ক্ষ্ভাীর। 

 [১১৫]     ِْقي، َوِفي ُخُلِقي، َوِفي اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك َأْف تُػَباِرَؾ ِفي َسمِعي، َوِفي َبَصِري، َوِفي َخل
 َأْىِلي، َوِفي َمْحَياَي، َوِفي َعَمِلي, َوتَػَقبَّْل َحَسَناِتي, َوَأْسأَُلَك الدَّرََجاِت الْػُعَلى ِمَن الْػَجنَّةِ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট প্রাথিনা কয ছ হম, তু ভ ফযকত দান কয আভায 

কানন, আভায হ ানখ, আভায গঠনন, আভায   যনত্র, আভায  যজনন, আভায জীফনন, আভায 

কাজ-কনভি। আয আভায হনককাজগুনরা কফুর কয। আ ভ হতাভায  নকট জান্নানতয উচ্চ 

ভমিাদা প্রাথিনা কয ছ।70 

 [১১৬]   ُاللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َذنِْبي ُكلَُّو: ِدقَُّو َوُجلَُّو، َوَأوََّلُو َوآِخَرُه، َوَعَلَنَِيَتُو َوِسرَّه 

হ আল্লা! আভায হছাট  ফড়, আনগয  নযয, প্রকায  হগান ফ গুনা 
ভাপ কনয দা।71 

 [১১৭]     اللَُّهمَّ َلَك الْػَحْمُد ُكّلُو، اللهم ََل قَابَض ِلَما َبَسَطتَّ َوََل بَاِسَط ِلَما قَػَبْضَت، َوَلَ َىاِدَي
ْعَت، َوََل َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت، َوََل ُمَقرَّْب ِلَمْن َأْضَلْلَت، َوَلَ ُمِضلَّ ِلَمْن َىَدْيَت، َوََل ُمْعِطَي ِلَما َمنػَ 

 ِلَما بَاَعْدَت، َوَل ُمَباِعَد ِلَما قَػرَّْبَت،
َنا ِمْن بَػرََكاِتَك َورَْحَمِتَك َوَفْضِلَك َوِرْزِقَك، اللَُّهمَّ إنّْي َأْسأَُلَك النَِّعيَم الْػ     ُمِقيَم الَِّذي اللَُّهمَّ اْبُسْط َعَليػْ

َلِة، َواَْلْمَن يَػْوـَ الْػَخْوِؼ، اللَُّهمَّ ِإنّْ َل َيحُ  ي َعاِئٌذ وُؿ َوَل يَػُزوُؿ، اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك النَِّعيَم يَػْوـَ الْػَعيػْ
 بَك ِمْن َشرّْ َما َأْعطَْيتَػَنا، َوَشرّْ َما َمنَػْعَت،

َنا اِِلْيَماَف َوزَيػّْْنُو ِفي قُػلُ      َنا الْػُكْفَر َوالْػُفُسوَؽ َوالْػِعْصَياَف َواْجَعْلَنا ِمَن اللَُّهمَّ َحبّْْب ِإلَيػْ وبَِنا، وََكرّْْه ِإلَيػْ
َر َخَزايَا َوَل مَ  ْفُتونِيَن، الرَّاِشِديَن، اللَُّهمَّ تَػَوفػََّنا ُمْسِلِميَن، َوَأْحيَنا ُمْسِلِميَن َوالْػِحْقَنا بِالصَّاِلِحيَن َغيػْ

الَِّذيَن ُيَكذّْبُوَف ُرُسَلَك، َوُيُصدُّوَف َعْن َسِبيِلَك َواْجَعْل َعَلْيِهْم رِْجَزَؾ َوَعَذاَبَك،  اللَُّهمَّ قَاِتِل الْػَكَفَرةَ 
 )آِمين(« اللَُّهمَّ قَاَتِل الْػَكَفَرَة الَِّذيَن ُأوُتوا الْػِكَتاَب ِإَلَو الْػَحقّْ 

                                                 
70 . আর ভুস্তাদযাক াকীভ, দুআ অধযা, াদী:১৯১১। 
71 .   ভু রভ,  কতাফু ারাত, াদী:২১৬। 
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হ আল্লা! হতাভায জনযই কর প্রংা। হ আল্লা! তু ভ মা প্রা যত কনয দা 

তা হকউ ংকীণি কযনত ানয না, আয তু ভ মা ংকীণি কনয দা তা হকউ প্রস্ত কযনত 

ানয না। তু ভ মানক  দাাত দান কয তানক হকউ থভ্রষ্ট কযনত ানয না, আয তু ভ 

মানক থভ্রষ্ট কয তানক হকউ  দাাত কযনত ানয না। তু ভ মা দান কয তা হকউ 

ফাধাগ্রস্ত কনয ানয না, আয তু ভ মা ফাধাগ্রস্ত কয তা হকউ  দনত ানয না। তু ভ মা  নকনট 

কয তানক হকউ দূয কযনত ানয না, আয তু ভ মা দূয কয তানক হকউ  নকনট কযনত 

ানয না। 

হ আল্লা! আভানদয উয হতাভায ফযকত, যভত, পমর   য মক প্রস্ত কনয 

দা। হ আল্লা! হতাভায  নকট হই স্থাী  নআভত প্রাথিনা ক য মা কখননা  যফতিন  

 ফরুপ্ত নফ না। হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য অবানফয  দনন হতাভায 

 নআভত এফং বনয  দনন  নযাতা। হ আল্লা! তু ভ আভানক মা  দনছ আয মা দা ন 

তায অ নষ্ট নত যক্ষ্া কয।   

হ আল্লা! ইভাননক আভানদয  নকট  প্র কনয দা এফং এয হৌন্দমিনফাধ 

আভানদয অন্তনয দান কয। আয আভানদযনক  দাাতপ্রাপ্তনদয অন্তবুিি কয। হ আল্লা! 

তু ভ আভানদযনক ভু রভ  ানফ ভৃতয দান কয এফং ভু রভ  ানফ জী ফত যাখ এফং 

হকান অভান   পতনা  তত কযা ফযতীত হনক হরাকনদয ানথ  ভ রত কনযা।  

হ আল্লা! কা পযনদযনক  ফনা কয, মাযা হতাভায যাূরনদযনক  ভথযা প্র তন্ন 

কনয এফং হতাভায নথ ফাধা দান কনয। হতাভায হরাধ  আমাফ তানদয উয আ তত 

কয। হ আল্লা ঐ ফ কা পযনদযনক ধ্বং কয মানদযনক  কতাফ হদা ননছ। হ তয 

প্রবু! (আ ভন)।72 

 [১১৮]     ِي، َواْرزُْقِني، َواْجبُػْرِني، َواْرفَػْعِنياللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي، َواْرَحْمِني، َواْىِدِني، َوَعاِفن 

হ আল্লা! আভানক ক্ষ্ভা কয। আভায প্র ত যভ কয। আভানক  দাাত দান 

কয। আভানক ুস্থতা   নযাতা দান কয। আভানক  য মক দান কয। আভায অফস্থা  ঠক 

কনয দা এফং আভানক উন্ন ত দান কয।73 

 

                                                 
72 . ভুনানদ আভদ, াদী:১৫৪৯২। 
73 . ফাাকী আদ দাাতুর কাফীয, াদী:৯৮,৯৯। 
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 [১১৯]     َْنا، اللَُّهمَّ زِْدنَا َوََل تُػن ِقْصَنا، َوَأْكرِْمَنا َوَل ُتِهنَّا، َوَأْعِطَنا َوَل ُتْحرِْمَنا، َوآثِْرنَا َوَل تُػْؤثِْر َعَليػْ
 َوَأْرِضَنا َواْرَض َعنَّا

হ আল্লা! আভানদয জনয (নতাভায  নআভত  অনুগ্র) ফৃ ে কনয দা, কভ কনযা 

না। আভানদযনক ম্মান দান কয, অভা নত কনযা না। আভানদযনক দান কয, ফ িত কনযা 

না। আভানদযনক প্রাধানয দান কয, আভানদয  ফনক্ষ্ কাউনক প্রাধানয  দ না। আভানদযনক 

ন্তুষ্ট কয আয তু ভ আভানদয প্র ত ন্তুষ্ট থাক।74  

 [১২০]  اللَُّهمَّ َكَما َأْحَسْنَت َخْلِقي، فََأْحِسْن ُخُلِقي 

হ আল্লা! তু ভ আভায গঠননক হমভন ুন্দয কনযছ হতভ ন আভায   যত্রনক 

ুন্দয কয।75 

 [১২১]   ًاللَُّهمَّ ثَػبّْْتِني، َواْجَعْلِني َىاِدياً َمْهِديّا 

হ আল্লা! আভানক হতাভায দীননয উয দৃঢ় যাখ এফং আভানক  দাাতকাযী  

 দাাতপ্রাপ্ত ফানা।76 

 [১২২]   ُوِتَي َخْيراً َكِثيراً اللَُّهمَّ آتِِني الْػِحْكَمَة الَِّتي َمْن ُأوتِيَػَها فَػَقْد أ 

হ আল্লা! আভানক  কভত  প্রজ্ঞা দান কয। হকননা মানক  কভত  প্রজ্ঞা দান 

কযা  তানক হতা ভূ করযান দান কযা ।77 

 [১২৩]    ِيمُ بْسِم اهلِل الَِّذي َلَ َيُضرُّ َمَع اْسِمػِو َشْيٌء ِفي اْلَْرِض َوََل ِفي السََّماء َوُىَو السَِّميُع الْػَعل 

আল্লায নানভ। মায নানভয ানথ আভান  মভীননয হকউ ক্ষ্ ত কযনত ানয না। 

 ত ন ফ শুননন  জাননন।78 

 [১২৪]    ،ِبْسِم اهلِل ِذي الشَّاِف، َعِظيِم السُّْلطَاِف، َشِديِد الْػبُػْرَىاِف، َقِويّْ اَْلرَْكاِف، َما َشاء اهللُ َكاَف
 ]ثالثًا[؛ ِإْنٍس َوَجاف  َأُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُكلّْ َشْيطَافٍ 

                                                 
74 . জানভ  তয ভমী,  কতাফুত তাপীয, াদী:৩১৭৩। 
75 . ভুনানদ আভদ, াদী:৩৮২৩।  
76 . নফী (া) জা যয (যা) এয জনয হম দুআ কনযনছন তায আনরানক। ে:   ফুখাযী, দুআ অধযা, 
াদী:৬৩৩৩। 
77 . ূযা ফাকাযা:২৬৯ আানতয আনরানক। 
78 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফুর আদাফ, াদী:৫০৯০।  
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আল্লায নানভ।  ম ন ভা ভমিাদায অ ধকাযী। ভান অপ্র তত ফাদা। মু ি 
প্রভানণ কনঠায। ভা  িয উৎ। আল্লা মা  ান তা-ই । আ ভ আল্লায কানছ 

ভানুলরুী   জনরুী কর তান হথনক আে প্রাথিনা কয ছ।- [ তনফায]79 

 [১২৫]   َػاِت اهلِل التَّامَّاِت ِمْن َشرّْ َما َخَلقَ َأُعوذ بَكِلم 

আ ভ আল্লা তাআরায  যূণি কা রভায আে প্রথিনা কয ছ তায কর ৃ ষ্টয 
অ নষ্ট নত।-[ তনফায]80 

 [১২৬]    ِالَِّتي َل  َأُعْوذ ِبَوْجِو اهلِل الْػَعِظيِم، الَِّذي لَْيَس َشْيٌء َأْعَظُم ِمْنُو، َوِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّات
يَػْعُرُج ِفيَها، ُيَجاِوزُُىنَّ بَػرّّ َوَل فَاِجٌر، ِمْن َشرّْ َما َخَلَق َوَذرََأ َوبَػَرَأ، َوِمْن َشرّْ َما يَػْنِزُؿ ِمَن السََّمػاِء َوَما 

َها، َوِمْن َشرّْ َطَواِرِؽ اللَّْيِل َوالنػَّهَ  اِر ِإَلَّ طَارِقًا َيْطُرُؽ َوِمْن َشرّْ َما يَِلُج ِفي اَْلْرِض َوَما َيْخُرُج ِمنػْ
 ِبَخْيٍر يَا رَْحَمافُ 

আ ভ ভান আল্লা তাআরায হ াযা উ রা আে প্রাথিনা কয ছ, মায হ ন 
ভান আয  কছু হনই এফং আল্লা তাআরায হই  যূণি কা রভায ভাধযনভ আে প্রাথিনা 
কয ছ মা বার অথফা ভন্দ হকউ অ তরভ কযনত ানয না। আে প্রাথিনা কয ছ তায কর 
ৃ ষ্টয অ নষ্ট নত মা  ত ন ৃ ষ্ট কনযনছন  ছ ড়ন  দননছন।81 আভান হথনক 
অফতযণকাযী এফং আভানন উড্ডনকাযীয ক্ষ্ ত নত। মভীনন  ফ যণকাযী এফং মভীন 
নত ফ গিভনকাযীয ক্ষ্ ত নত।  দফাযানতয ভঙ্গরভ ঘটনাফরী ফযতীত অনাকা িত 
ঘটনাপ্রফা নত, হ দাভ।82 

 [১২৭]   َِأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح الْػُمْلُك هلِل الْػَواِحِد الْػَقهَّاِر، َوالْػَحْمُد هلل 

আভযা এফং কর যাজয প্রবাত কযরাভ এক  যারভারী আল্লায জনয। 
আল্লায জনয কর প্রংা। 

 [১২৮]   ُْك َوَلُو الْػَحْمُد، َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ َل ِإَلَو ِإَلَّ اهلُل َوْحَدُه َل َشرِيَك َلُو، َلُو الْػُمل 

আল্লা ফযতীত হকান ভা’ফুদ নাই।  ত ন একক তায হকান যীক নাই। ফ যাজত্ব 
তাযই এফং ভস্ত প্রংা তাযই। আয  ত ন ফ কছুয উয ক্ষ্ভতাফান।83 

 

                                                 
79 . তাযীনখ  দভাক, ৪০ খণ্ড, ৃ:২৬৮।  
80 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৬০৪। 
81 . ভুাতা ভা রক,  কতাফু া’য, াদী:৩৫০২। 
82 . ভুনানদ আভদ, াদী:১৫৫৩৯। 
83 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফুর আদাফ, াদী:৫০৭১। 
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 [১২৯]   َُر َما بَػْعَده َر َىَذا الْػيَػْوـِ َوَخيػْ  َربّْ َأْسأَُلَك َخيػْ

হ আভায প্র তারক! আ ভ হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য এই  দননয করযাণ এফং 

এয নয হম করযাণ আনছ তা।84 

 [১৩০]   ِنْػَيا َوَعَذاِب الْػَقْبر َنِة الدُّ  َربّْ َأُعوذ بَك ِمَن الْػَكْسِل َوالْػَهَرـُ َوُسْوِء الْػِكَبِر، َوِمْن ِفتػْ

হ আভায প্র তারক! আ ভ হতাভায আে  াই, আরতা, অ ত ফাধিকয, ফাধিনকযয 

অভঙ্গর, দু নায  পতনা এফং কফনযয আমাফ হথনক।85 

 [১৩১]   ََأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح الْػُمْلُك هلِل َربّْ الْػَعاَلِمين 

আভযা এফং কর যাজয প্রবাত কযরাভ জগনতয প্র তারক আল্লায জনয।86 

 [১৩২]    ََر ى : فَػْتَحُو، َوَنْصَرُه، َونُػْورَُه، َوبَػرَْكَتُو، َوُىَداُه، َوَأُعْوذ بَك: اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك َخيػْ َذا الْػيَػْوـِ
 ِمْن َشرّْ َما بَػْعَدهُ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য এই  দননয করযাণ,  ফজ, াাময, 

নূয, ফযকত   দাাত। আয আ ভ হতাভায আে  াই এয এফং এয নযয অকরযাণ 

হথনক।87 

 [১৩৩]    َنا، َوبَك َنْحَيا َوبَك نَُموُت، َوِإلَْيَك النُُّشوُر، َأْصَبْحَنا اللَُّهمَّ بَك َأْصَبْحَنا َوبَك َأْمَسيػْ
 َوَأْصَبَح الْػُمْلُك هلِل، َوالْػَحْمُد هلِل َل َشرِيَك َلُو، َل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو ِإلَْيِو النُُّشورُ 

হ আল্লা! হতাভায নানভই আভযা কার কনয ছ এফং হতাভায নানভই েযা 

কনয ছ। হতাভায নানভই হফাঁন  আ ছ, হতাভায নানভই ভৃতুযফযণ কযফ এফং হতাভায  দনকই 

প্রতযাফতিন কযফ।88 আভযা এফং কর যাজয কার কনয ছ আল্লায জনয। আল্লায জনযই 
ফ প্রংা। তায হকান যীক হনই।  ত ন ফযতীত হকান ভাফুদ নাই এফং তায  দনকই 

আভানদয প্রতযাফতিন।89 

 

                                                 
84 . প্রাগুি। 
85 . প্রাগুি। 
86 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফুর আদাফ, াদী:৫০৮৪। 
87 . প্রাগুি। 
88 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফুর আদাফ, াদী:৫০৮৬। 
89 . আদাফুর ভুপযাদ, াদী:৬০৪। 
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 [১৩৪]    اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّمػاَواِت َواَْلْرِض، َعاِلَم الْػَغْيِب َوالشََّهاَدِة، َربَّ ُكلّْ َشْيٍء َوَمِليَكُو، َأْشَهُد
ْف َأقْػَتِرَؼ َعَلى نَػْفِسي َأْف َل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت، َأُعوُذ بَك ِمْن َشرّْ نَػْفِسْي، َوِمْن َشرّْ الشَّْيطَاِف َوِشرِْكِو، َوأَ 

 ُسوًءا َأْو َأُجرَُّه ِإَلى ُمْسِلمٍ 

হ আল্লা! আকাভণ্ডরী  মভীননয ৃ ষ্টকতিা। হগান  প্রকায  ফল ম্পনক 

 যজ্ঞাত। প্রনতযক ফস্ত্তয প্র তারক  অ ধ ত। আ ভ াক্ষ্য  দ ি হম, তু ভ ফযতীত হকান 

ভাফুদ নাই। আ ভ হতাভায আে প্রাথিনা কয ছ আভায নপনয অ নষ্ট নত, তাননয 

অ নষ্ট নত এফং তায  যক নত। আয আ ভ  ননজ হকান খাযা কাজ কযা নত এফং 

অয হকান ভুরভাননক খাযা কানজ জ ড়ত কযা নত হতাভায আে প্রাথনা কয ছ।90  

 [১৩৫]    ََوَمَلَِئَكَتَك، َوَجِميَع َخْلِقَك، أَنََّك  اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْصَبْحُت ُأْشِهُدَؾ، َوُأْشِهُد َحَمَلَة َعْرِشك
 [ثَلثًا]أَْنَت اهلُل، ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت َوْحَدَؾ َل َشرِيَك َلَك، َوَأفَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدَؾ َوَرُسْوُلَك 

হ আল্লাহ্! আ ভ কানর উনীত ন ছ। আ ভ হতাভানক  হতাভায আযফাী 

হপনযতানক এফং হতাভায ভস্ত ৃ ষ্টনক এ ফযাানয াক্ষ্ী যাখ ছ হম, তু ভই আল্লাহ্ এফং 

তু ভ ফযতীত আয হকান ইরা হনই। আর মুহাম্মদ (া) হতাভায ফান্দা  যাূর।-
[ তনফায]91 

 [১৩৬]   اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك الْػَعْفَو َوالْػَعاِفَيَة ِفي: ِديِني، َوُدنْػَياَي، َوَأْىِلي، َوَماِلي 

হ আল্লাহ্! আ ভ হতাভায কানছ আভায দীন, দু না, আভায  যফায- যজন এফং 
ভার-ম্পনদয ফযাানয ক্ষ্ভা   নযাতা প্রাথিনা কয ছ।92 

 [১৩৭]    اللَُّهمَّ اْستُػْر َعْورَاِتي: َوآِمْن َرْوَعاِتي، اللَُّهمَّ اْحَفْظِني ِمْن بَػْيِن َيَديَّ َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن
 ِمن فَػْوِقي، َوَأُعوذ بَعْظَمِتَك َأْف ُأْغَتاَؿ ِمْن َتْحِتييََميِني َوَعْن ِشَمػاِلي وَ 

