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যে য োন ো সমনে পড়োর 

যেক র, দু'আ ও আেোত সমূহ 

 
তানবীর হাসান ববন আবু্দর রফীক 

পযরশুযি প্র োশ  
এ মোত্র পযরনেশ ঃ আেোযেল েু  শপ 

যি ো োঃ ৩৪,  র্থ ব্রু  হল যরোড, মোদ্রোসো মোন থট, ৩ে 
তলো, েোাংলোেোজোর, ঢো ো। 
যমোেোইলঃ 01874386878 

যেসেু  যপইজঃ www.facebook.com/ababil.books 
প্র োশ  োলঃ রমোদ্বো  ১৪৪১ যহজরী, যম ২০২০ খৃষ্টোব্দ 

য র্থোযরত মূলযঃ ৪০ (চযিশ) টো ো মোত্র। 
সেথস্বত্ব সাংরযিত  

https://www.facebook.com/ababil.books/
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الرَِحيمِِِِالرَْْحَنِِِِاّلَلِِِبِْسمِِ  
প্রোর্যম   র্ো 

সমস্ত গুণগো  যসই আিোহর জ য যেয  যজহ্বো  োম  এম  এ  অঙ্গ আমোনদর দো  
 নরনে  যেই অঙ্গ রোত-যদ  অ েরত  োড়োনত র্ো নলও  খন োই ক্লোন্ত হে  ো 
এোং যতয  যসই যজহ্বোর সনঙ্গ জযড়ত যেক র পযরভোষোর এম  এ যট আমল 
আমোনদর যেযশ যেযশ  রনত েনলনে  যে আমলন  অ য য োন ো আমল েোযড়নে 
যেনত পোনর  ো। সলোত ও সোলোম েযষথত যহো  যসই যপ্রে  েীর উপর যেয  
আমোনদর যশযখনে যগনে  য ভোনে আিোহর যেক র  রনত হে। তোাঁর আপনজন ও 
সহচরগণের উপরও সলোত ও সোলোম েোরো যসই সুযমষ্ট সে েোন যর যেক রগুনলো এ 
পেথন্ত যপৌঁেোন োর ডো েোহ  যেনল । 

আিোহর  গণয এই েোন্দো গত দু’ েের পূনেথর রমোদ্বোন  য নজর আমনলর  র্ো 
যভনেই এম  য েু যেক র হোদীনসর ভোন্ডোর হনত সাংগ্রহ  নরযেলোম যেগুনলো যে 
য োন ো সমেই চলনত-যেরনত পড়ো েোে, েোর জ য হোদীনস সুয যদথষ্ট য োন ো সমনের 
 র্ো েলো হেয । যসই সাংগ্রহশোলোর েযর্থত রূপই হনে েিযমো  েইযট। 
আলহোমদুযলিোযহ  োেীরো! 

পোি  সমীনপ অ ুনরোর্ র্ো নে আপ োরো এই যেক রগুনলোর দোওেোত অ যনদর 
 োনেও যপৌঁনে যদনে । এময ও দোওেোত যদনত পোনর , হোনত এই েইযটও তুনল 
যদনত পোনর । এর মোর্যনম আপ োরো অজথ   রনে  হোদীনস েযণথত যসই েেীলত, 
যেখোন  েলো হনেনে “নে েযযি  লযোনণর পর্ যদখোে তোাঁর প্রযতদো  হনে 
 লযোণ র  মথযট সম্পোদ  োরী েযযির অ ুরূপ।”1 তনে অ যন  দোওেোত 
যপৌঁেোন োর পূনেথ য নজ আমল  রোর যচষ্টো  রনে । ইমোম আহমোদ যে  হোম্বোল 
রযহমোহুিোহ েনল , “আযম য নজ আমল  ো  নর  েী সিোিোহু আলোইযহ 
ওেোসোিোনমর য োন ো হোদীস যলযখয । এম য  আমোর  োনে েখ  যপৌঁেোনলো যে, 
 েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম যহজোমো  যরনেনে  এোং আেূ তোইেোহন  এ  

 
1 আস-সহীহ, মুসযলম, ১৮৯৩ 
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দী োর যদনেনে  তখ  আযমও যহজোমো  যরনে হোজ্জোমন  (যহজোমো পযরচোল ো োরী) 
এ  দী োর যদলোম।”2 