হ আল্লাহ্! আভায হদাল-র ট হঢনক যাখ এফং আভায ব-বী তনক া ন্ত  
 নযাতা দ্বাযা  যফ তিত কয। হ আল্লাহ্! আভানক  পামত কয- আভায ডান  দক নত, 
ফাভ  দক নত, াভনন নত, হছন নত এফং উয  দক নত। আয হতাভায ভমিাদায 
আে প্রাথিনা কয ছ  নীন য  দনক ধ্বন মাা নত।93 

                                                 
90 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফুর আদাফ ,াদী:৫০৬৭। 
91 .ুনানন আফু দাউদ,  কতাফুর আদাফ, াদী:৫০৬৯। 
92 .ুনানন আফু দাউদ,  কতাফুর আদাফ, াদী:৫০৭৪। 
93 . প্রাগুি।  
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 [১৩৮]   نَبّياً َوَرُسْوَلً  ملسو هيلع هللا ىلصَرِضيُت باهلِل رَبّاً، َوباِِلْسَلـِ ِدْيناً، َوبُمَحمٍَّد 

আ ভ আল্লানক প্র তারক, ইরাভনক দীন এফং ভুাম্মদ (া) হক নফী  যাূর 

 ানফ হন ন্তুষ্ট।94 

 [১৩৯]    اللَُّهمَّ َما َأْصَبَح بي ِمْن نِْعَمٍة َأْو بَأَحٍد ِمْن َخْلِقَك، َفِمْنَك َوْحَدَؾ َل َشرِيَك َلَك، فَػَلَك
 الْػػَحْمُد َوَلَك الشُّْكرُ 

হ আল্লা! এই প্রবানত আভায এফং হতাভায ৃ ষ্টকুনরয ভনধয হমই হম  নআভত 

হননছ, তা শুধু হতাভায ক্ষ্ হথনকই হননছ। তু ভ একক, হতাভায হকান যীক হনই। 

ভস্ত প্রংা  কৃতজ্ঞতা হতাভাযই জনয।95 
 [১৪০]    َّاللَُّهمَّ َعاِفِني فػِي بََدِني، اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َسْمِعي، اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َبَصِري َلَ ِإَلَو ِإَل

 [ثَلثًا]« أَْنتَ 

হ আল্লা! আভায হদন ুস্থতা দান কয। হ আল্লা! আভায কানন ুস্থতা দান 

কয। হ আল্লা! আভায হ ানখ ুস্থতা দান কয। তু ভ ফযতীত হকান ভাফুদ নাই।-[ তনফায]96 
 [১৪১]    ََة ِإَلَّ باهلِل، َما َشاْء اهلُل َكاَف، َوَما َلْم َيَشْأ َلْم َيُكْن، َأْعَلُم َأفَّ اهلل  ُسْبَحاَف اهلِل َوبَحْمِدِه َل قُػوَّ

 َقِديٌر، َوَأفَّ اهلَل َقْد َأَحاَط بُكلّْ َشْيٍء ِعْلًما َعَلى ُكلّْ َشْيءٍ 

আল্লা  ফত্র এফং তায জনযই প্রংা। আল্লায াাময ফযতীত হকান  ি নাই। 
আল্লাহ্ মা  ান, তা-ই । আয  ত ন মা  ান না, তা না। আ ভ জা ন আল্লা ফ কছুয 
উয ক্ষ্ভতাফান।  নশ্চ আল্লায জ্ঞান ফ কছুনক  যনফষ্টন কনয আনছ।97 

 [১৪২]    وََكِلَمِة اِِلْخَلِص، َوِديِن نَِبيػَّْنا ُمَحمٍَّد ، َوَعَلى ِملَِّة  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة اِِلْسَلَـِ
 أَبِيَنا ِإبْػَراِىْيَم، َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَف ِمَن الْػُمْشرِِكينَ 

 আভযা প্রতুযনল উনীত ন ছ স্ববাফধভি ইরানভয উয, ইখরানয কা রভায 

উয,  ভুাম্মদ (া) এয দীননয উয, আভানদয  তা ইফযা ভ (আ) এয আদনিয উয। 

 ত ন  ছনরন এক নষ্ঠ ভু রভ। আয  ত ন ভু যকনদয অন্তবুিি  ছনরন না।98 
                                                 
94 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফুর আদাফ, াদী:৫০৭২। 
95 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফুর আদাফ, াদী:৫০৭৩। 
96 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফুর আদাফ, াদী:৫০৯০।  
97 . নাাঈ আ ুনানুর কুফযা, াদী:৯৭৫৬। 
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 [১৪৩]   ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت، يَا َحيُّ يَا قَػيُّوـُ، يَا َبِديَع السََّمَواِت َواَْلْرِض، يَا ذا الْػػَجَل ، ِؿ َواِِلْكَراـِ
 ِبَرْحَمِتَك َأْسَتِغيُث، َأْصِلْح ِلي َشْأِني َوَل َتِكْلِني ِإَلى نَػْفِسي َطْرَفَة َعْينٍ 

 হ   যঞ্জীফ    যস্থাী! হ আভান  মভীননয ৃ ষ্টকতিা! হ ভাাত্ম  ম্মাননয 
অ ধকাযী। তু ভ ফযতীত হকান ভাফুদ নাই। হতাভায যভনতয দ্বানয প যাদ কয ছ, আভায 
কর অফস্থা  ঠক কনয দা। আয এক ভুহুনতিয জনয আভানক আভায  ননজয উয হছনড় 
 দ না।99 

 [১৪৪]    اللَُّهمَّ أَْنَت رَبّْي َلَ ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت، َخَلْقَتِني َوأَنَا َعْبُدَؾ، َوأَنَا َعَلى َعْهِدَؾ َوَوْعِدَؾ َما
ُعوُذ ِبَك ِمْن َشرّْ َما َصنَػْعُت، أَبُوُء َلَك بِنْعَمِتَك َعَليَّ َوأَبُوُء بَذْنبي، فَاْغِفْر ِلي، ِإنَُّو ََل اْسَتَطْعُت، أَ 

 يَػْغِفُر الذُّنُوَب ِإَلَّ أَْنتَ 

হ আল্লাহ্! তু ভ আভায যফ! তু ভ ফযতীত আয হকান ইরা হনই। তু ভ আভানক 
ৃ ষ্ট কনযছ। আ ভ হতাভাযই ফান্দা। আ ভ হতাভায প্র তশ্রু ত  অঙ্গীকানযয উয মথাাধয 
প্র ত ষ্ঠত আ ছ। আ ভ মা কনয ছ তায অ নষ্ট হথনক হতাভায আে প্রাথিনা কয ছ। আভায 
প্র ত হতাভায  নাভনতয কথা আ ভ স্বীকায কয ছ এফং আভায গুনায কথা স্বীকায 
কয ছ। তু ভ আভানক ক্ষ্ভা কনয দা। হকননা তু ভ ফযতীত গুনা ভাপকাযী আয হকউ 
হনই।100 

      [১৪৫]    ،اللَُّهمَّ أَْنَت َأَحقُّ َمْن ذُِكَر، َوَأَحقُّ َمْن ُعِبَد، َوأَْنَصُر َمِن ابْػُتِغَي، َوَأْرَأُؼ َمْن َمَلَك
، ُكلُّ َوَأْجَوُد َمْن ُسِئَل، َوَأْوَسُع َمْن َأْعَطى، أَْنَت الْػَمِلُك َل َشرِيَك َلَك، َوالْػَفْرُد الَِّذي َلَ ِندَّ َلكَ 

 َشْيٍء َىاِلٌك ِإَلَّ َوْجُهَك، َلْن ُتطَاَع ِإَلَّ بِِإْذِنَك َوَلْن تُػْعَصى ِإَلَّ بِِعْلِمَك، ُتطَاُع فَػَتْشُكُر َوتُػْعَصى
فَػتَػْغِفُر، َأقْػَرُب َشِهيٍد َوَأْدَنى َحِفيٍظ، ُحْلَت ُدْوَف النػُُّفوِس َوَأَخْذَت بالنػََّواِصي، وََكَتْبَت اْلثَاَر 

ـُ َما َونَ  َسْخَت اْلَجاَؿ، الْػُقُلوُب لَػَك ُمْفِضَيٌة َوالِسرُّ ِعْنَدَؾ َعَلَنَِيٌة، الْػَحََلُؿ َما َأْحَلْلَت، َوالْػَحَرا
يُن َما َشَرْعَت، َوالْػَخْلُق َخْلُقَك َوالْػَعْبُد َعْبُدَؾ، َوأَْنَت اهلُل الػرَُّؤوُؼ الرَِّحيُم، َأْسأَ  ُلَك َحرَّْمَت َوالدّْ

ِمَن ُنوِر َوْجِهَك الَِّذي َأْشَرَقْت لَُو السََّماَواُت َواَْلْرُض، َأْف تَػْقبَػَلِني ِفي َىِذِه الْػَغَداَوِة َوَأْف ُتِجيَرِني بِ 
 النَّاِر ِبُقْدرَِتكَ 

                                                                                                                               
98 . নাাঈ আ ুনানুর কুফযা, াদী:৯৭৪৩। 
99 . এই ভনভিয দুআ ে: আর ভুস্তাদযাক াকীভ, দুআ অধযা, াদী:২০০০। 
100 .   ফুখাযী, দুআ অধযা, াদী:৬৩০৬। 
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হ আল্লা! একভাত্র তু ভই  ম কনযয উমুি। তু ভই ইফাদনতয উমুি। মানদয 

াাময প্রাথিনা কযা  তানদয ভনধয তু ভই হেষ্ঠ। ম্রাটনদয ভনধয তু ভই ফন ন দাফান। 

প্রাথিীয প্রাথিনা তু ভ ভান দাতা। দানকাযীনদয ভনধয তু ভই প্রস্ত দাতা। তু ভই ভান 

ফাদা হতাভায হকান অং দায নাই। তু ভ একক হতাভায হকান তুরনা নাই। তু ভ ফযতীত 

ফ কছু ধ্বং ন মানফ। হতাভায হুকুভ ফযতীত হকান আনুগতয কযা মা না। হকান 

নাপযভানী হতাভায জ্ঞান ফ বূিত না। মখন হতাভায আনুগতয কযা  তখন তু ভ তায 

ভূরযান কয। আয মখন হতাভায নাপযভানী কযা  তখন তু ভই ক্ষ্ভা কয।  

তু ভই ফিানক্ষ্া  নকটফতিী াক্ষ্ী এফং তু ভই ফ াইনত  নকটফতিী এফং ুক্ষ্য 
হপামতকাযী। ফায জাননয  নন্ত্রণ একভাত্র হতাভায ানত। ফায  ুনরয ভুঠা হতাভায 
ভু ষ্ঠনতই আফে। তু ভই কর আভর  কামিকরা  র ফে কনয  দনছ। ফায আজর 
তু ভই  নধিাযণ কনয  দনছ। কনরয অন্তয হতাভায  নকট উনু্মি। কর যয হতাভায 
 নকট অনাফৃত। তু ভ মা ারার কনযছ তা-ই ারার আয তু ভ মা াযাভ কনযছ তা-ই 
াযাভ। দীন তা-ই মা তু ভ যীতম্মত কনযছ। ভস্ত ভাখরুক হতা হতাভাযই ভাখরুক। 
কর ফান্দা হতা হতাভাযই ফান্দা। তু ভ যভ দারু  হভনযফান আল্লা।  আ ভ হতাভায 
হই নূনযয হদাাই  দন প্রাথিনা কয ছ মায কাযনণ ভস্ত আভান  মভীন ভুজ্জ্বর ন 
উনঠ। তু ভ আভানক এই শুবক্ষ্নণ কফুর কয। আয তু ভ হতাভায  নজ ক্ষ্ভতাফনর আভানক 
জাান্নাভ হথনক যক্ষ্া কয।101 

 [১৪৬]    ِسبع مرات[« َحْسِبَي اهلُل ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت َوُىَو َربُّ الْػَعْرِش الْػَعِظيم[ 

 আভায জনয আল্লাই মনথষ্ট।  ত ন ফযতীত হকান ভাফুদ নাই। আ ভ তাযই উয 

 নবিয কয ছ। আয  ত ন ভান আযনয যফ।-[াতফায]102 

 [১৪৭]    اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعْوذ بَك: ِمَن الْػَهمّْ َوالْػَحَزِف، َوَأُعوُذ ِبَك: ِمَن الْػَعْجِز َوالْػَكَسِل، َوِمَن الْػُبْخِل
ْيِن َوقَػْهِر الرّْ   َجاؿِ َوالْػُجُبِن، َوَأُعوُذ ِبَك: ِمْن َغْلَبِة الدَّ

হ আল্লা আ ভ হতাভায আে  াই দু শ্চন্তা, দুুঃখ, অক্ষ্ভতা, অরতা, কৃণতা, 

বীরুতা নত। আ ভ হতাভায আে  াই ঋনণয প্রাফরয এফং ভানুনলয আ ধতয নত।103 

 

                                                 
101 . তাফযানী কাফীয, াদী:৩১৮। 
102 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফুর আদাফ, াদী:৫০৮১। 
103 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফু ারাত, াদী:১৫৫৫।  
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 [১৪৮]     َُواللَّْيُل َوالنػََّهاُر َوَما َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح الْػُمْلُك هلِل َوالْػِكْبرِيَاُء َوالْػَعْظَمُة َوالْػػَخْلُق َواَْلْمر ،
 ُيَضحَّى ِفيِهَمػا هلِل َوْحَدهُ 

আভযা এফং ভগ্র যাজয প্রবানত উনীত ন ছ আল্লায জনয। আল্লায জনযই 

ফ ফড়ত্ব  ম্মান। ভস্ত ৃ ষ্ট   ফধান,  দফা যা ত্র এফং এগুনরায ভানঝ মা আনছ তা 

ফই আল্লায ভা রকানাধীন।104 

 [১৪৯]     ََّري الل ُهمَّ اْجَعْل َأوََّؿ َىَذا الْػيَػْوـِ َصََلًحا، َوَأْوَسَطُو َفََلًحا، َوآِخَرُه َنَجاًحا، َأْسأَُلَك َخيػْ
نْػَيا َواْلِخَرِة يَا َأْرَحَم الرَّاِحِمينَ   الدُّ

হ আল্লা! আজনকয  দননয প্রথভাংন করযাণ, ভধযাংন  ফজ এফং হলাংন 

নাজাত দান কয। আ ভ হতাভায  নকট দু না  আ খযানতয করযাণ কাভনা কয ছ হ 

দাভ যভ দারু।105 

 [১৫০]     َة النََّظِر ِإَلى اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك الرَّْضا بَػْعَد الْػَقَضاِء، َوبَػْرَد الْػَعْيِش بَػْعَد الْػَمْوِت، َوَلذَّ
َنٍة ُمِضلٍَّة، َوَأُعوُذ ِبَك َأْف َأْظِلَم َوْجِهَك الْػَكرِيِم، َوالشَّْوَؽ ِإَلى لَِقاِئَك، ِفي َغْير َضرَّ  اَء ُمِضرٍَّة َوَلَ ِفتػْ

، َأْو َأْكَتِسَب َخِطْيَئًة َأْو َذنْػًبا ََل تَػْغِفُرهُ   َأْو ُأْظَلَم َأْو َأْعَتِدَي َأْو يُػْعَتَدى َعَليَّ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য হতাভায  নধিা যত তাকদীনযয উয 

ন্তু ষ্ট, ভৃতুযয য া ন্তয জীফন, হতাভায ম্মা নত হ াযা দিননয স্বাদ এফং হতাভায 

াক্ষ্ানতয এভন আগ্র মা ক্ষ্ তকয  ফদ  থভ্রষ্টকাযী  পতনা  তত া ফযতীত 

অ জিত নফ। আ ভ হতাভায আে  াই কানযা প্র ত অতযা ায কযা ফা কানযা দ্বাযা 

অতযা া যত া হথনক। কানযা ানথ ফাড়াফা ড় কযা ফা কানযা ফাড়াফা ড়য  কায া 

হথনক। আয এভন া  বুরত্রু ট নত মা তু ভ ক্ষ্ভা কযনফ না।106 

 [১৫১]    ِإنّْي َأْعَهُد ِإلَْيَك ِفي ،  اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّمَواِت َعاِلَم الْػَغْيِب َوالشََّهاَدِة َذا الْػَجََلِؿ َواِِلْكَراـِ
نػْ  َيا َوُأْشِهُدَؾ وََكَفى بَك َشِهيًدا: أَنّْي َأْشَهُد َأْف ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت َوْحَدَؾ َل َشرِيَك َىِذِه الْػَحَياِة الدُّ

َحقّّ، َوَأفَّ َلَك، َوَأفَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدَؾ َوَرُسْوُلَك، َوَأْشَهُد َأفَّ َوْعَدَؾ َحقّّ، َوِلَقاَءَؾ َحقّّ، َوالْػَجنََّة َوالنَّاَر 

                                                 
104 . ভুান্নাপ ইফনন আ ফ াইফা, দুআ অধযা, াদী:২৯২৭৭।  
105 . প্রাগুি। 
106 . ভুনানদ া ভীন  রত তাফযানী, াদী:১৪৮১। 
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َعُث َمْن ِفي الْػُقُبوِر، َوأَنََّك ِإْف ِتِكْلِني ِإَلى نَػْفِسي، ِتِكْلِني ِإَلى  السَّاَعةَ  َها، َوأَنََّك تَػبػْ آتَِيٌة َل رَْيَب ِفيػْ
َك ، ِإنَّ َضْعٍف َوَعْورٍَة َوَذْنٍب َوَخِطْيَئٍة، َوأَنّْي ََل أَِثُق ِإَلَّ بَرْحَمِتَك، فَاْغِفْر ِلي ذنُوِبي ُكلََّها َوُتْب َعَليَّ 

 أَْنَت التػَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

হ আল্লা! আভানযাজী  মভীননয ৃ ষ্টকতিা। প্রকায  হগানী  ফল ম্পনকি 
 যজ্ঞাত। ম্মান  ভনত্বয অ ধকাযী। আ ভ এই া থিফ জীফনন অ ঙ্গকায কয ছ এফং 
হতাভানকই াক্ষ্ী যাখ ছ। আয াক্ষ্ী  ানফ তু ভই মনথষ্ট। আ ভ াক্ষ্য  দ ি হম, তু ভ 
ফযতীত হকান ভাফুদ নাই। তু ভ একক হতাভায হকান যীক নাই এফং ভুাম্মদ (া) হতাভায 
ফান্দা  যাূর। আ ভ াক্ষ্য  দ ি হম, হতাভায াদা তয। হতাভায াক্ষ্াৎ তয। জান্নাত 
 জাান্নাভ তয।  কাভত ংঘ টত নফ এনত হকান নন্দ নাই। কর কফযফানক তু ভ 
এ কত্রত কযনফ। তু ভ ম দ আভানক আভায  ননজয উয, আভায দুফিরতায উয, আভায 
হদাল-ত্রু ট  গুনাখাতায উয নযস্ত কয, তফু আ ভ হতাভায দা ফযতীত হকান  কনছুয 
উয বযা ক য না। অতএফ তু ভ আভায ফ গুনা ক্ষ্ভা কনয দা এফং আভায তফা 
কফুর কয।  নশ্চই তু ভ তফা কফুরকাযী দাভ।107 

[১৫২]   َُّهمَّ ِإنّْي َأُعوُذ بَك ِمْن َأْف ُأَردَّ ِإَلى َأْرذِؿ الْػُعْمرِ الل 
হ আল্লা! আ ভ হতাভায আে  াই অকভিণয ফন হৌনছ মাা হথনক।108 

 [১৫৩]     اللَُّهمَّ اْىِدِني َْلْحَسِن اَْلْعَماِؿ، َواَْلْخَلِؽ، َل يَػْهِدي َْلْحَسِنَها ِإَلَّ أَْنَت، َواْصِرْؼ َعنّْي
 َسيّْئَػَها، َل َيْصِرُؼ َعنّْي َسيّْئَػَها ِإَلَّ أَْنتَ 