চলনে রমোদ্বো  মোস, সোমন  সমোগত ক্বদনরর রোত, েোর এ যট রোত হোজোর মোনসর 
চোইনতও উত্তম। অ ুনরোর্ র্ো নে এই েেীলতপূণথ সমেগুনলোর এ যট মুহূতথও জ য 
অের্ো  ষ্ট  ো হে, অন্তত েেীলতপূণথ এই যেক রগুনলো যে  আমোনদর মুনখ মুনখ 
র্োন । আিোহ তোওেী  দো   রু ! 

মো ুনষর েলো েো যলখোে ভুল হওেোটো অযত স্বোভোযে । েযদ য োন ো র্রনণর 
ভুলত্রুযট আিোহর য োন ো েোন্দোর যচোনখ পনড় তোহনল জো োন োর অ ুনরোর্। আযম 
তোাঁর জ য অগ্রীম দু’েো  রযে আল্লাহ যেন তাাঁণক তাাঁর বিয় োবকরীনণের তাবিকায় 
অন্তর্ভ ূক্ত কণরন। 

পযরনশনষ আিোহর  োনে দু'আ  যর যতয  যে  এ গ্রনের ভুলত্রুযট িমো  নর এন  
 েুল  নর য   এোং এর সনঙ্গ সাংযিষ্ট সেোইন  িমো  নর যদ । মহো  আিোহ 
যে  এর উসীলোে সংকিক, সংকিণকর যপতো-মোতো, স্ত্রী-সন্তো োযদ এবং স ল 
পোি  ও েই সাংযিষ্ট  স লন   োজোত যদনে যদ । আমী ! সলোত ও সোলোম 
েযষথত যহো  মুহোম্মোদ সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম, তোাঁর পযরজ  ও সহচরগনণর 
উপর। 

 

২০ রমাদ্বান ১৪৪১ বহজরী 

  

 
2 আল-জোযমউ যল-আখলোয র রোেী ওেো আদোযেস সোমী, খতীে েোগদোদী, ১৮৪ 
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যেক নরর েেীলত 

সূচ োনতই আমরো যেক নরর েেীলত সম্পন থ যজন  য নেো ই  শো আিোহ। এন  
এন  যেক নরর েেীলতগুনলো আনলোচ ো  রো হনলোঃ 

(১) মহো  আিোহ সেথদো তোাঁন  স্মরণ োরী েো যেক র োরীনদর প্রশাংসোে য নজই 
েনলনে , “আর েোরো দোাঁযড়নে, েনস ও শুনে আিোহর স্মরণ (যেক র)  নর।”3 

(২) যেই আম্মোজো  আযেশোহ রযদেোিোহু আ হো েনলযেনল ,  েী সিোিোহু আলোইযহ 
ওেোসোিোনমর আখলো  যেল আল- ুরআ 4 যতয  য নজই েলনে , “ েী সিোিোহু 
আলোইযহ ওেো সোিোম সেথসমনে আিোহর স্মরণ (যেক র)  রনত ।”5 

(৩) সোহোেী সোলমো  আল-েোরসী রযদেোিোহু আ হুন  যজনেস  রো হনলো, 
সেনচনে েেীলতপূণথ আমল য ো যট? যতয  েলনল , “তুযম য   ুরআ  পোি 
 নরোয ? (আিোহর েোণী)6 “আর আিোহর যেক রই সেনচনে েড়।”7 

(৪) আিোহর  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম েনলনে , “নে তোর রনের যেক র 
 নর আর যে তোর রনের যেক র  নর  ো তোনদর উপমো হনে জীযেত ও মৃনতর 
উপমোর  যোে।”8 

(৫) যেক নরর মোর্যনমই অন্তর প্রশোন্ত হে।9 

(৬)  েী আলোইযহস সোলোম েনলনে , “সেথদো যতোমোর যজহ্বো যে  আিোহর 
যেক নরর দ্বোরো যসি র্োন ।”10 