হ আল্লা! আভানক উতভ কাজ  উতভ   যনত্রয  দনক থপ্রদিন কয। হকননা 

তু ভ ফযতীত হকউ বার কানজয  দনক থ হদখানত ানয না। আয তু ভ আভানক ভন্দ 

কামিাফরী হথনক যক্ষ্া কয। হকননা তু ভ ছাড়া হকউ ভন্দ কাজ হথনক  পযানত ানয না।109 

 [১৫৪]  اللَُّهمَّ َأْصِلْح ِلي ِديِْني، َوَوسّْْع ِلي ِفي َداِري، َوبَاِرْؾ ِلي ِفي رِْزِقي 

হ আল্লা! আভায দীননক  ঠক কনয দা। আভায ঘনয প্রস্ততা দান কয। আয 
আভায  য মনকয ভনধয ফযকত দান কয।110 

                                                 
107 . প্রাগুি। 
108 .   ফুখাযী, দুআ অধযা, াদী:৬৩৬৪।  
109 .   ভু রভ,  কতাফ ারাতুর ভুা পযীন, াদী:৭৭১।  
110 . এই ভনভিয দুআ ে: ভুনানদ আভদ, াদী:১৯৫৭৪। 
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 [১৫৫]    لَِّة َوالْػَمْسَكَنِة، َوَأُعوذ بَك: ِمَن الْػُكْفِر اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ بَك: ِمَن الْػَقْسَوِة َوالْػَغْفَلِة، َوالذّْ
ـُ َوالْػُفُسوِؽ َوالشَّْقاِؽ، َوالسُّْمَعِة َوالرّْيَاِء، َوَأُعوذ بَك: ِمَن الصََّمِم َوالْػبَ   َكِم َوالْػُجَذاـِ َوَسيِّْئ اَْلْسَقا

হ আল্লা! আ ভ হতাভায আে  াই ক ঠন হৃদ, উদাীনতা, রািনা  দা যেতা 
হথনক। আ ভ হতাভায আে  াই কুপয, াা ায, ঝগড়া- ফফাদ, আত্ম-প্রকা  
হরাকনদখাননা হথনক। আ ভ হতাভায আে  াই হশ্বতনযাগ, কুষ্ঠনযাগ, উন্মাদনা এফং ক ঠন 
হযাগ-ফযা ধ নত।111 

 [১৫৬]     َوَأُعوذ بَك ِمْن ، اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعْوذ بَك: ِمَن الْػَهَدـِ َوالتػََّردّْي، َوِمَن الْػَغَرِؽ َوالْػَحَرِؽ َوالْػَهَرـِ
َك ِمْن َطْمٍع يَػْهِدي َأْف يَػَتَخبَّطَِنَي الشَّْيطَاَف ِعْنَد الْػَمْوِت، َوَأُعوذ بَك ِمْن َأْف َأُموَت َلِديًغا، َوَأُعوُذ ب

 ِإَلى طَْبعٍ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায আে প্রাথিনা কয ছ ঘয  াা ড়া,  উয হথনক নড় 
মাা, া ননত ডূনফ মাা এফং আগুনন দ িবূত া হথনক। আ ভ হতাভায আে 
প্রাথিনা কয ছ ভৃতূযকানর তাননয হধাাঁকা হথনক। হতাভায আে প্রাথিনা কয ছ া  ফিুয 
দংনন ভৃতূযফযণ কযা হথনক।112 আয আ ভ হতাভায আে প্রাথিনা কয ছ এভন আকািা 
হথনক মা হদানলয  দনক  নন মা।113 

 [১৫৭]     اللَُّهمَّ إنّْي َأْسأَُلَك الثََّباَت ِفي اَْلْمِر، َوالْػَعزِيَمَة َعَلى الرُّْشِد، َوَأْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك
ِتَك، َوَأْسأَُلَك قَػْلًبا َسِليًما َوِلَسانًا َصاِدقًا، َوَأْسأَُلَك ِمْن َخْيِر َما تَػْعَلُم َوَأُعوذ بَك ِمْن َوُحْسَن ِعَبادَ 

 َشرّْ َما تَػْعَلُم، َوَأْستَػْغِفُرَؾ ِممَّا تَػْعَلُم، َوأَْنَت َعَلَّـُ الْػُغُيوبِ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট দীননয ফ ফযাানয দৃঢ় থাকায এফং ততা  

স্বিতা উয দৃঢ় ধাকায প্রাথিনা কয ছ। হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য হতাভায  নআভনতয 

হাকয কযায এফং হতাভায উতভ ইফাদত কযায তাপীক। হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য 

ক্বরনফ া রভ ফা  নষ্করুল অন্তয এফং তযফাদী মফান। আ ভ হতাভায  নকট হতাভায জানা 

করযাণ প্রাথিনা ক য এফং হতাভায জানা অকরযাণ হথনক ানা  াই। আয হতাভায জ্ঞানন 

আভায হমফ গুনা আনছ তায জনয আ ভ হতাভায কানছ ক্ষ্ভা প্রাথিনা কয ছ।  নশ্চই তু ভ 

অদৃয  ফল ম্পনকি  ফনল জ্ঞাত।114 

                                                 
111 . তাফযানী-  কতাফুদ দুআ, াদী:১৩৪৩।  
112 . ভুনানদ আভদ, াদী:১৫৫২৪।  
113 .  ভকাতুর ভাা ফ, দুআ অধযা, াদী:২৪৭৪। 
114 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৪০৭। 
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 [১৫৮]     َُراِت َوتَػْرَؾ الْػُمْنَكَراِت َوح بَّ الْػَمَساِكيِن، َوَأْف تَػْغِفَر ِلي اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك: ِفْعَل الْػَخيػْ
َر َمْفُتوفٍ  َها َغيػْ َنًة فَػتَػَوفَِّني ِإلَْيَك ِمنػْ  َوتَػْرَحَمِني، َوِإذا َأَرْدَت بِِعَباِدَؾ ِفتػْ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য হনককাজ কযা এফং ভন্দ কাজ 

 যতযাগ কযা এফং দ যে   ভকীননদয প্র ত বারফাা হালণ কযা। আভানক ক্ষ্ভা কয 

এফং আভায প্র ত দা কয। আয মখন তু ভ হতাভায ফান্দানদযনক  পতনা  তত কযায 

ইিা কয, তখন আভানক  পতনা  তত কযা ফযতীত ভৃতুয  দন হতাভায  নকট উ ঠন 

 ন।115 

 [১৫৯]   ََخْلِقكَ  اللَُّهمَّ َحبّْْبِني ِإلَْيَك َوِإَلى َمَلِئَكِتَك َوأَْنِبَياِئَك َوَجِميع 

হ আল্লা! তু ভ আভানক হতাভায ভব্বত, হতাভায হপনযতানদয ভব্বত, হতাভায 

নফীনদয ভব্বত এফং ভস্ত ৃ ষ্টয ভব্বত দান কয।116 

 [১৬০]     اللَُّهمَّ اْجَعْل ُحبََّك َأَحبَّ ِإَليَّ ِمْن نَػْفِسي َوَأْىِلي َوَماِلي َوَوَلِدي َوِمَن الْػَماِء الْػَبارِِد َعَلى
 الظََّمأِ 

হ আল্লা! হতাভায ভব্বতনক আভায  নকট আভায  ননজয হথনক, আভায 

 যফায- যজন, আভায ভার ম্পদ, ন্তান-ন্ততী এফং ঠান্ডা া ন হথনক হফী  প্র 

কনয দা।117 

 [১৬১]   ََر أَيَّاِمي يػ َر َعَمِلي َخَواتَِمُو، َوَخيػْ َر ُعُمِري آِخَرُه، َوَخيػْ  ْوـَ ِلَقاِئكَ اللَُّهمَّ اْجَعْل َخيػْ

হ আল্লা! আভায জীফননয হল অংনক করযাণকয কয এফং আভায হল 

আভরনক কয উতভ। আয হম দন হতাভায ানথ আভায াক্ষ্াত নফ হ দননক আভায 

নফিাতভ  দনন  যণত কয।118 

 [১৬২]   َر َمْخُذوٍؿ فَاِضحٍ اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك ِعْيَشًة نَِقيًَّة، َوِمْيَتًة َسوِيًَّة، َوَمَردِّا  َغيػْ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট  াই  ফত্র জীফন। ুন্দয  ছন্দনী ভৃতুয। আয 

হকান অভান  দুনিাভ ফযতীত (যকানরয  দনক) প্রতযাফতিন।119 
                                                 
115 . জানভ  তয ভমী,  কতাফুত তাপীয, াদী:৩২৩৩।  
116 .  রইাতুর আউ রা, ১ভ খণ্ড, ৃ:৩০৮। 
117 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৪৯০।  
118 . তাফযানী আউাত, াদী:৯৪১১।  
119 . আর ভুস্তাদযাক াকীভ, দুআ অধযা, াদী:১৯৮৬। 
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 [১৬৩]     ِي َأْعُيِن النَّاِس  اللَُّهمَّ اْجَعْلِني َصُبورًا َواْجَعْلِني َشُكورًا، َواْجَعْلِني ِفي َعْيِني َصِغيًرا َوف
 َكِبيًرا، َربّْ اْغِفْر َواْرَحْم َواْىِدِني السَّبيَل اَْلقْػَوـَ 

হ আল্লা! আভানক ৈধমিীর  কৃতজ্ঞ ফানা। আয আভানক  ননজয নমনয হছাট 
এফং অনযয নমনয ফড় কনয দা।120 হ আভায প্র তারক! আভানক ক্ষ্ভা কয  দা 
কয। আয আভানক যর  ঠক থ প্রদিন কয।121 

 [১৬৪]     َِر الثػََّواِب، َوثبّْْتن َر النََّجاِح، َوَخيػْ َر الدَُّعاِء، َوَخيػْ َر الْػَمْسأََلِة، َوَخيػْ ي اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك: َخيػْ
ُلَك الدَّرََجاِت َوثَػقّْْل َمَوازِيِني َوَحقّْْق ِإْيَماِني، َواْرَفْع َدرَِجِتي َوتَػَقبَّْل َصَلَِتي َواْغِفْر َخِطيَئاِتي، َوَأْسأَ 

 الْػُعَلى ِمَن الْػَجنَِّة، آِمين
হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট  াই উতভ প্রাথিনা, উতভ দুআ, উতভ াপরয, উতভ 

প্র তদান। আভানক দৃঢ়তা দান কয। আভায হনকীয াল্লা বাযী কনয দা। আভায ইভাননক 
ভজফুত কয। আভায ভমিাদা ফৃ ে কয। আভায নাভাম কফুর কয। আয আভায গুনা ক্ষ্ভা 
কনয দা। আ ভ হতাভায  নকট জান্নানতয উচ্চ ভমিাদা প্রাথিনা ক য। আ ভন।122 

 [১৬৫]     ُاللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك: فَػَواِتَح الْػَخيِر َوَخَواتَِمَو َوَجَواِمَعُو، َوَأوََّلُو َوآِخَرُه، َوظَاِىَرُه َوبَاِطَنو ،
 َن الْػَجنَِّة. آِمينَوالدَّرََجاِت الْػُعَلى مِ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট  াই প্রনতযক করযানণয ূ না  ভা প্ত, ূণিতা, 

শুরু  হল, হগান  প্রকায (করযাণ) এফং জান্নানতয উচ্চ ভমিাদা। আ ভন।123 
 [১৬৬]     َر َر َما َأفْػَعُل، َوَخيػْ َر َما آِتي، وَخيػْ َر َما َظَهَر، اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك: َخيػْ َما َبَطَن َوَخيػْ

 َوَأْسأَُلَك الدَّرََجاِت الْػُعَلى ِمَن الْػَجنَِّة. آِمين

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট  াই- আ ভ মা াই, মা ক য, মা প্রকা া আয 

মা হগান থানক তায করযাণ। আ ভ হতাভায  নকট জান্নানতয উচ্চ ভমিাদা প্রাথিনা ক য। 

আ ভন।124 

 

                                                 
120 . ভুনাদ আর ফামমায, াদী:৪৪৩৯। 
121 . ভুনানদ আভদ, াদী:২৬৬৮৫। 
122 . আর ভুস্তাদযাক াকীভ, দুআ অধযা, াদী:১৯১১।  
123 . প্রাগুি। 
124 . প্রাগুি। 
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 [১৬৭]     ،اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك: َأْف تَػْرَفَع ِذْكِري، َوَتَضَع ِوْزِري، َوُتَطهَّْر قَػْلبي، َوُتَحصَّْن فَػْرِجي
 َوتَػْغِفَر ِلي ذْنبي، َوَأْسأَُلَك الدَّرََجاِت الْػُعَلى ِمَن الْػَجنَِّة. آِمين

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য- তু ভ আভায স্বযণনক উনচ্চ তুনর 

ধনযা। আভায বায রাঘফ কয। আভায অন্তযনক  ফত্র কয। আভায হমৌনাঙ্গনক ুয ক্ষ্ত 

যাখ। আভায গুনানক ক্ষ্ভা কয। আ ভ হতাভায  নকট জান্নানতয উচ্চ ভমিাদা প্রাথিনা ক য। 

আ ভন।125 

 [১৬৮]     ِي ُروِحي َوِفي َخْلِقي، اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك: َأْف تُػَباِرَؾ ِلي ِفي َسْمِعي َوِفي َبَصِري، َوف
 ينَوِفي َأْىِلي َوِفي َمْحَياَي َوِفي َعَمِلي، َوتَػَقبَّْل َحَسَناِتي، َوَأْسأَُلَك الدَّرََجاِت الْػُعَلى ِمَن الْػَجنَِّة. آمِ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য- তু ভ ফযকত দান কয আভায কানন। 
আভায হ ানখ। আভায প্রাণ িনত। আভায গঠনন। আভায  যফায- যজনন। আভায 
জীফনন এফং আভায কাজ-কনভি। আয আভায হনককাজভূ কফুর কয।  আ ভ হতাভায 
 নকট জান্নানতয উচ্চ ভমিাদা প্রাথিনা ক য। আ ভন।126 

 [১৬৯]     ََّنا ِمَن النَّاِر، اللَُّهمَّ اْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َواْرَض َعنَّا، َوتَػَقبَّْل ِمنَّا، َوَأْدِخْلَنا الْػػَجن َة َوَنجّْ
 َوَأْصِلْح لََنا َشْأنَػَنا ُكلَّوُ 

হ আল্লা! আভানদযনক ক্ষ্ভা কয। আভানদয প্র ত দা কয। আভানদয প্র ত যামী 
। আভানদয হথনক কফুর কয। আভানদযনক জান্নানত প্রনফ কযা এফং জাান্নাভ হথনক 
ভু ি দা। আয আভানদয কর অফস্থা  ঠক কনয দা।127 

 [১৭০]     ََديْػًنا ِإَلَّ اللَُّهمَّ َلَ َتدَْع لََنا َذنْػًبا ِإَلَّ َغَفْرَتُو، َوَلَ َعْيًبا ِإَلَّ َستَػْرَتُو، َوََل َىمِّا ِإَلَّ فَػرَّْجَتُو، َوَل 
نْػَيا َواْلِخَرِة ِىَي َلَك ِرًضا َولََنا َصََلٌح، ِإَلَّ قَ  َضْيتَػَها يَا َأْرَحَم َقَضْيَتُو، َوََل َحاَجًة ِمْن َحَواِئِج الدُّ

 الرَّاِحِمينَ 

হ আল্লা! আভানদয কর গুনাগুনরা ক্ষ্ভা কনয দা। কর হদাল-ত্রু ট হগান 
কনয দা। কর   ন্তা-বাফনা অাযণ কনয দা। কর ঋণ  যনাধ কনয দা। দীন 
 দু নায এভন কর প্রনাজন মানত যননছ হতাভায ন্তু ষ্ট এফং আভানদয করযাণ- তা 
ফ ুযা কনয দা, হ ভান দারু।128 

                                                 
125 . প্রাগুি। 
126 . প্রাগুি।  
127 . ুনানন ইফনন ভাজা, দুআ অধযা, াদী:৩৮৩৬। 
128 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর মারা র ার আকযাভ, ৃ:৪৯। 
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 [১৭১]     اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك: رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدَؾ، تُػْهِدي بَها قَػْلِبي، َوتَػْجَمُع بَها َأْمِري َوتَػُلمُّ ِبَها
َيضُّ ِبَها َوْجِهي، َوتُػزَكّْي ِبَها َعَمِلي، َوتُػْلِهُمِني  َشْعِثي، وتَػْحَفُظ بَها َغائِبي، َوتَػْرَفُع ِبَها َشاِىِدي، َوتَػبػْ

 ِبَها ُرْشِدي، َوتَػُردُّ بَها الْػَفِتْي َوتَػْعِصُمِني بَها ِمْن ُكلّْ ُسْوءٍ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট হতাভায যভত কাভনা ক য- মায দ্বাযা তু ভ আভায 

অন্তনয  দাাত দান কযনফ। আভায কামিাফরীনক ভ িত কযনফ। আভায  ফ ক্ষ্প্ততানক  ঠক 

কযনফ। আভায অনু স্থত  ফলগুনরায  পামত কযনফ। উ স্থত  ফলগুনরানক উন্নত 

কযনফ। আভায হ াযানক উজ্জর কযনফ। আভায আভরনক  যশুে কযনফ। আভায অন্তনয 

 ঠক  ফলনয উরব্ধী দান কযনফ। আভায  প্র  ফলগুনরা  প যন  দনফ। আয আভানক 

কর ধযনণয অ নষ্ট হথনক  পামত কযনফ।129 

 [১৭২]     َُّهمَّ َأْعِطِني ِإيَمانًا َصاِدقًا، َويَِقيًنا لَْيَس بَػْعَدُه ُكْفٌر، َورَْحمًة أَنَاُؿ ِبَها َشَرَؼ َكَراَمِتَك ِفي الل
نْػَيا َواْلِخَرةِ   الدُّ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট তয ইভান প্রাথিনা ক য এফং এভন ইাকীন 

প্রাথিনা ক য মায য আয কুপযী থাকনফ না। আয আভানক হতাভায এভন যভত দান কয 

মায দ্বাযা আ ভ দু না  আ খযানত হতাভায প্রদত উচ্চম্মান হনত া য।130  

 [১৭৩]     ْبَياِء اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك الْػَفْوَز يَػْوـَ الْػَقَضاِء َوَعْيَش السُُّعَداِء َوَمْنِزَؿ الشَُّهَداِء، َوُمَرافَػَقَة اْلَن
 ْعَداءِ َوالنَّْصَر َعَلى اْلَ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট কাভনা ক য বানগযয পরতা, হৌবাগযফাননদয 

জীফন, ীদগনণয ভমিাদা, নফীনদয া মি এফং ত্রুয  ফরুনে  ফজ।131 

 [১৭৪]     َِتَك اللَُّهمَّ أُْنِزُؿ ِبَك َحاَجِتي َوإْف َقُصَر رَْأِيي َوَضُعَف ِعْلِمي َوَعَمِلي، افْػتَػَقْرُت ِإَلى رَْحم
فََأْسأَُلَك يَا قَاِضَي اْلُُموِر، َويَا َشاِفَي الصُُّدوِر َكَما ُتِجيُر بَػْيَن الْػُبُحوِر َأْف ُتِجيَرِني ِمْن َعَذاِب 

َنِة الْػُقُبوِر، َوِمْن َدْعَوِة الثُُّبورِ   السَِّعيِر، َوِمْن ِفتػْ

                                                 
129 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াা্দী:৩৪১৯। 
130 . প্রাগুি। 
131 . প্রাগুি। 
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হ আল্লা ! আভায ফ াজত  নন নাভ ছ হতাভাযই দযফানয ম দ আভায আদনি 

ধ্ব হননভনছ এফং আভায জ্ঞান  আভর দুফির। তফু আ ভ হতাভায যভত  দায 

ভুখানক্ষ্ী। হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য, হ ফ কছুয পারাকাযী। হ হৃদনয হপা 
দানকাযী! তু ভ হমভনবানফ াগযগুনরানক যস্পয ংযক্ষ্ণ কয, হতভ ন তু ভ আভানক 