 
3 সূরো আলু ইমরো ঃ ১৯১ 
4 মুস োদ, আহমোদ, ২৪৬০১; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ 
5 আস-সহীহ, মুসযলম, ৩৭৩ 
6 সূরোতুল আ  োেূতঃ ৪৫ 
7 জোযমউল েোেো  (তোেসীনর তোেোরী), তোেোরী, ২০/৪৪; আল-ওেোযেলুস সযেযে, ইে ুল  োযেযম, পৃঃ 
৭৫ 
8 আস-সহীহ, েুখোরী, ৬৪০৭ 
9 সূরোতুর রো'দঃ ২৮ 
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(৭) চোরযট যজয স েোন  যদওেো হনেনে দুয েো ও আযখরোনতর সমস্ত  লযোণই 
তোন  যদনে যদওেো হনেনে। এর মনর্য এ যট হনে, যেক র োরী যজহ্বো।11 (৮)  েী 
সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম মুেোে ইে ু জোেোল রযদেোিোহু আ হুন  ইেোমোন  
যপ্ররনণর সমে যে  র্োগুনলো েনলযেনল  তোাঁর মোনে এ  র্োও যেনলো যে, “আর 
তুযম প্রযতযট পোর্র ও গোে প্রযতমুনখই আিোহর যেক র  রনে।”12 

(৯) এ  হোদীনস  ুদসীনত এনসনে, আিোহ েনলনে , “নহ আদম সন্তো , তুযম েযদ 
আমোন  যতোমোর ম -প্রোণ যদনে স্মরণ  নরো আযমও আমোর আপ  সত্তোে যতোমোন  
স্মরণ  রনেো। (১০) আর তুযম েযদ আমোন  য োন ো সভো-সমোনেনশ স্মরণ  নরো 
আযমও যতোমোন  যেযরশতোনদর সমোনেনশ স্মরণ  রনেো অর্েো তোনদর যচনেও 
উত্তম  োনরো সমোনেনশ স্মরণ  রনেো।”13 

(১১) এ  হোদীনস এনসনে, এ দল যেযরশতোরো যেক র োরীনদর যখোাঁনজ পনর্ পনর্ 
ঘুনর যেড়ো । (১২) এ  পেথোনে তোনদরন  যপনে যগনল য নজনদর ডো ো যদনে 
তোাঁনদরন  আেৃত  নর যেনল । েোর যেসৃ্তযত হে দুয েোর আসমো  পেথন্ত।14 

(১৩) সোত েযযিন  আিোহ তোাঁর েোেোে আশ্রে যদনে  যেযদ  যসই েোেো েোড়ো আর 
য োন ো েোেো র্ো নে  ো। এর মনর্য এ  েযযি হনে, যে য জথন  আিোহর যে র 
 নর, েনল তোর দু’ যচোখ প্লোযেত হে।15 (১৪) যেযশ যেযশ যেক নরর মোর্যনম 

 
10 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৩৭৫; যতরযমেীর মনত হোসো  গরীে এোং আলেো ীর মনত সহীহ 
11 মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ৭৪৩৭; আত-তোরগীে ওেোত তোরহীে, মু যেরী, ২৯৪৬; হোইেোমীর 
মনত েণথ ো োরীরো যেশ্বস্ত এোং মু যেরীর মনত স দ জোযেযদ (ভোনলো) 
12 মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৬৭৫৩; সহীহুল জোযম, আলেো ী, ১০৪০; হোইেোমী ও আলেো ীর 
মনত হোসো  
13 (৯-১০  াং) মুস োদ, আহমোদ, ১২৪০৫; মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৬৭৭৪; শুেোইে 
আর োউত ও হোইেোমীর মনত সহীহ 
14 (১১-১২  াং) আস-সহীহ, েুখোরী, ৬৪০৮ 
15 আস-সহীহ, েুখোরী, ৬৬০ 
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সেলতো অযজথত হে।16 (১৫) আিোহর আেোে হনত মুযি যদেোর জ য আিোহর 
যেক নরর যচনে অযর্   োেথ রী আর য েুই য ই।17 

(১৬) এ  হোদীনস এনসনে, যত  যশ্রণীর যলো নদর দু'আ আিোহ যেযরনে যদ   ো। 
তন্মনর্য এ  যশ্রণী হনে, আিোহন  অযর্  পযরমোনণ স্মরণ োরীরো।18 