জাান্নাভ হথনক যক্ষ্া কয। আয আভানক কফনযয আমাফ এফং ভৃতুযয  ফ বলীকা হথনক যক্ষ্া 

কয।132 

 [১৭৫]    َاللَُّهمَّ ذا الْػَحْبِل الشَِّديِد، َواَْلْمِر الرَِّشيِد َأْسأَُلَك: اَْلْمَن يَػْوـَ الْػَوِعيِد، َوالْػَجنََّة يَػْوـ
َن بالْػُعُهوِد، ِإنََّك رَِحيٌم َوُدوٌد، تَػْفَعُل َما الْػُخُلوِد، َمَع الْػُمَقرَّبيَن الشُُّهوِد، الرُّكَِّع السُُّجوِد، الْػُموِفيْ 

 ُترِيدُ 

হ আল্লা! ি াতরধাযী এফং প্র ত ট কাজ ু ারুরুন ম্পাদনকাযী। হতাভায 

 নকট প্রাথিনা ক য বনয  দনন  নযাতা। স্থাী জান্নানত তানদয ঙ্গ, মাযা হতাভায ৈনকনটযয 

অ ধকাযী এফং হতাভায দযফানয দা উ স্থত, রুকু- জদাকাযী, অঙ্গীকায ুযাকাযী। তু ভ 

হতা দারু হপ্রভভ। তু ভ মা ইিা তাই কয।133 

 [১৭৬]     ُسْبَحاَف َمْن ََل يَػْنَبِغي التَّْسبيُح ِإَلَّ َلُو، ُسْبَحاَف ِذي الْػَفْضِل َوالنػَّْعِم، ُسْبَحاَف ِذي الْػَمْجِد
، ُسْبَحاَف الَِّذي َأْحَصى ُكلَّ   َشْيٍء ِعْلُموُ  َوالْػَكَرـِ

 ফত্র হই তা মায তাফী ছাড়া অয কানযা তাফী াঠ কযা মা না। 
 ফত্র হই তা  ম ন অনুগ্রকাযী   নআভত দানকাযী।  ফত্র হই ভান তা  ম ন ভান 

ভমিাদা  ম্মাননয অ ধকাযী।  ফত্র হই তা  ম ন ফকছু তায জ্ঞান দ্বাযা  যনফষ্টন কনয 

আনছন।134 

 [১৭৭]     ِنْػَيا َواْلِخَرة يِن َوالدُّ  اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك: الْػَعْفَو َوالْػَعاِفَيَة َوالْػُمَعافَاَة الدَّائَِمَة، ِفي الدّْ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট দু না  আ খযানত স্থাী ক্ষ্ভা, ুস্থতা, া ন্ত  

 নযাতা প্রাথিনা কয ছ।135 

                                                 
132 . প্রাগুি। 
133 . প্রাগুি। 
134 . প্রাগুি।  
135 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর মারা র ার আকযাভ, ৃ:২৬। 
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 [১৭৮]     َُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك: ِصحًَّة ِفي ِإْيَماٍف، َوِإْيَماناً ِفي ُحْسِن ُخُلٍق، َوَنَجاًحا يَػْتبَػُعُو َنَجاٌح، الل
 َورَْحَمًة ِمْنَك َوَعاِفَيًة ِمْنَك، َوَمْغِفَرًة ِمْنَك َوِرْضَواناً 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট  াই ইভাননয ানথ ুস্থতা। ৎ   যনত্রয ানথ 

ইভান। এভন ভু ি  নাজাত মা পরতা প্রদান কনয। আয হতাভায দা   নযাতা, 

হতাভায ক্ষ্ভা  ন্তু ষ্ট।136 

 [১৭৯]    ِاللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك: الصّْحََّة َوالْػِعفََّة، َوُحْسَن الْػُخُلِق، َوالرَّْضا بِالْػَقَدر 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট  াই ুস্থতা,  ফত্রতা, উতভ   যত্র এফং হতাভায 

পারায প্র ত ন্তু ষ্ট।137 

 [১৮০]     َر َضالّْيَن َوَلَ ُمِضلّْيَن، ِسْلًما َْلْولَِياِئَك، َحْربًا اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا: َىاِدْيَن َمْهِديّْيَن، َغيػْ
 َْلْعَداِئَك ُنِحبُّ بُحبَّْك َمْن َأَحبََّك، َونُػَعاِدي ِبَعَداَوِتَك َمْن َعاَداؾَ 

হ আল্লা! তু ভ আভানক  দাাতপ্রাপ্ত   দাাতকাযী ফানা। আভানক থভ্রষ্ট  

থভ্রষ্টকাযী ফা ন না। তু ভ আভানক হতাভায ফেুনদয ানথ  েকাযী এফং হতাভায 

ত্রুনদয ানথ মুেকাযী ফানা। হতাভানক মাযা বারফান আভযা তানদযনক বারফা , 

হতাভায বারফাায কাযনণ। মাযা হতাভায ানথ ত্রুতা কনয আভযা তানদয ানথ ত্রুতা 

ক য, হতাভায ানথ ত্রুতায কাযনণ।138 

 [১৮১]     اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ بَك: ِمْن َشرّْ نَػْفِسي، َوِمْن َشرّْ ُكلّْ َدابٍَّة أَْنَت آِخٌذ بَِناَصَيِتَها، ِإفَّ رَبّْي
 َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٌ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট আে  াই আভায  ননজয অ নষ্ট নত। আয 

প্রনতযক প্রাণীয অ নষ্ট নত মায ররানটয হকগুি তু ভ ধাযণ কনয আছ। আভায 

প্র তারক যর  ঠক নথ আনছন।139 

 [১৮২]    ِنْػَيا َواْلخ َرِة اللَُّهمَّ فَارَِج الْػَهمّْ وََكاِشَف الْػَغمّْ، ُمِجيَب َدْعَوِة الْػػُمْضَطرّْيَن، رَْحَمَن الدِّ
 َورَِحيَمُهَما، اْرَحْمِني رَْحَمًة تُػْغِنْيِني ِبَها َعْن رَْحَمِة َمْن ِسَواؾَ 

                                                 
136 . আর ভুস্তাদযাক াকীভ, দুআ অধযা, াদী:১৯১৯।  
137 . ফাাকী আদ দাাতুর কাফীয, াদী:২৫৯। 
138 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াা্দী:৩৪১৯। 
139 . ইফনু ুন্নী- আভারুর ইা ভ ার রাইর, াদী:৫৭।  
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হ আল্লা!   ন্তা অযণকাযী, দুুঃখ-কষ্ট দূযকাযী, উ দ্বগ্ন ফয িনদয দুআ 

কফুরকাযী। দু না  আ খযানত যভান  যাীভ। একভাত্র তু ভই আভানক দা কযনত 

ায। হম দা আভানক অনয ফায অনুগ্র হথনক অভুখানক্ষ্ী কনয হদনফ।140 

  [১৮৩]    ـُ، َوِبْسْلطَاف اهلِل ـُ َوََل ُتَضا َأْصَبْحَنا بِاهلِل الَِّذي لَْيَس َشْيٌء ِمْنُو ُمْمَتِنٌع َوِبِعزَِّة اهلِل ََل تُػَرا
اْلَبَاِلَسِة، َوِمْن َشرّْ َشَياِطيِن اِِلْنِس  الْػَمِنْيِع َنْحَتِجُب، َوبَأْسَماِء اهلِل الْػُحْسَنى ُكلَّْها، َعاِئًذا باهلِل ِمنَ 

، َوِمْن َشرّْ َما َيْكُمُن بِاللَّْيِل َوَيْخُرُج بِالنػََّهاِر، َأْو يَ  ْكُمُن بالنػََّهاِر َوالْػِجنّْ، َوِمْن َشرّْ ُكلّْ ُمْعِلٍن َأْو ُمِسر 
، َوِمْن َشرّْ ِإْبِلْيَس َوُجُنوِدِه، َوِمْن َشرّْ ُكلّْ َدابٍَّة أَْنَت آِخٌذ َوَيْخُرُج باللَّْيِل َوِمْن َشرّْ َما َخَلَق َوذرََأ َوبَػَرأَ 

 بَػَناِصَيِتَها

আ ভ আল্লায উয বযা কনয কার কযরাভ। এভন  কছু হনই মা তানক ফাধা 

 দনত ানয। আল্লায ম্মাননয উ রা মা অনাকা িত  ক্ষ্ তকাযক ন। হই ফাধা 

প্রদানকাযী আল্লাযই ফাদাীয ছত্রছাা, আল্লায ভস্ত উতভ নানভয  উ রা, আে 

প্রাথিনা কয ছ- হই ইফ রনদয হথনক, ভানুল   জননয অ নষ্ট, প্রনতযক প্রকাকাযী  

হগানকাযীয অ নষ্ট, মা যানত হগান    দনন হফয  তায অ নষ্ট ফা  দনন হগান  

 যানত হফয  তায অ নষ্ট হথনক, মা  কছু  ত ন ৃ ষ্ট কনযনছন তায অ নষ্ট, ইফ র  

তায ফা নীয অ নষ্ট এফং প্রনতযক প্রাণীয অ নষ্ট নত মায ররানটয হকগুি হতাভাযই 

ানত।    

 [১৮৪]     َأُعْوذ باهلِل ِممَّا اْستَػَعاذ بِو ُموَسى َوِعيَسى َوِإبْػَراِىيُم الَِّذي َوفَّى، َوِمْن َشرّْ َما َخَلَق َوذرََأ
 َوِمْن َشرّْ ِإْبِلْيَس َوُجُنوِدِه، َوِمْن َشرّْ َما يُػتػََّقي َوبَػَرَأ،

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট আে প্রাথিনা কয ছ। মায  নকট আে প্রাথিনা 

কনয ছনরন ভূা, ইা  ইফযা ভ (আ)। আয  ত ন তানদযনক আে  দন ছনরন। আ ভ 

আে  াই তায হই ৃ ষ্টয অ নষ্ট নত মা  ত ন ৃ ষ্ট কনযনছন  ছ ড়ন  দননছন, ইফ র 

 তায ফা নীয অ নষ্ট নত এফং তানদয অ নষ্ট হথনক মানদয হথনক হফাঁন  থাকনত । 

 [১৮৫]     َر َما ِعْنَدَؾ َوَأْفِض َعَليَّ ِمْن َفْضِلَك، َواْنُشْر َعَليَّ ِمْن رَْحَمِتَك اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك: َخيػْ
 بَػرََكاِتكَ  َوأَْنِزْؿ َعَليَّ ِمنْ 

                                                 
140 . তাফযানী-  কতাফুদ দুআ, াদী:১০৪১। 
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হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট উতভ  করযাণকয  জ ন প্রাথিনা ক য। আভায 

উয হতাভায অনুগ্র প্রফা ত কনয দা। হতাভায যভত আভায উয প্রা যত কনয 

দা। আয আভায উয হতাভায ফযকত না মর কয।141 

 [১৮৬]     ُُر ُكلُُّو، َوِإلَْيَك يُػْرَجُع اْلَْمُر ُكلُُّو اللَُّهمَّ َلَك الْػَحْمُد ُكلُُّو، َوَلَك الْػُمْلُك ك لُُّو َوبَِيِدَؾ الْػَخيػْ
 َعَلنَِيُتُو َوِسرُُّه، فََأْىٌل أَْنَت َأْف ُتْحَمَد ِإنََّك َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ 

হ আল্লা! কর প্রংা হতাভায। কর যাজত্ব হতাভায। হতাভায ানতই ফ 

করযাণ। প্রকায  হগান কর  ফল হতাভায  দনকই প্রতযাফতিন কযনফ। তু ভই ফ 

প্রংায হমাগয। আয তু ভ ফ কছুয উয ক্ষ্ভতাফান।142 

 [১৮৭]    اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َجِميَع َما َمَضى ِمْن ُذنُوبي، َواْعِصْمِني ِفْيَما بَِقَي ِمْن ُعُمِري، َواْرزُْقِني
 َعَمًَل زَاِكًيا تَػْرَضى بِو َعنّْي

হ আল্লা! আভায ূনফিয ন মাা ফ গুনা ক্ষ্ভা কনয দা। ফাকী জীফনন 

আভানক (গুনা  অকরযাণ হথনক) যক্ষ্া কয। আয আভানক এভন বার আভর কযায 

তাপীক প্রদান কয মায দ্বাযা তু ভ আভায প্র ত ন্তুষ্ট ন মানফ।143 

 [১৮৮]     ـَ اللَُّهمَّ ِإنّْي َضِعيٌف فَػَقوِّْني ِفي ِرَضاَؾ، َوُخْذ ِإَلى الْػَخْيِر بَناِصَيِتي، َواْجَعِل اِِلْسََل
 ُمْنتَػَهى رََجاِئي

হ আল্লা! আ ভ দুফির। ুতযাং হতাভায ন্তু ষ্টয জনয আভানক ফর কয। আভায 

রনরানটয  ুর ধনয আভানক হনককানজ রা গন যাখ। ইরাভনক আভায জনয  ূড়ান্ত রক্ষ্য  

আায  ফলন  যণত কয।144 

 [১৮৯]     ُمَّ ِإنّْي َضِعيٌف فَػَقوِّْني، َوِإنّْي ذلِيٌل فََأِعزَِّني، َوِإنّْي َفِقيٌر فََأْغِنِنياللَّه 

হ আল্লা! আ ভ দুফির  িীন, আভানক  ি দা। আ ভ রা িত অভা নত, 

আভানক ম্মান দান কয। আ ভ পকীয  দ যে, আভানক স্বিরতা  ভৃ ে দান কয।145 

                                                 
141 . তাফযানী কাফীয, ১৮ খণ্ড, াদী:৯৪০। 
142 . তাফযানী-  কতাফুদ দুআ, াদী:১৭৪৬।  
143 . ভুনানদ আভদ, াদী:২৩৩৫৫। 
144 . তাফযানী- আউাত, াদী:৬৫৮৫। 
145 . প্রাগুি। 
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 [১৯০]     َّبُوَف ُرُسَلَك، َوَيُصدُّوَف َعْن َسبيِلَك، َواْجَعْل َعَلْيِهْم رِْجَزَؾ  اللَُّهم قَاِتِل الْػَكَفَرَة الَِّذيَن ُيَكذّْ
 َوَعَذاَبكَ 

হ আল্লা! মায হতাভায যাূরনদযনক  ভথযা প্র তন্ন কনয এফং হতাভায নথ ফাাঁধা 
হদ, তু ভ ঐ ভস্ত কা পযনদযনক ধ্বং কয। হতাভায রািনা  আমাফ তানদয জনয 
অফধা যত কনয দা।146  

 [১৯১]     اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ بَك ِمَن: الطَّْعِن، َوالطَّاُعوِف، َواْلػَوبَاِء، َوَعِظيَم الْػَبَلِء، ِفي النػَّْفِس
ْحَذُر، اهلُل َأْكبَػُر، اهلُل َأْكبَػُر، َواَْلْىِل َواَلَماِؿ َوالْػَوَلِد، اهلُل َأْكبَػُر، اهلُل َأْكبَػُر، اهلُل َأْكبَػُر ِممَّا َنَخاُؼ َونَ 

 اهلُل َأْكبَػُر َعَدَد ُذنُوبَنا َحتَّى تُػْغَفرَ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায আে  াই আঘাত, হেগ হযাগ, ভাভাযী,  নজ জীফনন, 
স্বী  যফায ম্পদ  ন্তান-ন্ততীনত ফড়  ফদাদ নত। আভযা মা ব ক য তায 
হথনক আল্লা ভান, আল্লা ভান, আল্লা ভান। আভায গুনা ক্ষ্ভা কযা মিন্ত আভায 
গুনায ভতুরয তাকফীয াঠ কয ছ। আল্লা ভান, আল্লা ভান, আল্লা ভান।147 

 [১৯২]     اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعْوذ بَك: ِمَن الطَّْعِن َوالطَّاُعوِف َوِمْن ُىُجوـِ الْػَبََلِء، َوِمْن َمْوِت الْػَفْجأَِة َوِمْن
َداِء، ْعَرِة الْػُحمَّى، َوِمْن ُسْوِء الْػَقَضاِء َوِمْن َشرّْ الْػَبَلِء، َونَػُعوُذ بَك ِمْن َدَرِؾ الشََّقاِء َوَشَماَتَة اَْلعْ سَ 

، اْكِشْف َعنَّا الْػَعَذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنوَف، اْصِرَؼ َعنَّا َعَذابَ   يَا َحيُّ يَا قَػيُّوـُ يَا ذا الْػَجَلِؿ َواِِلْكَراـِ
 ِمَن الْػَخاِسرِيَن َجَهنََّم ِإفَّ َعَذابَػَها َكاَف َغَراًما، رَبػََّنا َظَلْمَنا أَنْػُفَسَنا َوِإْف َلْم تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ 

 بَرْحَمِتَك يَا َربَّ الْػَعاَلِميَن يَا اهلُل يَا َحاِفُظ يَا اهلُل يَا رَاِفعُ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায আে  াই  ফ বন্ন আরভণ, হেগ হযাগ,  ফদানদয 
আরভণ, অপ্রতযা ত ভৃতুয, জ্বনযয উতা, তাকদীনযয অকরযাণ,  ফনদয অকরযাণ হথনক। 
আভযা হতাভায আনযা আে  াই দুবিানগযয আরভণ এফং ত্রুয খু  া থনক। হ 
  যঞ্জীফ    যস্থাী! হ ভা ম্মান  ভমিাদায অ ধকাযী! তু ভ আভানদয উয হথনক 
আমাফ দূয কনয দা, আভযা হতা  নশ্চই ভু ভন। তু ভ আভানদয হথনক জাান্নানভয আমাফ 
দূয কনয দা, এয আমাফ হতা   ন শ্চত  ফনা। হ আভানদয প্র তারক! আভযা আভানদয 
 ননজনদয উয অননক মুরভ কনয ছ। তু ভ ম দ আভানদযনক ক্ষ্ভা না কয  দা না কয, 
তনফ আভযা ক্ষ্ তগ্রস্ত ন মাফ। হ জগতভূনয প্র তারক! হ আল্লা! হ হপামতকাযী! 
হ আল্লা! হ ভমিাদা দানকাযী।148 
                                                 
146 . ভুনানদ আভদ, াদী:১৫৪৯২।  
147

 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর মারা র ার আকযাভ, ৃ:৪০। 
148

 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর জারা র ার ইকযাভ, ৃ:৪১। 
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 [১৯৩]     اللَُّهمَّ َعجّْْل َْلْولَِياِئَك الْػَفَرَج َوالْػَعاِفَيَة َوزِْد ِلي ِفي َحياِتي، فَِإنََّك أَْنَت اهلُل الَِّذي يَِهُب
َرِة، فَػَهْب ِلي ُعُمًرا َطوِيًَل َمِديًدا َوَعْيًشا َمزِيًدا ِفي َعاِفَيِتَك َوِرَضاَؾ؛ فَِإنََّك َعْيَش اْلََبِد َْلْىِل اْلخِ 

ْنِيا َواْلِخَرةِ   َوِليُّ َذِلَك، َوالْػَقاِدُر َعَلْيِو ِفي الدُّ

হ আল্লা! তু ভ হতাভায ফেুনদযনক  ফদভুি কনয দা এফং  নযাদ  া ন্তনত 
যাখ। আভায জীফদ্দা এগুনরা ফৃ ে কনয দা। হকননা তু ভই আল্লা! আ খযানত হতাভায 
 নকটজননদয অভযত্ব দানকাযী। তু ভ আভানক হতাভায  নযাতা  ন্তু ষ্টয ানথ  দীঘিজী ফ 
কয এফং মিাপ্ত জীফননাকযণ দান কয। হকননা তু ভই এগুনরায অ ধকাযী এফং দু না  
আ খযানত তু ভই এয উয ক্ষ্ভতাফান।149 

 [১৯৪]     َأُعوذ بَكِلَماِت اهلِل التَّامَّاِت ِمْن َغَضِبِو َوأَلِيِم ِعَقاِبِو َوَشرّْ ِعَباِدِه، َوِمْن َشرّْ َىْمَزاِت
 الشََّياِطيِن َوَأْف َيْحُضُروفِ 