যেক নরর েেীলত েহুযের্। আিোহর যে য োন ো যের্ো  তোাঁর সন্তুযষ্ট আদোনে যমন  
চলোর  োমই আিোহর যেক র েো তোাঁর স্মরণ। 
তোযেঈ যেলোল ইে ু সো’দ রযহমোহুিোহ েনল , “যেক র হনে দু’ র্রনণরঃ (১) জেো  
যদনে আিোহর যেক র, েো উত্তম ও চমৎ োর (২) এোং আিোহ েো হোলোল  নরনে  
এোং আিোহ েো হোরোম  নরনে  তো মো োর মোর্যনম আিোহর যেক র, এযট সেনচনে 
মেথোদোেো ।”19 
আমোনদর সমোনজর অযর্ োাংশ মো ুষ যেক র েলনত সোর্োরণত যজহ্বোর যেক রন ই 
েুনে র্োন । এ যেক রও যেশ েেীলতপূণথ। আমোনদর আনলোচয যেষেও তোই। ই  
শো আিোহ আমরো এম  য েু েেীলতপূণথ যেক র, দু’েো ও আেোত সম্পন থ অেগত 
হনেো যেগুনলো য োন ো মু’যম  যে য োন ো সমনে য জ ইেোমনতো পনড় য নত পোনর। 
আসু  এন  এন  আমলগুনলো যজন  য ইঃ 

তোওেোহ (প্রতযোেতথ ) ও ইনস্তগেোর (িমোপ্রোর্থণো) 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  হোদীনস এনসনে, “য শ্চেই ইেযলস তোর রেন  
েনলনে, “আপ োর ইজ্জত ও েড়নত্বর  সম, আযম েয  আদমন  যেভ্রোন্ত  রনতই 
র্ো নেো যে অেযর্ তোনদর মনর্য রূহ যর্ন  েোনে।” অতঃপর আিোহ েনল , 

 
16 সূরোতুল আ েোলঃ ৪৫ 
17 মুেোে ইে ু জোেোল রযদেোিোহু আ হুর েিেয যহনসনে মোও ূে সূনত্র, আস-সু ো , যতরযমেী, 
৩৩৭৭; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৮২৫; আলেো ী ও হোয নমর মনত সহীহ 
18 সহীহুল জোযম, আলেো ী, ৩০৬৪; আলেো ীর মনত হোসো  
19 শুেোেুল ঈমো , েোইহোক্বী, ৬৭৪ 
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“আমোর ইজ্জত ও েড়নত্বর  সম, আযমও তোনদর িমো  রনত র্ো নেো েতিণ 
তোরো আমোর য  ট ইনস্তগেোর  নর।”20 

(২) িমো চোইনল সমস্ত গু োহই আিোহ িমো  নর ।21 (৩) েোন্দো গু োহর  োজ 
 রনল তোর অন্তনর  োনলো যচহ্ন পনড়। তোরপর  োজটো েখ  যস পযরহোর  নর, 
ইযস্তগেোর  নর এোং তোওেোহ  নর তখ  তোর অন্তর পু রোে সোে হনে েোে।22 

(৪) হোদীনস এনসনে, “গু োহ হনত তোওেোহ োরী ঐ েযযির  যোে েোর য োন ো 
গু োহই য ই।”23 

(৫) আমোনদর উযচত আিোহর দরেোনর যেযশ যেযশ ইসযতগেোর  রো। য   ো 
আিোহর িমো ও দেো  ো যপনল আমরো িযতগ্রস্থনদর মনর্য অন্তভূথি হনেো।24 (৬) 
ইযস্তগেোর আিোহর আেোে েো শোযস্ত যর্ন  েোাঁচোর এ যট উসীলো।25 

(৭) যে েযযি যেযশ যেযশ ইযস্তগেোর  রনে প্রযতটো উৎ ণ্ঠো যর্ন  আিোহ তোন  
েুরসত যদনে । (৮) যেযশ যেযশ ইযস্তগেোর  রনল মহো  আিোহ প্রযতটো সাং ট 
যর্ন  উত্তরনণর রোস্তো যের  নর যদনে । (৯) অতযযর্  পযরমোনণ ইযস্তগেোর  রনল 
র্োরণোতীত উৎস যর্ন  মহো  আিোহ যরযে  দো   রনে ।26 