আ ভ আল্লা তাআরায  যূণি কা রভায আে প্রাথিনা কয ছ তায হরাধ, তায 

ক ঠন া স্ত, তায ফান্দানদয অ নষ্ট, তাননদয উৎীড়ন এফং আভায  নকট তাননয 

আগভন নত।150 

 [১৯৫]   ِاللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوذ بَوْجِهَك الْػَكرِيِم وََكِلَماِتَك التَّامَِّة ِمْن َشرّْ َما أَْنَت آِخٌذ بَِناِصَيِتو 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায ম্মা নত হ াযা   যূণি কা রভায আে প্রাথিনা 

কয ছ হফ ৃষ্টজীনফয অ নষ্ট নত, মায ররানটয হকগুি তু ভ ধনয হযনখছ।151  

 [১৯৬]   َاللَُّهمَّ أَْنَت َتْكِشُف الْػَمْأثَم َوالْػَمْغَرـ 

হ আল্লা! একভাত্র তু ভই া   ঋণ ভুিকাযী।152 

 [১৯৭]    ،َتَحصَّْنُت باهلِل الَِّذي َل ِإلََو اللَُّهمَّ َل يُػْهَزـُ ُجْنُدَؾ َوَل ُيْخَلُف َوْعُدَؾ ُسْبَحاَنَك َوبَحْمِدَؾ
َلَ  ِإَلَّ ُىَو ِإَلِهي َوِإلَُو ُكلّْ َشْيٍء، َواْعَتَصْمُت ِبَربّْي َوَربّْ ُكلّْ َشْيٍء، َوتَػوَكَّْلُت َعَلى الْػَحيّْ الَِّذي

يّْ الْػَعِظْيِم، َحْسبَي اهلُل َونِْعَم الْػوَِكْيُل، يَُموُت، َواْسَتْدفَػْعُت الشَّرَّ ُكلَُّو بََل َحْوَؿ َوَل قُػوََّة ِإَلَّ باهلِل الْػَعلِ 
َي َحْسبَي الرَّبُّ ِمَن الْػِعَباِد، َحْسبَي الْػَخاِلُق ِمَن الْػَمْخُلوِقيَن، َحْسبَي الرَّاِزُؽ ِمَن الْػَمْرُزوِقيَن، َحْسب

                                                 
149 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর জারা র ার ইকযাভ, ৃ:৫১।  
150 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৫২৮।  
151 . ুনানন আফু দাউদ,  কতাফুর আদাফ, াদী:৫০৫২।  
152 . প্রাগুি। 
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َل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت، َوُىَو َربُّ  اهلُل وََكَفى، َسِمَع اهلُل ِلَمْن َدَعا، لَْيَس َورَاَء اهلِل ُمْنتَػَهى،
 الْػَعْرِش الْػَعِظيمِ 

হ আল্লা! হতাভায ফা নীনক হকউ যা জত কযনত ানয না। হতাভায অঙ্গীকায 

বঙ্গ  না। তু ভ  ফত্র, হতাভায জনযই ফ প্রংা।আ ভ হই আল্লায কানছ আে গ্রণ 

কয ছ  ম ন ফযতীত তয হকান উায নাই।  ত নই আভায  ফায উায। আ ভ আভায 

 ফায প্র তারনকয  পামত গ্রণ কয ছ। আ ভ বযা কয ছ হই   যঞ্জীফ তায উয 

 ম ন কখন ভৃতুযফযণ কযনফন না। কর অকরযাণনক প্র তনযাধ ক য হই আল্লায ভাধযনভ 

মায াাময ফযতীত হকান  ি হনই,  ম ন ভুচ্চ  ম্মা নত।  

আল্লাই আভায জনয মনথষ্ট আয  ত ন উতভ অ ববাফক। কর ফান্দানদয হথনক 

আভায জনয আভায প্র তারকই মনথষ্ট। কর ভাখরুক হথনক আভায জনয আভায খানরকই 

(ফায স্রষ্টা আল্লা) মনথষ্ট। কর  য মকপ্রাপ্তনদয হথনক আভায জনয যামমাকই (ফায 

 য মকদাতা আল্লা) মনথষ্ট। আল্লাই আভায জনয মনথষ্ট   যূণি। হম আল্লানক ডানক 

আল্লা তায ডাক শুননন। আল্লা ফযতীত ফ কছু  নুঃনল ন মানফ।  ত ন ফযতীত হকান 

ভাফুদ নাই। আ ভ তাযই উয বযা ক য। আয  ত ন ভান আযনয যফ।153 

 [১৯৮]    َوَىَواِني َعَلى النَّاِس، بَرْحَمِتَك يَا اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْشُكو ِإلَْيَك َضْعَف قُػوَِّتي َوِقلََّة ِحيَلِتي ،
 ِإَلى َربَّ الْػَعاَلِميَن، أَْنَت َربُّ الْػُمْسَتْضَعِفيَن َوأَْنَت رَبّْي ِإَلى َمْن َتِكُلِني؟ ِإَلى بَِعيٍد يَػَتَجهَُّمِني َأوْ 

، َوَلِكنَّ َعاِفَيَتَك َأْوَسُع ِلي ِمْن ُذنُوبي، َعُدو  َملَّْكَتُو َأْمِري؟ ِإْف َلْم َيُكْن بَك َغَضٌب َعَليَّ َفَل أُبَاِلي
نْػَيا َواْلِخَرِة ِمْن َأْف يَ  ِحلَّ بي َأْسأَُلَك بُنوِر َوْجِهَك الَِّذي َأْشَرَقْت لُُو الظُُّلَماُت، َوَصَلَح َعَلْيِو َأْمُر الدُّ

َة ِإَلَّ بكَ َسْخُطُك َأْو يَػْنِزَؿ َعَليَّ َعَذاُبَك، َلَك الْػُعْتَبى َحتَّى تَػْرضَ   ى، َوَل َحْوَؿ َوَل قُػوَّ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট আভায দুফিরতা, উানয স্বল্পতা এফং ভানুনলয 

হ ানখ ীন ায অ বনমাগ কয ছ, হতাভায যভনতয ভাধযনভ হ ভস্ত জগনতয 

প্র তারক। তু ভই হতা দুফিরনদয প্র তারক এফং তু ভই আভায প্র তারক। আভানক তু ভ 

কায উয নযস্ত কযনফ? হকান দূনয হঠনর  দনফ ফা হকান ত্রুয ানত আভায কাজকনভিয 

বায নযস্ত কযনফ?  

                                                 
153 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর জারা র ার ইকযাভ, ৃ:৫১। 
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তু ভ ম দ আভায প্র ত অন্তুষ্ট না  তনফ আ ভ হকান  কছুয নযাা ক য না। 

হকননা হতাভায ক্ষ্ভা   নযতা আভায গুনা  া নত অ ধকতয প্রস্ত। আ ভ হতাভায 

 নকট হতাভায হ াযায হই নূনযয উীরা প্রাথিনা ক য মায দ্বাযা কর অেকায দুয ন 

মা, মায দ্বাযা ইকারীন যকারীন কভিভূ  যশুে ন মা- আভায উয হমন হতাভায 

হরাধ  আমাফ আ তত না । হতাভায ন্তুষ্ট া অফ ধ হতাভায  ইফাদত কযফ। 

হতাভায াাময ফযতীত হকান  ি নাই।154 

 [১৯৯]   ََّفُعِني، َوانْػَفْعِني بَما َعلَّْمَتِني، َوزِْدِني ِعْلًما اللَُّهم  َعلّْْمِني َما يَػنػْ

হ আল্লা! তু ভ আভানক উকাযী ইরভ  জ্ঞান  ক্ষ্া দা। আভানক হমই ইরভ 

 জ্ঞান   খনছ তায দ্বাযা উকৃত কয। আয আভায ইরভ  জ্ঞান ফৃ ে কনয দা।155 

 [২০০]   ِبْػَراِىيَم َعلّْْمِني، َويَا ُمَفهَّْم ُسَلْيَماَف فَػهّْْمِنياللَُّهمَّ يَا ُمِعلَّْم إ 

হ আল্লা! হ ইফযা ভ (আ) হক  ক্ষ্া দানকাযী! তু ভ আভানক  ক্ষ্া দান কয। 

হ ুরাভান (আ) হক  ফজ্ঞকাযী, আভানক  ফজ্ঞ কয।156   

 [২০১]   َوِمْن ُكلّْ ِضْيٍق َمْخَرًجا، َوِمْن ُكلّْ َبَلٍء اللَُّهمَّ اْجَعْل ِلي َولِْلُمْسِلِميَن ِمْن ُكلّْ َىم  فَػَرًجا ،
 َعاِفَيةً 

হ আল্লা! তু ভ আভায  কর ভুরভাননয   ন্তা-বাফনানক অাযণ কনয দা, 

কর ংকটনক দূ যবূত কয এফং  ফদাদ হথনক  নযাতা দান কয।157   

 [২০২]   ُِفي نَػْفِسوِ  اللَُّهمَّ َمْن َأرَاَد الْػُمْسِلِميَن بُسوٍء فَاْشِغْلو 

হ আল্লা! মাযা ভুরভাননদয অ নষ্ট কযনত  া, তানদযনত তানদয  ননজনদয 

(  ন্তা-হনযানীয) ভনধয ফযস্ত কনয দা।158 

 [২০৩]   ْاللَُّهمَّ ِإنَّا َنْدرَأُ بَك ِفي ُنُحورِِىْم َونُػُعوذ بَك ِمْن ُشُرورِِىم 

হ আল্লা! আভযা তানদযনক (অ নষ্টকাযীনদযনক) দভন কযায জনয হতাভানক নযস্ত 

কয ছ এফং তানদয অ নষ্ট হথনক হতাভায আে প্রাথিনা কয ছ।159 

                                                 
154 . ভাজভাউম মাানদ,  কতাফুর ভাগামী, াদী:৯৮৫১। 
155.  ভুনাদ আর ফামমায, াদী:৯৪১৪। 
156 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর জারা র ার ইকযাভ, ৃ:৫২। 
157 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর জারা র ার ইকযাভ, ৃ:৫২। 
158 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর জারা র ার ইকযাভ, ৃ:৫২। 
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 [২০৪]    ُْهْم اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْسِلِميَن َوالْػُمْسِلَماِت َوالْػُمْؤِمِنيَن َوالْػُمْؤِمَناِت اَْلْحَياِء ِمنػ
 الدَّْعَواِت َربَّ الْػَعاَلِمينَ َواَْلْمَواِت ِإنََّك َقرِيٌب ُمِجيُب 

হ আল্লা! তু ভ আভানক আভায  তা-ভাতানক, কর জী ফত  ভৃত ভুরভান  

 ভু ভন নয-নাযীনক ভাপ কনয দা। তু ভ অ ত  নকনট, প্রাথিনা েফণকাযী ভস্ত জগনতয 

প্র তারক।160 

 [২০৫]     َِن الرّْيَاِء، َوِلَساِني ِمَن الْػَكِذِب، َوَعْيِني ِمَن اللَُّهمَّ َطهّْْر قَػْلبي ِمَن النّْػَفاِؽ، َوَعَمِلي م
 الْػِخَيانَِة، ِإنََّك تَػْعَلُم َخائَِنَة اَْلْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدورِ 

হ আল্লা!  ফত্র কয আভায হৃদনক ভুনা পকী হথনক। আভায আভরনক  যা 

হথনক। আভায মফাননক  ভথযা হথনক। আভায হ াখনক  খানত হথনক।  নশ্চই তু ভ হ ানখয 

অফযফায এফং অন্তনয মা হগান আনছ হ ম্পনকি অফগত আছ।161 

 [২০৬]   َاللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك نَػْفًسا ُمْطَمِئنًَّة بِلَقاِئَك َوتَػْقَنُع ِبَعطَاِئَك َوتَػْرَضى ِبَقَضاِئك 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট নপন ভুতভা ন্না ফা এভন প্রান্ত আত্মা প্রাথিনা 

ক য- হম হতাভায াক্ষ্ানতয আা যানখ, হতাভায দানন তৃপ্ত থানক এফং হতাভায  নধিা যত 

তাকদীনয যামী থানক।162  

 [২০৭]  اللَُّهمَّ ِإنََّك تَػْعَلُم ِسرّْي َوَعَلَنَِيِتي فَاقْػَبْل َمْعِذرَِتي، َوتَػْعَلُم َحاَجِتي فََأْعِطِني ُسْؤِلي 

হ আল্লা! তু ভ আভায প্রকায  হগান ফ জান। অতএফ আভায ময কফুর 

কয। আভায প্রনাজন ূণি কয এফং আভায প্রাথিনা অনুমাী দান কয।163  

 [২০৮]    ًَّنا َصاِدقًا َحتَّى َأْعَلَم أَنَُّو َلْن ُيِصيَبِني ِإَل َما   اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك ِإْيَمانًا يُػَباِشُر قَػْلبي، َويَِقيػْ
 َما َأَصابَِني َلْم َيُكْن لُِيْخِطَئِني َوَما َأْخطَأَِني َلْم َيُكْن لُِيِصيَبِني َكَتْبَت ِلي، َوَأفَّ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট এভন ইভান প্রাথিনা ক য মা আভায অন্তনয  ফস্তায 
রাব কযনফ। আয এভন তয ইাকীন প্রাথিনা ক য, মায দ্বাযা এই  ফশ্বা জনন্ম হম, তু ভ 

                                                                                                                               
159 . ভুনানদ আ ফ আানা,  কতাফুর হুদুদ, াদী:৬৫৬৬।  
160 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর জারা র ার ইকযাভ, ৃ:৫২। 
161 . ফাাকী- আদ দাাতুর কাফীয, াদী:২৫৮। 
162 . তাফযানী কাফীয, াদী:৭৪৯০। 
163 , তাফযানী আউাত, াদী:৫৯৭৪।  
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আভায তাকদীনয মা  র ফে কনযছ তায ফাইনয  কছুই নফ না। আভায মা াায তা 
কখননা আভানক বুর কযনফ না। আয মা আভানক বুর কযনফ তা কখননা আ ভ াফ না।164 

 [২০৯]   ِاللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك ِإيَمانًا َأْىَتِدي بِو، َونُورًا َأقْػَتِدي بِو، َوِرْزقًا َحََلًَل َأْكَتِفي بو 

হ আল্লা! তু ভ আভানক এভন ইভান দান কয মায দ্বাযা আ ভ  দাানতয নথ 
 রনত া য। এভন নূয দান কয মায দ্বাযা আ ভ (নতযয) অনুযণ কযনত া য এফং এভন 
ারার  য মক দান কয, মা নফ আভায জনয মনথষ্ট।165   

 [২১০]   ّْوِ اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ُأِحبَُّك بَقْلبي ُكلِّْو، َوُأْرِضيَك بُجْهِدي ُكل 

হ আল্লা! আভায অন্তনযয ফ ভব্বত হতাভায জনয কয এফং ফ হ ষ্টা-াধনা 

হতাভায ন্তু ষ্টয জনয কযায তাপীক দান কয।  

 [২১১]   َاللَُّهمَّ اْجَعْل ُحبّْي ُكلَُّو َوَسْعِيي ُكلَُّو ِفي َمْرَضاِتك 

হ আল্লা! আভায ফ ভব্বত  বারফাা এফং ফ ধযনণয হ ষ্টা-প্রন ষ্টা হতাভায 

ন্তু ষ্টয জনয কযায তাপীক দান কয। 

 [২১২]   َُّواْجَعْلِني َلَك َكَما ُتِحب ،  اللَُّهمَّ َما َزَوْيَت َعنّْي ِممَّا ُأِحبُّ فَاْجَعْلُو قُػوًَّة ِلي ِفيَما ُتِحبُّ

হ আল্লা! তু ভ আভায ছন্দনী মা দূনয  যন হযনখছ, তা তু ভ আভায জনয 
 িস্বরু কনয দা তায জনয মা তু ভ ছন্দ কয এফং আভানক হতাভায জনয তু ভ হমবানফ 
 া হতভন ফা নন দা।166 

 [২১৩]    َُلَغ الرَّْضا َوزِنََة الْػَعْرِش، َوَل ِإَلَو ِإَلَّ اهلل َزاِف َوُمْنتَػَهى الْػِعْلِم َوَمبػْ ِمْلَء  ُسْبَحاَف اهلِل ِمْلَء الْػِميػْ
َزاِف َوُمْنتَػَهى الْػعِ  َلَغ الْػِميػْ َلَغ الرَّْضا َوزِنََة الْػَعْرِش، َواهلُل َأْكبَػُر ِمْلَء الْػِميَزاِف َوُمْنتَػَهى الْػِعْلِم َوَمبػْ ْلِم َوَمبػْ

 الرَّْضا َوزِنََة الْػَعْرشِ 

ুফানাল্লা ফা আল্লায  ফত্রতা ফণিনা ক য ভীমাননয ভ যভাণ, জ্ঞাননয 
 যীভা মিন্ত, আল্লায ন্তু ষ্ট া র অফ ধ এফং আযনয মননয ভ যভাণ। রা ইরাা 
ইল্লাল্লা ফ র ভীমাননয ভ যভাণ, জ্ঞাননয  যীভা মিন্ত, আল্লায ন্তু ষ্ট া র অফ ধ 
এফং আযনয মননয ভ যভাণ। আল্লাহু আকফায ফা আল্লায ফড়ত্ব ফণিনা ক য ভীমাননয 
ভ যভাণ, জ্ঞাননয  যীভা মিন্ত, আল্লায ন্তু ষ্ট া র অফ ধ এফং আযনয মননয 
ভ যভাণ।167 
                                                 
164 . প্রাগুি। 
165 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর জারা র ার ইকযাভ, ৃ:৫৩। 
166 . জানভ  তয ভমী, দুআ অধযা, াদী:৩৪৯১।  
167 . কানমুর উম্মার, াদী:৪৯৫৫। 



দুআয ফাগান- নফী (া)  াাফীনদয দুআ      55 
 

 
`viƒm mvAv`vZ 

 [২১৪]      اللَُّهمَّ ِإنََّك ِعِلْمَت َما َتْحَت َأْرِضَك َكِعْلِمَك بػَما فَػْوَؽ َعْرِشَك، وََكاَنْت َوَساِوُس الصُُّدوِر
ْيٍء ِلَعْظَمِتَك، َوَخَضَع ُكلُّ َكالْػَعَلنَِيِة ِعْنَدَؾ، َوَعَلنَِيُة الْػَقْوِؿ َكالسّْرّْ ِفي ِعْلِمَك، َوانْػَقاَد ُكلُّ شَ 

نْػَيا َواْلِخَرِة ُكلُُّو بَيَدْيَك، اْجَعْل ِلي ِمْن ُكلّْ َىم  َوَغم  َأْصبَ  ْحُت ُسْلطَاٍف ِلُسْلطَاِنَك، َوَصاَر َأْمُر الدُّ
 ِفيِو فَػَرًجا َوَمْخَرًجا

হ আল্লা! তু ভ মভীননয  নন য ফ কছু হতভনবানফই জান হমভনবানফ তু ভ 

আযনয উনযয ফ কছু ম্বনে জান। অন্তনযয কুভন্ত্রণা হতাভায  নকট প্রকায  ফলনয 

ভত। আয প্রকায কথাফাতিা হতাভায জ্ঞানন হগান  ফলনয ভতই। প্রনতযক ফস্তুই হতাভায 

ভাানত্বয অনুগত এফং প্রনতযক ক্ষ্ভতায অ ধকাযী হতাভায ক্ষ্ভতায অনুগত। ইকার  

যকানরয কর  ফলনয কতৃিত্ব হতাভাযই ানত। আভানক প্রনতযক দু ন্তা  হনযানী 

এফং দুুঃখ-হফদনা হথনক ভু ি দান কয।  

 [২১৫]     اللَُّهمَّ ِإفَّ َعْفَوَؾ َعْن ُذنُػْوبي، َوَتَجاُوَزَؾ َعْن َخِطْيَئِتي، َأْطَمَعِني َأْف َأْسأََلَك َما َل َأْستَػْوِجُبُو
ًنا َوَأْسأَُلَك ُمْسَتْأِنًسا، َوِإنََّك لَْلُمْحِسُن ِإَليَّ َوِإنّْي لَْلُمِسْيُء ِإَلى نَػْفِسْي ِممَّا َقصَّْرُت ِفيِو، َأْدُعْوَؾ آمِ 