(১০) মহো  আিোহ  ূহ আলোইযহস সোলোনমর ভোষোে  ুরআন  য ননোি েিেয তুনল 
র্নর েনলনে , “অতঃপর েনলযে, যতোমরো যতোমোনদর রনের  োনে িমো যচনে  োও 
য ঃসনন্দনহ যতয  পরম িমোশীল। (১১) যতয  যতোমোনদর উপর প্রচুর েৃযষ্ট েষথোনে , 

 
20 মুস োদ, আহমোদ, ১১২৪৪; মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৭৫৭৩; শুেোইে আর োউনতর মনত 
হোসো  এোং হোইেোমীর মনত েণথ ো োরীরো যেশ্বস্ত 
21 সূরোতুে েুমোরঃ ৫৩ 
22 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৩৩৪; যতরযমেীর মনত হোসো  সহীহ এোং আলেো ীর মনত হোসো  
23 আস-সু ো , ইে ু মোজোহ, ৪২৫০; আলেো ীর মনত হোসো  
24 সূরোতুল আ'রোেঃ ২৩ 
25 সূরোতুল আ েোলঃ ৩৩; মুস োদ, আহমোদ, ২৩৯৫৩; শুেোইে আর োউনতর মনত হোসো  
26 (৭-৯  াং) আল-মুসতোদরো , হোয ম, ৭৬৭৭; হোয নমর মনত সহীহ তনে অযর্ োাংশ মুহোযিনসর 
য  ট সহীহ  ে তনে েহু মুহোযিস এর অর্থন  সহীহ েনলনে , ইসলোম য উ এ প্রশ্ন  াং 119743 



9 |           যে য োন ো সমনে পড়োর যেক র, দু'আ ও আেোত সমূহ 

 

 

(১২) যতোমোনদর র্ সম্পদ ও সন্তো সন্তযতনত সমৃযি যদনে , (১৩) যতোমোনদর জ য 
েোগেোযগচো যদনে  এোং (১৪) যতোমোনদর জ য  দী োলোও যদনে ।”27 

(১৫) ইসযতগেোর ও তোওেোহ  রনল আিোহ শযি েোযড়নে যদ ।28 

(১৬) হোদীনস এনসনে, “সুসাংেোদ তোাঁর জ য, েোর আমল োমোে যেযশ যেযশ 
ইসযতগেোর (িমো প্রোর্থণো) পোওেো যগনে।”29 

(১৭) অ য হোদীনস এনসনে, “নে েযযি পেন্দ  নর যে তোর আমল োমো তোন  
পযরতৃপ্ত  রনে যস যে  যসজ য যেযশ যেযশ ইযস্তগেোর  নর।”30 

(১৮)  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেো সোিোম ইরশোদ  নরনে , “ওনহ মো ুনষরো, 
যতোমরো আিোহর  োনে তোওেোহ  নরো, য   ো আযম যদন  ১০০ েোর তোাঁর য  নট 
তোওেোহ  যর।”31 

(১৯) অ যত্র েণথ োে, “য শ্চেই যদন  আযম ১০০ েোর আিোহর  োনে ইসযতগেোর 
(িমো প্রোর্থণো) ও তোওেোহ (প্রতযোেতথ )  যর।”32 
( েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোনমর য োন ো গু োহই যেনলো তেুও যতয  দদয   
এনতো যেযশ পযরমোনণ ইসযতগেোর  রনত । উনিখয যে, েযদও ইসযতগেোর মূলত 
আিোহর  োনে িমোপ্রোর্থণো, য ন্তু এর েেীলত শুরু্ই িমোন যি   ে। উপনর 
আমরো যেযভন্ন র্রনণর েেীলত যদখনত যপনেযে যেগুনলো দুয েো ও আযখরোনত 
অসাংখয  লযোনণর রোস্তো আমোনদর জ য উনু্মি  নর।) 