َنَك، تَػتَػَودَُّد ِإَليَّ بالنػَّْعِم َوأَتَػبَػغَُّض ِإلَْيَك بالْػَمَعاِصي، َوَلِكنَّ الثػَّْقَة بَك َحمَ  َلْتِني َعَلى ِفْيَما بَػْيِني َوبَػيػْ
ُرَؾ، َوالْػَبِديُع الْػَجَراَءِة عَ  َلْيَك، فَػُعْد بَفْضِلَك َوِإْحَساِنَك َعَليَّ ِإنََّك أَْنَت التػَّوَّاُب الرَِّحيُم، َل ِإَلَو َغيػْ

ُر الْػَغاِفِل، َوالَِّذي َل يَُموُت َوَخاِلُق َما يُػَرى َوَما َل يُػَرى، وَُكلَّ يَػوْ  َلَك َشْيٌء، َوالدَّاِئُم َغيػْ ـٍ لَْيَس قَػبػْ

ِفي َشْأٍف، َوِسْعَت اللَُّهمَّ ُكلَّ َشْيٍء رَْحَمًة وَِّعْلًما، يَا رَْحمُن، يَا رَِحيُم، يَا َكرِيُم، يَا َأَحُد، يَا أَْنَت 
، يَا ُمْحِيي، يَا قَػيُّوـُ، َل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت، يَا رَبػََّنا ِإنَّا َعبيُدَؾ َوِفي َسبيِلَك، اْجَعْل لَ  َنا َصَمُد، يَا َحيُّ

 بيَل ِإَلى ُكلّْ َخْيرٍ السَّ 

হ আল্লা! তু ভ আভায ানক ক্ষ্ভা কয। আভায বুর ত্রু টনক ভাপ কয। মা আ ভ 

অফনরাফত ারন কযনত া য ন আভানক তায আগ্র প্রদান কয। আ ভ হতাভায  নকট 

 নযতায দুআ ক য এফং একাগ্রতায প্রাথিনা ক য।  নশ্চই তু ভ আভায প্র ত ইান-

অনুগ্রকাযী আয আ ভ আভায  ননজয প্র ত মুরুভকাযী হই  ফলন, হম  ফলন হতাভায ানথ 

আভায অঙ্গীকায যননছ। হতাভায  নআভনতয ভাধযনভ তু ভ আভায প্র ত ভব্বত হালণ কয 

আয আভায গুনায ভাধযনভ আ ভ হতাভায প্র ত ৈফ যতা প্রকা ক য। তা নত্ব হতাভায 
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প্র ত আা-বযাই আভানক হতাভায প্র ত া মুগা। অতএফ হতাভায পমর  অনুগ্রন 
তু ভ আভায প্র ত  পনয এনা (যভ কনযা)।  নশ্চই তু ভ তফা কফুরকাযী অ ত দারু।  

তু ভ ফযতীত অয হকান ভাফুদ নাই। তু ভ এভন স্রষ্টা মায ূনফি  কছুই হনই।  ম ন 

দা জাগ্রত কখননা গা পর নন।  ম ন কখননা ভৃতুযফযণ কযনফন না।  ম ন দৃয-অদৃয 

ফ কছুয স্রষ্টা। তু ভ প্র ত দন হতাভায ান অনুমাী থাক। হ আল্লা! তু ভ প্রনতযক ফস্তুনক 

হতাভায জ্ঞান দ্বাযা হফষ্টন কনয হযনখছ। হ দাভ! হ দারু! হ ভান দাতা! হ একক  

অদ্বী ত! হ অভুখানক্ষ্ী! হ   যঞ্জীফ! হ জীফন দানকাযী! হ   যস্থাী!  তু ভ ফযতীত হকান 

ভাফুদ নাই। হ আভানদয যফ!  নশ্চই আভযা হতাভায ফান্দা এফং হতাভায নথই আ ছ। 

তু ভ আভানদয জনয প্রনতযক করযানণয থ খুনর দা।  

 [২১৬]     ِا اللَُّهمَّ َحنّْْن َعَليَّ ِعَباَدَؾ َوِإَماَءَؾ، َأْغِنِني َعْن ِشَراِر ِعَباِدَؾ يَا َأْرَحَم الرَّاِحِميَن، يَا َوُدوُد ي
ـُ َوبُنوِرؾَ ذا الْػعَ  ـُ، َوبػُمْلِكَك الَِّذي َل ُيَضا  ْرِش الْػَمِجيُد يا فَػعَّاًَل ِلَما يُرِيُد َأْسأَُلَك بِعزَّْؾ الَِّذي َل يُػَرا

ُث الَِّذي َمأَل َأرَْكاَف َعْرِشَك َأْف َتْكِفَيِني َشرَّ َكَذا وََكَذا يَا ُمِغيُث َأِغْثِني، يَا ُمِغيُث َأِغْثِني، يَا ُمِغي
 َأِغْثِني

হ আল্লা! তু ভ হতাভায ফান্দা  ফান্দীনদয উয দা কয। হ দারুনদয হেষ্ঠ 
দারু! তু ভ হতাভায ফান্দানদয অ নষ্ঠ নত আভানক যক্ষ্া কয। হ দাভ! হ ম্মা নত 
আযনয অ ধকাযী! হ মা ইিা তাই কযায অ ধকাযী! আ ভ হতাভায  নকট হতাভায 
ম্মাননয অ রা মা  নুঃনল ফায ন, হতাভায যাজনত্বয অ রা মায হকান যীক হনই 
এফং হতাভায নূনযয অ রা মা হতাভায আযনয স্তম্ভগুনরা বনয হযনখনছ- তু ভ আভানক 
অভুক অভুক অ নষ্ঠ নত যক্ষ্া কয। হ াামযকাযী! আভানক াাময কয। হ াামযকাযী! 
আভানক াাময কয। হ াামযকাযী! আভানক াাময কয।168 

 [২১৭]     ّْاهلِل َأُعوذ بَعزَِّة اهلِل َوَعْظَمِتِو َوبِعزَِّة اهلِل َوُقْدرَتِِو َوبِعزَِّة اهلِل َوُسْلطَانِِو َوبِعزّْ َجَلِؿ اهلِل َوبِعز 
اِصَيِتَها، ِإفَّ ِمْن َشرّْ َما َخَلَق، َوذرََأ َوبَػَرَأ، َوِمْن َشرّْ َما َتْحَت الثػََّرى، َوِمْن َشرّْ ُكلّْ َدابٍَّة رَبّْي آِخٌذ بنَ 

َة ِإَلَّ باهلِل الْػَعِليّْ الْػَعِظيِم، َمْلَجِأ ُكلّْ َىاِرٍب َومَ  ْأَوى ُكلّْ رَبّْي َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم، َوَل َحْوَؿ َوَل قُػوَّ
َوَأْىِلي َوَماِلي، َوَجِميَع َخاِئٍف، َل َحْوَؿ َوَل قُػوََّة ِإَلَّ باهلِل الْػَعِليّْ الْػَعِظيِم، َأِقي بَها نَػْفِسي َوِدْيِني 

 نِْعِم ِإَلِهي َوَمْوَلَي َوَسيِّْدي ِعْنِدي

                                                 
168 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর জারা র ার ইকযাভ, ৃ:৫৩। 
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আ ভ আল্লায ইমমত ম্মান  ফড়নত্বয অ রা, ইমমত ম্মান  কুদযনতয 

অ রা, ইমমত ম্মান  ফাদাীয অ রা, ভ ভায ইমমত ম্মান  তায ভমিাদায 

অ রা আে প্রাথিনা কয ছ  ত ন মা ৃ ষ্ট কনযনছন তায অ নষ্ট নত। আে প্রাথিনা কয ছ 

মা  কছু মভীননয  নন  তায অ নষ্ট নত। আে প্রাথিনা কয ছ প্রনতযক প্রাণধাযী তায 

অ নষ্ট নত মায ররানটয হকগুি তায ানত।  নশ্চ আভায প্র তারক যর  ঠক নথ 

আনছন। ভান  ভুচ্চ আল্লায াাময ফযতীত হকান  ি হনই। প্রনতযক রাতক  বীত 

ফয িয আেস্থর  ত নই। ভান  ভুচ্চ আল্লায াাময ফযতীত হকান  ি হনই। তাযই 

 িয াানময আ ভ হফাঁন  থা ক এফং আভায দীন, আভায  যফায, আভায ম্পদ হফাঁন  

থানক। আভায  নকট আভায ভাফুদ, অ ববাফক  প্র তারনকয ভস্ত  নআভত।169 

 [২১৮]     َاللَُّهمَّ اْجَعْلِني ِمَن الشَّاِكرِيَن ْلَلَِئَك الصَّابرِيَن َعَلى َبَلِئَك، النَّاِصرِيَن َْلْولََياِئك 

হ আল্লা! আভানক হতাভায  নআভনতয হাকযকাযী, হতাভায  নধিা যত  ফদানদ 

ৈধমিধাযণকাযী এফং হতাভায ফেুনদয াামযকাযী ফানা।170 

 [২১৯]   َِر َما ِعْنَدَؾ بُسْوِء َما ِعْنِدياللَُّهمَّ َل َتْحر  ْمِني َخيػْ

হ আল্লা! আভায  নকট হম খাযা ফস্তু যননছ তায  যফনতি হতাভায  নকট হম 

উতভ ফস্তু যননছ তা হদা হথনক আভানক ফ িত কনযা না।171 

 [২২০]   ِّااللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك َعْيشاً قَارِّا، َوِرْزقًا َدارِّا، َوَعَمًَل بَار 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট প্রাথিনা ক য স্থাী উতভ জীফন, অনঢর 

জীফননাকযণ এফং হনক আভনরয তাপীক।172 

 [২২১]   َاللَُّهمَّ َأْغِنِني باَِلْفِتَقاِر ِإلَْيَك، َوَل تَػْفِقْرِني باَلْسِتْغَناِء َعْنك 

হ আল্লা! তু ভ আভানক হতাভায ভুখানক্ষ্ী কনয যাখ। আয হতাভায হথনক 

আভানক অভুখানক্ষ্ী কনযা না।173  

 

                                                 
169

 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর জারা র ার ইকযাভ, ৃ:৪৪। 
170 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর জারা র ার ইকযাভ, ৃ:৫৩। 
171   আখফানয ভাককা  রর পা কী,  যাাত:১৯০৬।  
172 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর জারা র ার ইকযাভ, ৃ:৫৪। 
173 . প্রাগুি। 
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 [২২২]   اللَُّهمَّ اْستُػْر َعْورَِتي َوآِمْن َرْوَعِتي َوَخفّْْف َلْوَعِتي 

হ আল্লা! আভায হদাল-ত্রু ট হঢনক যাখ। আভায ব-বী তনক  নযদ কনযা এফং 

আভায কষ্ট রাঘফ কয।174   

 [২২৩]    ِْني َلْسِتْفَتاِح أَبْػَواِب رَْحَمِتَك َواْسِتْمطَاِر اللَُّهمَّ آِجْرِني َعَلى ُحْسِن ِعَباِدِتَك َوَوفػّْق
 َسَماَحِتكَ 

হ আল্লা! তু ভ আভানক হতাভায উতভ ইফাদনতয জনয উনু্মি কয। হতাভায 

যভনতয দযজা উনু্মি কযায তাপীক দান কয এফং (নতাভায) উদাযতায অনুগ্র দান 

কয।175 

 [২২৪]   َااللَُّهمَّ َسلّْْمَنا َوََل ُتْسِلْمن 

হ আল্লা! তু ভ আভানদযনক  নযানদ যাখ এফং আভানদযনক আভানদয  ননজনদয 

উয হাদি কনযা না।176 

 [২২৫]   َاللَُّهمَّ اْجَعْلَنا ِفي َضَماِنَك َوَأَماِنَك َوِإْحَساِنك 

হ আল্লা! তু ভ আভানক হতাভায মাভাননত, হতাভায আভাননত এফং হতাভায দা  

ইাননয উয যাখ।177  

 [২২৬]   ُمَّ اْغِفْر ِلي ُكلَّ ذْنٍب َواْحَفْظِني ِمْن ُكلّْ َجْنٍب َوفَػرّْْج َعنّْي ُكلَّ َكْربٍ اللَّه 

হ আল্লা! তু ভ আভায ফ গুনা ভাপ কয, ফ গুনা হথনক  পামত কয এফং 

ফ ধযনণয  ফদাদ হথনক যক্ষ্া কয।178  

 [২২৭]   َْبِر َوُغمَِّتِو، َوالصَّْراِط َوزَلَِّتِو، َويَػْوـِ الْػِقَياَمِة َوَرْوَعِتوِ اللَُّهمَّ َأِعنّْي َعَلى الْػَمْوِت وَُكْربَِتِو، َوالْػق 

হ আল্লা! তু ভ আভানক ভৃতুয  তায  ফবী লকা, কফয  তায  ান, ুর যাত 

 তায দস্থরনন এফং  কাভত  তায বাফতা াাময কয।179 

 

                                                 
174 . প্রাগুি। 
175 . প্রাগুি। 
176 . প্রাগুি। 
177 . প্রাগুি। 
178 . প্রাগুি। 
179 . প্রাগুি। 
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 [২২৮]     َْتِني، َوَعاِفِني َما أَبْػَقْيَتِني، َوبَاِرْؾ ِلي ِفْيَما َخوَّْلَتِني، َواْحَفْظ اللَُّهمَّ َجمّْْل َأْمِري َما َأْحيَػي
اَسْبَتِني، َعَليَّ َما َأْولَْيَتِني، َواْرَحْمِني ِإذا تَػَوفػَّْيَتِني، َوآِنْس َوْحَشِتي ِإذا َأْرَمْسَتِني، َوتَػَفضَّْل َعَليَّ ِإذا حَ 

 َعرَّفْػَتِني َوََل َتْسُلْبِني اِِلْيَماَف َوَقدْ 

হ আল্লা! আভায কাজ-কভিনক ুন্দয কয মত দন আ ভ জী ফত থাকফ। আভানক 

ুা্স্থ যাখ মত দন ফাকী থাকফ। আভায প্রদত  ফলন ফযকত দান কয এফং  পামত কয মা 

তু ভ আভানক দান কনযছ। ভৃতুযয ভ আভায প্র ত দা কয। ব-বী তনত ান্তনা প্রদান 

কয।  াফ  ননর অনুগ্র কয। হতাভায  য  হমনতু রাব ক যনছ অতএফ আভায 
 নকট নত ইভাননক  ছ নন  ন না।180   

 [২২৯]    َراِت َوطَْأِتي، َونَػفّْْس بَػْعَد الْػػَمْوِت ُكْربَِتي، َوبَاِرْؾ ِلي ِفي َمِصيِري اللَُّهمَّ ثبّْْت ِفي الْػَخيػْ
َقَلبي، َوَل َتْخِفْر ِذمَِّتي يَا َغايََة رَْغبَ   ِتيَوُمنػْ

হ আল্লা! তু ভ আভানক করযানণয উয প্র ত ষ্ঠত যাখ। ভৃতুযয য আভায কষ্ট দূয 

কয। আভায প্রতযাফতিনস্থর   যণ তনত ফযকত দান কয। আভায  মম্মা যক্ষ্া কয- হ 

আভায আা-আকািায রক্ষ্যস্থর।181  

 [২৩০]     ََّواْكِفِني اَْلعَاِدي َوَأْصِلْح ِلي َشْأِني َواْكِفِني َأْمَر  اللَُّهمَّ َل تَػْقَطْع رََجاِئي، َوبَػلّْْغِنَي اَْلَماِني
ِني َوَأْنَت ِدْيِني َوُدنْػَياَي َوآِخَرِتي، َواْرزُْقِني قَػْلباً توَّاباً، َل َكاِفًرا َوَل ُمْرتَاباً، َواْغِفْر ِلي َواْىِدِني َواْرزُقْ 

ُر الرَّازِِقيَن، بَرْحَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّ   اِحِمينَ َخيػْ

হ আল্লা! আভায আা-আকািানক  ছন্ন কনযা না। আভায আা-আকািা ূণি 

কয। আভায প্রতযাফতিনস্থরনক মনথষ্ট কয। আভায কামিাফরীনক  ঠক কয। আভায দীন দু না 

 আ খযানতয কানজয জনয তু ভ আভায জনয মনথষ্ট । আভানক এভন তফাকাযী অন্তয 

প্রদান কয মা অস্বীকাযকাযী  নন্দ হালণকাযী নফ না। আভানক ক্ষ্ভা,  দাাত  

 য মক দান।  নশ্চ তু ভ উতভ  য মকদাতা। হ দাভ  অ ত দারু! হতাভায যভনতযই 

অ রা প্রাথিনা ক য।182 

 

                                                 
180 . প্রাগুি, ৃ:৫৫। 
181 . প্রাগুি । 
182 . প্রাগুি।  
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 [২৩১]     َاَف رِبّْي اَْلعَلى اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْستَػْهِديَك َْلْرَشِد أُُموِري َوَأْسَتِجيُرَؾ ِمْن َشرّْ نَػْفِسي، ُسْبح
 الْػَوىَّابُ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট ফিা ধক উতভ কানজয  দাাত প্রাথিনা ক য এফং 

আভায নপনয অ নষ্ট হথনক ভু ি  াই।183 আভায প্র তারক ুউচ্চ দাতা।184 

 [২৩২]     ُّوَح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن يَا َعاِلَم الْػَخِفيَّاِت، رَِفيَع الدَّْرَجاِت، ذا الْػَعْرِش يُػْلِقي الر
َل ِإَلَو  ِعَباِدِه، َغاِفَر الذَّْنِب قَابَل التػَّْوِب َشِديَد الْػِعَقاِب ذا الطَّْوِؿ، َل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت ِإلَْيَك الْػَمِصيُر،

َة ِإَلَّ باهلِل، اَْلوَُّؿ َواْلِخُر ِإَلَّ اهلُل َواهلُل َأْكبَػُر، ُسْبَحاَف اهلِل َوبَحْمِدِه، َأْستَػْغِفُر اهللَ  ، َل َحْوَؿ َوََل قُػوَّ
 َوالظَّاِىُر َوالْػَباِطُن َوُىَو بُكلّْ َشْيٍء َعِليمٌ 

হ অদৃনযয ভাজ্ঞানী! হ ভমিাদা ফুরন্দকাযী! মায  ননদিনই তায ফান্দানদয ভধয 

নত মায প্র ত ইিা তায প্র ত রূ প্রদান কযা ।  ম ন গুনা ক্ষ্ভাকাযী, তফা 

কফুরকাযী, ক ঠন া স্ত প্রদানকাযী, ভা  িারী। আল্লা ফযতীত হকান ভাফুদ নাই এফং 

হতাভায  দনকই ফাই প্রতযাফতিন কযনফ। আল্লা ফযতীত হকান ভাফুদ নাই এফং আল্লা 

ভান। আল্লা  ফত্র এফং তায জনযই ফ প্রংা। আ ভ আল্লায  নকট ক্ষ্ভা প্রাথিনা 

কয ছ। আল্লায াাময ফযতীত হকান  ি নাই।  ত নই প্রথভ আয  ত নই হল।  ত নই 
প্রকায আয  ত নই হগান। আয  ত ন কর  ফলন জ্ঞানী।  

 [২৩৩]     َعَلى اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْستَػْغِفُرَؾ ِممَّا تُػْبُت ِإلَْيَك ِمْنُو ثُمَّ ُعْدُت ِفيِو، َوَأْستَػْغِفُرَؾ ِلَما َجَعْلُتُو َلَك
 تَ نَػْفِسي فَػَلْم ُأْوِؼ َلَك بِو، َوَأْستَػْغِفُرَؾ ِممَّا زََعْمُت أَنّْي َأَرْدُت بِو َوْجَهَك َفَخاَلَط قَػْلبي َما َقْد َعِلمْ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট ক্ষ্ভা প্রাথিনা ক য ঐ ফ গুনায জনয, মা হথনক 

আ ভ তফা কনয ছরাভ অতুঃয ূণযা তানত  তত ন ছ। আ ভ হতাভায  নকট ক্ষ্ভা 

প্রাথিনা ক য ঐ ফ ত্রু টয জনয, মা আ ভ  ননজয উয  নধিাযণ কনয ছরাভ আয আ ভ তা 

ূযণ কযনত া য ন। আ ভ হতাভায  নকট ক্ষ্ভা প্রাথিনা ক য ঐ ফ ত্রু টয জনয, মা আ ভ 

হতাভায ন্তু ষ্টয ইিা ক য  কন্তু নয আভায অন্তয তানত ভন্দ  ভেণ ঘটা।185 

 

                                                 
183 . তাফযানী আউাত, াদী:৭৮৭৫। 
184 . ভুনানদ আ  ইফনন হুভাদ, াদী:৩৮৭। 
185 . শুআফুর ইভান,  যাাত:৬৭৬৮। 
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 [২৩৪]     َْعَل اللَُّهمَّ ِإنَّا نَػتَػَوسَُّل ِإلَْيَك بػَما تَػَوسََّل بِو ِعَباُدَؾ الصَّاِلُحوَف َوَأْولَِياُؤَؾ الْػُمَقرَّبُوَف، َأْف َتج
يِقيَن، َوُنْحَشُر بِو ِفي زُْمَرِة الْ  ُلُغ بِو َمَناِزَؿ الصّْدّْ ػُعَلَماِء لََنا ِمَن الْػَفْهِم َعْنَك َوَعْن َرُسوِلَك َما نَػبػْ

 الَعاِمِلينَ 

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট ঐ ফস্তুয ভাধযনভ ীরা কনয প্রাথিনা ক য, মায 

ভাধযনভ হতাভায হনক ফান্দাগণ, হতাভায ৈনকটযপ্রাপ্ত ফেুগণ ীরা কনয প্রাথিনা কনযনছ। 

তু ভ আভানক হতাভায  হতাভায যাূনরয ফযাানয এভন জ্ঞান দান কয মা আভানদযনক 

 দ্দীকনদয ভমিাদা উন্নীত কনয হদনফ এফং তায ীরা হমন আভরকাযী আনরভনদয দনর 

ূণরু িত নত া য।186 

 [২৩৫]     اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا ِمَن الَِّذْيَن َسَرَحْت َأْرَواُحُهْم ِفي َداِر الْػُعَلى، َوَحطَّْت ِىَمُم قُػُلوبِهْم ِفي
اِض النَِّعيِم َوَجَنوا ِمْن ثَِماِر رِيَاِض التَّْسِنيِم، َوَخاُضوا ُلجََّة السُُّروِر، َغايَِة التػَُّقى، َحتَّى أَنَاُخوا برِيَ 

 َوَشرِبُوا بَكْأِس الرَِّحْيِق الْػَمْخُتوـِ َواْسَتَظلُّوا َتْحَت ِظلّْ الْػَكَراَمِة الظَِّليلِ 

হ আল্লা! তু ভ আভানদযনক তানদয অন্তবুিি কয মানদয রূনক তু ভ ই ল্লযীনন 

 ফ যণ কযনত হছনড়  দনছ এফং মানদয কর   ন্তা  ছর তাকা অজিন। মায পনর তাযা 

 নআভনতয ফা গ া স্থান হননছ এফং জান্নানতয পর আযণ, স্থাী আনন্দ, হভাযা িত 

হফনতী ানী ান এফং ম্মা নত ছাা স্থান রাব কনযনছ।187 

 [২৩৬]    َفَػَتُحوا بَاَب الصَّْبِر َوَأْرَدُموا َخَناِدَؽ الْػَجَزِع، َوَجاُزوا َشِديَد  اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا ِمَن الَِّذين
 الْػِعَقاِب، َوَعبَػُروا ِجْسَر الْػَهَوى

হ আল্লা! মানদয জনয তু ভ ৈধনমিয দযজা খুনর  দনছ এফং া-হুতানয দযজা 

ফে কনয  দনছ। মাযা কনষ্ট  তত ন ুযষৃ্কত ননছ এফং প্রফৃ তয হতু অ তরভ 

কযনত হনযনছ, তু ভ আভানদযনক তানদয অন্তুবুিি কয।188 

 [২৩৭]    ـُ الْػِهَدايَِة َوَوَضَحْت َلُهْم َطرِيُق النََّجاِة اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا ِمَن الَِّذيَن َأَشاَرْت ِإلَْيِهْم َأْعََل
 َوَسَلُكوا َسبيَل اِِلْخََلِص َوالْػَيِقينِ 

                                                 
186 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর জারা র ার ইকযাভ, ৃ:৫৫। 
187 . তাফযানী গীয, াদী:৫৫৭। 
188 . প্রাগুি। 
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হ আল্লা! মানদয  দাানতয  নান প্রকা ত, ভু িয থ স্পষ্ট এফং মাযা 

ইখরা  ইাকীননয নথ  নর আভানদযনক তানদয অন্তবুিি কয।189 

 [২৩৮]    اللَُّهمَّ ِإفَّ نَػْفِسْي َأمَّارٌَة بِالسُّْوِء َوالشَّْيطَاُف يُوِقُعِني ُكلَّ َساَعٍة ِفي َخِطيَئٍة ِمَن الْػَكَبائِِر
ُر، َفْضًَل َعِن الصَّ  َغائِِر، َوِإنّْي ُأرِْيُد نَػْزِعي ِمْن نَػْزِغِو، َوَلَ َأْسَتِطيُع َحتَّى تُػَوفػَّْقِني؛ فَِإفَّ بَيِدَؾ الْػَخيػْ

ػِكَتاِب َوالشَّرُّ لَْيَس ِإلَْيَك فَاْغِفْر ِلي َوُتْب َعَليَّ َوََل ُتزِْغ قَػْلبْي بَػْعَد ِإذ َىَديْػَتِني، َواْمَنْحِني ِعْلًما بالْ 
ِفَرًة السُّػنَِّة َوِإْف َلْم تَػْرَحْمِني َوتَػْغِفْر ِلي َأُكْن ِمَن الْػَخاِسرِيَن، فَاْىِدِني َسَواَء السَّبيِل َواْغِفْر ِلي َمغْ وَ 

نْػَيا َواْلخِ  يِن َوالدُّ َرِة، َوَما َذِلَك تَامًَّة، َواْعُف َعنّْي فَِإنََّك َعُفوّّ ُتِحبُّ الْػَعْفَو، َواْرزُْقِني الْػَعاِفَيَة ِفي الدّْ
َلى َعَلْيَك بَعزِْيٍز يَا َأْرَحَم الرَّاِحِميَن، يَا َلِطيُف يَا َلِطيُف، الْػُطْف بي بالْػُقْدرَِة الَِّتي اْستَػَوْيَت بَها عَ 

اَف قَػْبَل َأْف َيُكوَف َشْيٌء الْػَعْرِش فَػَلْم يَػْعَلْم أَحٌد َكْيِفيََّة اْسِتَواِئَك َعَلْيِو، اْكِفِني َشرَّ ُكلّْ ِشرّْيٍر يَا َمْن كَ 
 ، يَا ذا َوُىَو الْػُمَكوُّْف ِلُكلّْ َشْيٍء، َوَمْن َيُكوُف بَػْعَد َما ََل َيُكوُف َشْيٌء َأْسأَُلَك يا ذا الْػَجَلِؿ َواِِلْكَراـِ

، ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت، َربَّ الْػَعاَلِميَن ًأْرَحَم الرَّاِحمِ  يَن الْػَحنَّاُف الْػَمنَّاُف َبِديَع السََّمَواِت الطَّْوِؿ، َواِِلنْػَعاـِ
 َواَْلْرِض َربَّ الْػَعْرِش الْػَعِظيمِ 

হ আল্লা!  নশ্চই আভায নপ হফী হফী ভন্দ কনভিয  ননদি হদ আয তান 

প্র ত ভুহুনতি বুর-ত্রু ট এফং ফড় ফড় গুনায কুভন্ত্রণা প্রদান কনয। আ ভ হতাভায  নকট হই 

কুভন্ত্রণা হথনক ভু ি  াই।  কন্তু আভায হই  ি হনই- হম মিন্ত তু ভ আভানক তাপীক না 

হদনফ। হতাভায ানতই কর করযাণ। ভনন্দয ম্পকি হতাভায ানথ হনই। অতএফ তু ভ 

আভানক ক্ষ্ভা কয এফং আভানক  দাাত দান কযায য আভায অন্তযনক ফর কনযা না। 

তু ভ আভানক কুযআন  ুন্নায ইরভ দান কয। তু ভ ম দ আভায প্র ত দা না কয  

ক্ষ্ভা না কয তনফ আ ভ ক্ষ্ তগ্রস্ত ন মাফ। আভানক যর নথয  দা দান কয। 

 যূণিবানফ ক্ষ্ভা কয। আভায গুনাগুনরা ক্ষ্ভা কয,  নশ্চই তু ভ ক্ষ্ভাীর, ক্ষ্ভা কযানক 

ছন্দ কয। আভানক দু না  আ খযানত া ন্ত   নযাতা দান কয আয হতাভায  নকট তা 

হকান ক ঠন  ফল ন, হ দাভ যভ দারু। 

 হ দারু! হ দারু! তু ভ আভায প্র ত হতাভায ঐ কুদযনতয দ্বাযা দা কয, মায 

দ্বাযা তু ভ আযনয উয ভুন্নত  কন্তু  কবানফ ভুন্নত তা হকউ জানন না। তু ভ প্রনতযক 

                                                 
189 . প্রাগুি। 
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অ নষ্টকাযীয অ নষ্ট নত আভায জনয মনথষ্ট ন মা। হ হই ভান!  ম ন  ফদযভান  ছনরন 

হকান  জ ন ায ূনফি এফং  ম ন প্রনতযক ফস্তুয স্রষ্টা আয  ম ন  ফদযভান থাকনফন 

হকান  কছু হল ায নয। হ ভা ম্মা নত  ভমিাদাফান! হতাভাযই  নকট আ ভ 

প্রাথিনা ক য। হ ভা  িারী  ভান দাতা।  তু ভ ফযতীত হকান ভাফুদ নাই। (তু ভ)  ফশ্ব 

জগনতয প্র তারক, ফিনেষ্ঠ দাভ, দারু  দাতা, আভান  মভীননয স্রষ্টা, ভান 

আযনয যফ। 

 [২৩৯]    اللَُّهمَّ اْجَعْلِني َأْخَشاَؾ َحتَّى َكأَنّْي َأرَاَؾ َوَأْسِعْدِني بتَػْقَواَؾ، َوَلَ َتْجَعْلِني بَمْعِصَيِتَك
 اْنُصْرِني َعَلى َمْن َظَلَمِني، َوَأرِِني ِفيِو ثَْأِري َوَأِقرَّ بَذِلَك َعْيِنيُمْطُروًدا، َوَرضِّْني بَقَضاِئَك، وَ 

হ আল্লা! তু ভ আভানক হতাভায এভন বী ত দান কয, হমন আ ভ হতাভানক 

হদখ ছ। হতাভায তাকা দ্বাযা হৌবাগযভ ণ্ডত কয। হতাভায াা ায দ্বাযা দূনয  যন  দ 

না। হতাভায  নধিা যত পারায উয তুষ্ট যাখ। হম আভায প্র ত মুরভ কনয তায  ফরুনে 

আভানক াাময কয এফং তায হথনক আভায প্র তনাধ গ্রণ কনয আভায হ াখনক ীতর 

কয।190 

 [২৪০]    اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْستَػْوِدُعَك الْػيَػْوـَ نَػْفِسي َوَأْىِلي َوَماِلي َوَوَلِدي، َوَمْن َكاَف ِمنّْي ِفي َسبيِل
ُهْم َوالْػَغاِئبِ الشَّاِىِد مِ   نػْ

হ আল্লা! আ ভ আজনকয  দনন আভায জীফন, আভায  যফায, আভায ম্পদ, 

আভায ন্তান-ন্ততী এফং উ স্থত অনু স্থত মা  কছুয অ ধকায আভায উয যননছ তা 

ফ হতাভায উয নযস্ত কযরাভ।  

 [২৪১]    َْنااللَُّهمَّ اْحَفْظَنا بِحْفِظ اِِلْيَماِف َواْحَفْظُو َعَليػ 

হ আল্লা! তু ভ আভানদযনক ইভান  পামনতয ভাধযনভ  পামত কয এফং 
আভানদয জনয ইভাননক  পামত কয।191  

 [২৪২]    ََنا َفْضَلَك، ِإنَّا إَلَْيَك رَاِغُبوف  اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا ِفي رَْحَمِتَك َوََل َتْسُلبػْ

হ আল্লা! আভানদযনক হতাভায যভনতয ভনধয দা খর কয। আভানদয হথনক 
হতাভায অনুগ্র উ ঠন  ন না।  নশ্চই আভযা হতাভাযই আাফা দ।192 

                                                 
190 . আরার কারাভ  প ভুনাজা ত  মর জারা র ার ইকযাভ, ৃ:৫৬। 
191 . প্রাগুি। 
192 . প্রাগুি। 
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 [২৪৩]   َقَلِب، َوُسْوِء الْػَمْنَظِر ِفي اَْلْىِل َوالْػَما ِؿ اللَُّهمَّ ِإنَّا نَػُعْوذ بَك ِمْن َوْعثَاِء السََّفِر وََكآبَِة الْػُمنػْ
يِد، يَا فَػعَّاًَل ِلَما يُرِيُد، يَا َمْن َيُحوُؿ بَػْيَن الْػَمْرِء َوقَػْلبِو ُحْل َوالْػَوَلِد، يَا َمْن ُىَو َأقْػَرُب ِمْن َحْبِل الْػَورِ 

نَػَنا َوبَػْيَن َمْن يُػْؤِذيَنا، بَحْوِلَك َوقُػوَِّتَك يَا َكاِفَي ُكلّْ َشْيٍء َوََل َيْكِفي ِمْنُو َشْيٌء اْكِفَنا َما يػَ  ُهمَُّنا ِمْن بَػيػْ
نْػَيا َواْلِخَرِة يَ   ا َأْرَحَم الرَّاِحِمينَ َأْمِر الدُّ

হ আল্লা! আভযা হতাভায আে  াই পনয কষ্ট, অফা িত দৃয এফং  যফায, 

ম্পদ  ন্তান-ন্ততীয ফযাানয ভন্দ দৃয হথনক। হ হই তা!  ম ন গ্রীফা স্থত ধভনী 

নত অ ত  ননকট। হ মা ইিা তাই ম্পাদনকাযী! হ ভানুল  তায অন্তনযয ভানঝ 

অন্তযা ৃ ষ্টকাযী! আভানদযনক মাযা কষ্ট  দনত  া হতাভায ক্ষ্ভতা   ি দ্বাযা তানদয 

ভানঝ  আভানদয ভানঝ দূযত্ব ৃ ষ্ট কনয দা। হ কর ফস্তুয ূণিতা দানকাযী!  ম ন 

ফযতীত হকান  কছুই ূণিতা রাব কযনত ানয না। তু ভ আভায দু না  আ খযানতয কর 

প্রনাজননয জনয মনথষ্ট ন মা। 

 [২৪৪]     ْاللَُّهمَّ َوفػّْْر َحظّْي ِمْن َخْيٍر تُػْنزِلُُو، َأْو ِإْحَساٍف تُػْفِضُلُو َأْو ِبر  تَػْنُشُرُه َأْو رِْزٍؽ تَػْبُسطُُو َأو 
ي يَا َخِبيٌر بَفْقِري ذْنٍب تَػْغِفُرُه َأْو َخطٍَأ َتْستُػُرُه، يَا ِإَلِهي يَا َمْن بَيِدِه نَاِصَيِتي يَا َعِليٌم بُضرّْي َوَمْسَكَنتِ 

َوفَاقَِتي يَا َربّْ َأْسأَُلَك بَحقَّْك َوُقْدِسَك َوَأْعَظِم ِصَفاِتَك َوَأْسَماِئَك: َأْف َتْجَعَل َأْوقَاِتي بِاللَّْيِل 
ْيِو ُمَعوِّْلي يِا َمْن ِإلَْيِو َوالنػََّهاِر بذِْكِرَؾ َمْعُمورًَة َوبِخْدَمِتَك َمْوُصوَلًة َوَأْعَماِلي َعْنَدَؾ َمْقُبوَلًة يَا َمْن َعلَ 

َشَكْوُت َأْحَواِلي، قَػوّْ َعَلى ِخْدَمِتَك َجَوارِِحي َواْشُدْد َعَلى الْػَعزِْيَمِة َجَواِنِحي َوَىْب ِلي الْػِجدَّ ِفي 
ـَ َعَلى اَلتَّْصاِؿ ِفي ِخْدَمِتَك َحتَّى َأَخاَفَك َمَخاَفَة الْػُمْوِقِنيَن  َوَأْجَتِمَع ِفي َجَواِرَؾ َخْشَيِتَك َوالدََّوا

 َمَع الْػُمْؤِمِنينَ 

হ আল্লা! তু ভ আভায বাগযনক হতাভায না মরকৃত করযাণ দ্বাযা ূণি কয। অথফা 

হতাভায এভন ইান দ্বাযা মা তু ভ দান কয। অথফা এভন ূণয দ্বাযা মা তু ভ  ফস্তায কয। 

অথফা এভন  য মক দ্বাযা মা তু ভ প্রস্ত কয। অথফা এভন গুনা দ্বাযা মা তু ভ ক্ষ্ভা কয। 

অথফা এভন বুর-ত্রু ট দ্বাযা মা তু ভ হগান যাখ। 

 হ আভায ভাফুদ! হ মায ানত আভায ররাট! হ আভায কষ্ট  অাত্ব 

ম্পনকি অ ধক জ্ঞাত! হ আভায দা যেতা   নুঃস্বতা ম্পনকি অফ ত! হ আভায 

প্র তারক! আ ভ হতাভায  নকট হতাভায ক,  ফত্রতা এফং ভান গুণাফরী  নাভভূনয 
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ীরা প্রাথিনা ক য হম, তু ভ আভায  দফা-যানতয ভগুনরা হতাভায  ম কয  িযনণয 

কানজ রা গন দা, হতাভায  খদভনত হৌ ছন দা এফং আভায আভরগুনরা গ্রণনমাগয 

কয।  

মায উয আভায বযা হ হই তা! হ মায প্র ত আভায অফস্থাগুনরায অ বনমাগ 

তুনর ধ য! তু ভ আভায অঙ্গ-প্রতযঙ্গ হতাভায  খদভনতয জনয  িারী কয এফং আভায 

আমভ  ংকল্পনক দৃঢ় কয। হতাভায বনয ভনধয আভানক একাগ্রতা দান কয এফং হতাভায 

 খদভনত ফিদা ংমুি যাখ। এভন ক আ ভ হমন হতাভায প্র ত ইাকীনকাযীনদয ভতই 

হতাভানক ব ক য এফং ভু ভননদয ানথ হতাভায প্র তনফী ই। 

 [২৪৫]     اللَُّهمَّ َمْن َأرَاَدِني بُسوٍء فَػُردَُّه َعَلْيِو، َوَمْن َكاَدِني َفِكْدُه، َواْجَعْلِني ِمْن َأْحَسِن ِعَباِدَؾ
َك، َوُجْد ِلي َنِصيًبا ِعْنَدَؾ َوَأقْػَرِبِهْم َمْنزِلًَة ِمْنَك َوَأَخصِّْهْم زُْلَفى َلَدْيَك، ِإنَُّو ََل يَػَناُؿ َذِلَك ِإَلَّ بَفْضلِ 

ِبُجوِدَؾ، َواْعِطْف َعَليَّ بَمْجِدَؾ َواْحَفْظِني بَرْحَمِتَك َواْجَعْل ِلَساِني ِبذِْكِرَؾ َلِهًجا، َوَأِقْلِني ِمْن 
َربّْ َنَصْبُت َعثْػَرِتي َواْغِفْر ِلي زَلَِّتي، فَِإنََّك َأَمْرَت َعَباَدَؾ بُدَعاِئَك َوَضِمْنَت َلُهُم اِِلَجابََة، فَِإلَْيَك يَا 

َوْجِهي، َوَمَدْدُت َيَديَّ فَبَرْحَمِتَك اْسَتِجْب ُدَعاِئي، َوبَػلّْْغِني ُمَناَي َوََل تَػْقَطْع رََجاِئي، َواْكِفِني َشرَّ 
ظَُّلِم، يَا َأْعَداِئي يَا َسِميَع الدَُّعاِء، يَا َسابَغ النػَّْعِم، يَا َداِفَع النػَّْقِم، يَا نُوَر الْػُمْستَػْوِحِشيَن ِفي ال

 َأْرَحَم الرَّاِحِمينَ 

হ আল্লা! হম আভায ক্ষ্ ত কযনত  া, তায ক্ষ্ ত তায  দনক  প যন দা। আয 

হম আভায ানথ প্রতাযণা কযনত  া, তায প্রতাযণা তায উযই  তত কয। আভানক 

হতাভায  নকট হতাভায উতভ বাগযফান ফান্দানদয অন্তবুিি কয। তানদয ভানঝ হতাভায 

ফিা ধক  নকটতভ স্থান আভানক দান কয। তানদয ভানঝ ফিানক্ষ্া ফাছাইকৃতনদয হথনক 

হতাভায অ ধক  নকটফতিী আভানক কনয না। আয এই ভমিাদা হতাভায অনুগ্র ফযতীত রাব 

কযা মা না।  

হতাভায ফদানযতা দ্বাযা আভানক ভৃে কয। হতাভায ম্মাননয ীরা আভায প্র ত 

দা কয। হতাভায যভনতয ভাধযনভ আভানক যক্ষ্া কয। আভায মফাননক হতাভায  ম কয 

দ্বাযা অটর যাখ। আভায বুর-ত্রু ট হ্রা কয এফং আভায বুর-ভ্রা ন্ত ক্ষ্ভা কয। হকননা 

তু ভই হতাভায ফান্দানদযনক হতাভায  নকট দুআ কযনত  ননদি  দনছ এফং তা কফুর কযায 

দা ত্ব  ননছ।   
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হ আভায প্র তারক! আ ভ আভায হ াযানক হতাভায  দনক কয ছ এফং আভায 

াত দু টনক প্রা যত কনয হতাভায  নকট প্রাথিনা কয ছ। অতএফ তু ভ আভায দুআনক 

হতাভায দা কফুর কনয না। আভানক  ননজয রনক্ষ্য হৌ ছন দা। আভায আা  ছন্ন 

কনযা না। আয আভায ত্রুয অ নষ্ট হথনক তু ভ আভায জনয মনথষ্ট ন মা হ দুআ 

েফণকাযী! হ  নআভত দানকাযী! হ া স্ত প্র ততকাযী! হ অেকানয আনরা প্রদানকাযী! 

হ দাভ যভ দারু! 

 [২৪৬]     ُّاللَُّهمَّ َفُخْذ بَيِدي ِفي الْػَمَضاِئِق َواْكِشْف ِلي َوُجوَه الْػَحَقاِئِق َوَوفػّْْقِني ِلَما ُتِحب
َر ِإحْ  َساِنَك، َوِقِني َمَصارَِع السُّْوِء َواْكِفِني َكْيَد الْػَحاِسِد َواْعِصْمِني ِمَن الزََّلِل، َوَل َتْسُلْب َعنّْي ِستػْ

 نَ َوَشَماَتَة اَْلْضَداِد، َوالْػُطْف بي ِفي َسائِِر ُمَتَصرّْفَاِتي، َواْكِفِني ِمْن َجِميِع ِجَهاِتي يَا َأْرَحَم الرَّاِحِمي

হ আল্লা! ংকীণিতায ভ আভায াত ধনযা। আভায াভনন ফ কছুয স্বরু 

উনন্মা ন কয। আভানক তায তাপীক দান কয মা তু ভ ছন্দ কয এফং আভানক দস্থরন 

হথনক যক্ষ্া কয। হতাভায ইান  অনুগ্রনয  াদয আভায উয হথনক উ ঠন  ন না। 

আভানক ভন্দ ভৃতুয হথনক যক্ষ্া কনয।  ংুনকয  রান্ত এফং ত্রুয উানয ফযাানয তু ভ 

আভায জনয মনথষ্ট ন মা। তু ভ আভায কর কানজ আভায প্র ত নভনীতা  জতা 

অফরম্বন কয এফং আভায কর  ফন তু ভ আভায জনয মনথষ্ট ন মা হ দাভ যভ 

দারু। 

 [২৪৭]     َر الْػَمْسُؤولِيَن، ِإلَْيَك َأْشُكو اللَُّهمَّ ُكْن ِلي ُمَؤيًّْدا َونَاِصًرا وَُكْن بي َرُؤْوفًا رَِحيًما يَا َخيػْ
، َوَل َتِكْلِني ِإَلى نَػْفِسي َطْرَفَة َعيْ  ٍن، يَا َضْعَف قُػوَِّتي َوِقلََّة ِحيَلِتي يَا َأْرَحَم الرَّاِحِميَن بُقْدرَِتَك َعَليَّ

 [ثَلثًا]« َحيُّ يَا قَػيُّوـُ بَرْحَمِتَك َأْسَتِغيثُ 
হ আল্লা! তু ভ আভায ভথিনকাযী  াামযকাযী  এফং তু ভ আভায প্র ত 

দাীর  হভনযফান , হ নফিাতভ প্রাথিনায স্থর। আ ভ হতাভায  নকট আভায দুফিরতা 

এফং আভায অদক্ষ্তা  উানয স্বল্পতায অ বনমাগ কয ছ, হ দাভ যভ দারু। 

হতাভায কুদযতই আভায উয প্র তপ রত। তু ভ আভানক এক ভুহুনতিয জনয আভানক 

আভায  ননজয উয হছনড়  দ না। হ   যঞ্জীফ    যস্থাী! হতাভায যভনতয দ্বানযই 

প যাদ কয ছ।  
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 [২৪৮]     اللَُّهمَّ َأْسأَُلَك بِعزَّْؾ َوُذلّْي ِإَلَّ رَِحْمَتِني، َوَأْسأَُلَك بُقوَِّتَك َوَضْعِفي، َوبِغَناِئَك َعنّْي َوفَػْقِري
، َعبيُدَؾ ِسَواَي َكِثيٌر َولَْيَس ِلي َسيٌّْد ِسَواَؾ، ََل ِإلَْيَك، َىِذِه نَاِصَيِتي الْػَكاِذبَُة الْػَخاِطَئُة بَػْيَن َيَدْيكَ 

ِع الذَّلِيِل، َمْلَجَأ َوََل َمْنَجى ِمْنَك ِإَلَّ ِإلَْيَك، َأْسأَُلَك َمْسأَلََة الْػِمْسِكيِن، َوأَبْػَتِهُل ِإلَْيَك ابِْتَهاَؿ الْػَخاضِ 
ْن َخَضَعْت َلَك رَقْػَبُتُو، َورَِغَم َلَك أَنْػُفُو، َوفَاَضْت َلَك َوَأْدُعوَؾ ُدَعاَء الْػَخاِئِف الضَّرِيِر، ُسَؤاَؿ مَ 

َناُه، َوذؿَّ َلَك قَػْلُبوُ   َعيػْ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায ম্মাননয ীরা প্রাথিনা কয ছ এফং আভায ীনতা 

হতাভায দা কাভনা কয ছ। আভায দুফিরতা হতাভায  ি কাভনা কয ছ। আভায অবাফ  

দা যেতা হতাভায স্বিরতা  প্রা ূমি কাভনা কয ছ।  

আভায এই  ভথযাফাদী  বুরকাযী ররানটয হকগুি হতাভায ানতই। আ ভ ছাড়া 

হতাভায অননক ফান্দা যননছ  কন্তু তু ভ ফযতীত আভায হকান অ ববাফক হনই। তু ভ ছাড়া 

হকান আেস্থর  ভু িয থ হনই। আ ভ হতাভায  নকট অানয ভত প্রাথিনা কয ছ। 

হতাভায প্র ত আনুগতয   ফন প্রকাকাযীয ভত বীত ন্ত্রস্ত ন প্রাথিনা কয ছ। আত্ম-

ভিণকাযী  ীনতা প্রকাকাযী ন, হতাভায বন কান্না অশ্রু প্রফা তকাযী   ফনী 

হৃদনয অ ধকাযীয ভত  ফনী ন হতাভায  নকট প্রাথিনা কয ছ।193  

 [২৪৯]    ِفَيَة َحتَّى تُػَهنّْيِني بِالْػَمِعيَشِة، َواْخِتْم ِلي بالْػَمْغِفَرِة َحتَّى َلَ َتُضرُِّني اللَُّهمَّ الْػبْسِني الْػَعا
 الذُّنُوُب، َواْكِفِني ُكلَّ َىْوٍؿ ُدوَف الْػَجنَِّة َحتَّى تُػبَػلَّْغِنيَها بَرْحَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاِحِمينَ 

হ আল্লা! তু ভ আভানক  নযাতায হালানক আফৃত কয হমন আভায জীফন 

জী ফকা স্বািন্দযভ । ভৃতুযয ভ আভানক ক্ষ্ভা কয, হমন গুনা আভায হকান ক্ষ্ ত 

কযনত না ানয। হতাভায দা জান্নানত প্রনফ কযা মিন্ত প্র ত ট ংকটজনক  য স্থ ত 

নত আভানক যক্ষ্া কয, হ দাভ যভ দারু।194 

 [২৫০]     َُّنتَػَها، َوتُػْغِنيِني بِو َعْن َأْىِلَها، َوَيُكوُف َبََلًغا ِلي اللَُّهمَّ َأْعِطِني ِمَن الد نْػَيا َما َتِقيِني بِو ِفتػْ
َة ِإَلَّ بكَ  َها، فَِإنَُّو َلَ َحْوَؿ َوََل قُػوَّ ٌر ِمنػْ  ِإَلى َما ُىَو َخيػْ

                                                 
193 . ভাা যদুম মাভআন, ৃ:৬৭। 
194 . আ ুল্লা ইফনন আ ুর াকাভ, ীযানত উভয ইফনন আ ুর আমীম, ৃ:৯৮। 



দুআয ফাগান- নফী (া)  াাফীনদয দুআ      68 
 

 
`viƒm mvAv`vZ 

হ আল্লা! তু ভ দ নানত আভানক মা দান কনযছ তায  পতনা নত আভানক যক্ষ্া 
কয এফং আভানক দু নাফাীনদয হথনক অভুখানক্ষ্ী কনয দা হমন আভায তায হ ন 
উতভ ফস্তু  ভনর মা।  নশ্চই ভন্দ কাজ হথনক  ফযত থাকা এফং হনক কাজ কযায  ি 
াভথিয একভাত্র আল্লায ক্ষ্ হথনক।195  

 [২৫১]     َُّكلَّ َغائَِبٍة ِلي بَخْيرٍ   اللَُّهمَّ قَػنػّْْعِني بَما َرزَقْػتَػَني، َوبَاِرْؾ ِلي ِفيِو، َواْخُلْف َعَلي 

হ আল্লা! তু ভ আভানক হম  য মক  দনছ তায ভনধয তু ষ্ট দান কয। তায ভনধয 
ফযকত দান কয এফং আভায অদৃনযয প্র ত ট ফস্তুয ফযাানয করযানণয ানথ তু ভ আভায 
প্র ত ন ধ ন মা।196 

 [২৫২]    َا نَػْفِسِو َوزِنََة َعْرِشِو َوِمَداَد َكِلَماتِوُسْبَحاَف اهلِل َوبَحْمِده َعَدَد َخْلَقِو َوِرض 

আল্লায  ফত্রতা ফণিনা কয ছ তায প্রংায ানথ, তায ৃ ষ্টয ভ যভাণ, তায 

ন্তু ষ্টয ভ যভাণ, তায আযনয মননয ভ যভাণ এফং তায কা রভাভূ  রখায 

কা রয ভ যভাণ।197 

 [২৫৩]     َِفي السََّماِء َوَعَدَد َما َخَلَق ِفي اَْلْرِض، َوُسْبَحاَف اهلِل َعَدَد َما  ُسْبَحاَف اهلِل َعَدَد َما َخَلق
 بَػْيَن ذِلَك، َوُسْبَحاَف اهلِل َعَدَد َما ُىَو َخاِلٌق، َواهلُل َأْكبَػُر ِمْثَل ذِلَك، َوالْػَحْمُد هلِل ِمْثَل ذِلَك، َوَلَ 

َة ِإَلَّ بِاهلِل ِمْثَل ذِلكَ   َحْوَؿ َوََل قُػوَّ

আ ভ আল্লায  ফত্রতা ফণিনা কয ছ আভাননয ৃ ষ্টয ভ যভাণ এফং মভীননয 

ৃ ষ্টয ভ যভাণ। আল্লায  ফত্রতা ফণিনা কয ছ এতদুবনয ভানঝ মা আনছ তায 

ভ যভাণ। আল্লায  ফত্রতা ফণিনা কয ছ হই  যভাণ, হমই  যভাণ  ত ন ৃ ষ্ট 

কনযনছন। আল্লায ফড়ত্ব- ফণিনা কয ছ অনুরু  যভাণ। আল্লায প্রংা ফণিনা 

অনুরু  যভাণ এফং রা াউরা ারা কুাতা ইল্লা  ফল্লা াঠ কয ছ অনরু 

 যভাণ।198 

 

                                                 
195 . প্রাগুি। 
196 . আদাফুর ভুপযাদ, াদী:৬৮১।  
197 .   ভু রভ, দুআ অধযা, াদী:২৭২৬। 
198 . আত তাযগীফ াত তাযীফ, দুআ   ম কয অধযা, াদী:২৪২৪। 
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 [২৫৪]     ُسْبَحاَف اهلِل َعَدَد َخْلِقِو، ُسْبَحاَف اهلِل ِمْلَء َما َخَلَق ُسْبَحاَف اهلِل َعَدَد َما َخَلَق، ُسْبَحاَف
السََّماِء َواْلَْرِض، ُسْبَحاَف اهلِل َعَدَد َما ِفي اَْلْرِض َوالسََّمػاِء، ُسْبَحاَف اهلِل َعَدَد َما اهلِل َعَدَد َما ِفي 

 كَ َأْحَصى ِكَتابُُو، َوُسْبَحاَف اهلِل َعَدَد ُكلّْ َشْيٍء، َوُسْبَحاَف اهلِل ِمْلَء ُكلّْ َشْيٍء َوالْػَحْمُد هلِل ِمْثَل َذلِ 

আ ভ আল্লায  ফত্রতা ফণিনা কয ছ তায ৃ ষ্টয ভ যভাণ। আল্লায  ফত্রতা 

ফণিনা কয ছ  ত ন মা ৃ ষ্ট কনযন ন তা ব তি। আল্লায  ফত্রতা ফণিনা কয ছ তায ৃ ষ্টয 

ংখযায ভ যভাণ। আল্লায  ফত্রতা ফণিনা কয ছ আভান  মভীননয মত ৃ ষ্ট আনছ 

তায  যভাণ। আল্লায  ফত্রতা ফণিনা কয ছ হই  যভাণ মা তায  কতাফ  াফ কনযনছ। 

আল্লায  ফত্রতা ফণিনা কয ছ কর  কছুয ংখযা  যভাণ। আল্লায  ফত্রতা ফণিনা কয ছ 

কর ফস্তু ব তি এফং আল্লায প্রংা জ্ঞান কয ছ অনুয  যভাণ।199 

 [২৫৫]     ََرقػ  َها َوَأُعوذ بَك ِمَن النَّاِر َوَسَلِسِلَها َوَأْغَلَِلَهااللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك الْػَجنََّة َونَِعيَمَها َواْسَتبػْ

হ আল্লা! আ ভ হতাভায  নকট জান্নাত  তায  নআভতভূ এফং তায স্বািনন্দযয 
কর উকযণ প্রাথিনা কয ছ। আয আ ভ হতাভায  নকট আে  াই জাান্নাভ নত এফং 
তায ভনধয  জ ঞ্জযাফে া  আফে া হথনক।200 

 [২৫৬]     اللَُّهمَّ ِإنََّك َتْسَمُع َكََلِمي، َوتَػَرى َمَكاِني َوتَػْعَلُم ِسرّْي َوَعَلَنَِيِتي، َوَلَ َيْخَفى َعَلْيَك ِشْيٌء
ُؼ ِإلَْيَك َترِ ِمْن َأْمِري َوأَنَا الْػَباِئُس الْػَفِقيُر َوالْػُمْسَتِغيُث الْػُمْسَتِجيُر، َوالْػَوِجُل الْػُمْشِفُق الْػُمِقرُّ الْػُمعْ 

الْػَخاِئِف بَذْنبِو، َأْسأَُلَك َمْسأََلَة الْػِمْسِكيِن َوأَبْػَتِهُل ِإلَْيَك اْبِتَهاَؿ الْػُمْذِنِب الذَّلِيِل، َوَأْدُعْوَؾ ُدَعاَء 
 الضَّرِيِر، ُدَعاَء َمْن َخَضَعْت َلَك رَقْػَبُتُو َوذؿَّ َلَك ِجْسُمُو، َورَِغَم َلَك أَنْػُفوُ 

হ আল্লা! তু ভ আভায প্রথিনা শুনছ। আভায অফস্থা হদখছ। আভায প্রকায  
হগান ফ কছু মান। আভায হকান  ফল হতাভায কানছ হগান ন। আ ভ  ফদগ্রস্ত, 
ভুখানক্ষ্ী, াাময  আেকাভী, বীত-ক ম্পত  অযাধ স্বীকাযকাযী। আ ভ হতাভায কানছ 
 ভকীননয ভত  াই। অযাধীয নযা প্রাথিনা ক য।  ফদগ্রস্ত  বীত ফয িয নযা হতাভানক 
ডা ক। মায গদিান হতাভায াভনন নত যননছ। মায হদ ট হতাভায াভনন অদস্থ ন 
নড় আনছ। মায নাক ধূ র ধূ যত (ন হতাভানক ডাকনছ)।201 

                                                 
199 . আত তাযগীফ াত তাযীফ, দুআ   ম কয অধযা, াদী:২৪২৬।  
200 . ভুনানদ আভদ, াদী:১৪৮৩। 
201. তাফযানী-  কতাফুদ  দুআ, াদী:৮৭৭।  
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 [২৫৭]    ْاللَُّهمَّ ِإنك قُػْلَت، َوقُػْوُلَك الْػَحقُّ: اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكم 

হ আল্লা! তু ভ ফনরছ, আয হতাভায ফরা তয- হতাভযা আভায  নকট দুআ কয, 

আ ভ কফুর কযফ। 

 [২৫৮]     اللَُّهمَّ َىَذا الدَُّعاُء َوَعَلْيَك اِِلَجابَُة َوَىَذا الْػَجْهُد َوَعَلْيَك التُّْكََلُف، َوَلَ َحْوَؿ َوَلَ قُػوََّة
 ِإَلَّ بكَ 

হ আল্লা! এ নরা আভায প্রাথিনা আয কফুর কযা হতাভায ইিাধীন। আয এই 

নরা আভায প্রন ষ্টা আয বযা হতাভায উযই। হতাভায াাময ফযতীত হকান  ি হনই।  

 [২৫৯]     اللَُّهمَّ َصلّْ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِؿ ُمَحمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْػَراِىيَم َوَعَلى آِؿ ِإبْػَراِىيَم
ى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِؿ ُمَحمٍَّد، َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْػَراِىْيَم َوَعَلى آِؿ ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد, َوبَاِرْؾ َعلَ 

 ِإبْػَراِىْيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجيدٌ 

হ আল্লা! তু ভ ভুাম্মদ (া)  তাযফংধনযয প্র ত যভত না মর কয, 

হমভ নবানফ তু ভ যভত না মর কনয ছনর ইফযা ভ (আ)  তায ফংধনযয প্র ত।  নশ্চই 

তু ভ প্রং ত  ম্মা নত।  হ আল্লা! তু ভ ভুাম্মদ (া)  তাযফংধনযয প্র ত ফযকত 

না মর কয, হমভ নবানফ তু ভ ফযকত না মর কনয ছনর ইফযা ভ (আ)  তায ফংধনযয 

প্র ত।  নশ্চই তু ভ প্রং ত  ম্মা নত।202 

 
□ □ □ □ □ 

                                                 
202     ফুখাযী, াদী:৩৩৭০। 
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