 
27 (১০-১৪  াং) সূরো  ূহঃ ১০-১২ 
28 সূরো হূদঃ ৫২ 
29 আস-সু ো , ইে ু মোজোহ, ৩৮১৮; আলেো ীর মনত সহীহ 
30 মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৭৫৭৯; সহীহুল জোযম, আলেো ী, ৫৯৫৫; হোইেোমীর মনত 
েণথ ো োরীরো যেশ্বস্ত এোং আলেো ীর মনত হোদীসযট হোসো  
31 আস-সহীহ, মুসযলম, ২৭০২ 
32 আস-সু ো , ইে ু মোজোহ, ৩৮১৫; আলেো ীর মনত হোসো  সহীহ 
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তোওেোহ ও ইসযতগেোনরর েো যোগুনলো যজন  য েোর পূনেথ আমরো তোওেোহর শতথ 
সম্পন থ অেগত হনেো ই  শো আিোহ, যে  আমরো পযরপূণথ েেীলত হোযসল  রনত 
পোযর।  

এ   র্োে তোওেোহ েলনত েুেোে আিোহর যদন  যেনর আসো। তোওেোহর ৩যট শতথ 
(যেনশষ অেস্থোে ৪যট শতথ) রনেনেঃ (১)  ৃত গু োহ যর্ন  যেরত র্ো নত হনে। (২) 
 ৃত গু োহর জ য অ ুতপ্ত হনত হনে। (৩) পু রোে  ো  রোর জ য দৃঢ় সাং ল্পেি 
হনত হনে। 
আর েযদ গু োহযট েোন্দোর হন র সনঙ্গ সাংযিষ্ট হে তোহনল চতুর্থ আনর যট শতথ 
যেোগ হনে, তো হনে (৪) হ দোরন  তোর হ  যেযরনে যদনত হনে। েোস্তনেই 
যেযরনে যদওেোর মনতো য েু হনল তো যেযরনে যদনত হনে। যেম ঃ সম্পযত্ত 
আত্মসোৎ। আর িমো যচনে য ওেোর মনতো হনল িমো যচনে য নত হনে। যেম ঃ 
গোযল যদওেো।33 

ইসযতগেোর ও তোওেোর েো য (১-১৬  াং) 

[েোরো আরেী পড়নত পোনর   ো, তোনদর সোমযে  সহোেতোর জ য েোাংলোে েো ো  
যদেো হনেনে। তনে মন  রোখনত হনে েোাংলো েো ো  যদনে  খন োই পবরপভে ূ
শুিভোনে আরেী পড়নত পোরো সম্ভে  ে। এ েোর ভুল যশনখ যগনল তো শুর্রোন োও 
যেশ  যি । অর্চ আমরো পযরপূণথ সোওেোে  োম ো  যর। উযচত হনে দ্রুত আরেী 
পড়ো যশনখ য েো। শুিভোনে আরেী উচ্চোরণ  রনত পোনর এম   োনরো যর্ন  শুন  
শুন ও আমরো মুখস্ত  নর য নত পোযর। উচ্চোরণ শুরু্ই সোমযে  সহোেতো।] 

(১) শুরু্ ইসযতগেোর  রনত চোইনল, 
ْسَتْغفِرِ 

َ
اّلَلَِِِأ  (আসতোগযেরুি-হ) 

অর্থঃ আযম আিোহর  োনে ইসযতগেোর (িমো প্রোর্থণো)  রযে।34 

 
33 যরেোদুস সযলহী  (যরসোলোহ),  েেী, েোেুত তোওেোহ েো তোওেোহর পযরনেদ (২  াং পযরনেদ) এর 
সূচ ো, পৃঃ ৩৩-৩৪ 
34 আস-সহীহ, মুসযলম, ২৭০২ 
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(২) ইসযতগেোর ও তোওেোহ এ নত্র  রনত চোইনল, 
ْسَتْغفِرِ 

َ
ت وب ِِاّلَلَِِِأ

َ
إََِلْهَِِِوأ  (আসতোগযেরুি-হো ওেো আতূেু ইলোইযহ) 

অর্থঃ আযম আিোহর  োনে ইসযতগেোর ও তোওেোহ  রযে।35 

(৩) ِِإََِلَْك ت وب 
َ
ِأ ِإِِّنِ َم ِاللَه  ْسَتْغفِر َك

َ
ِأ ِإِِّنِ َم  আি-হুম্মো ইন্নী) اللَه 

আসতোগযেরু , আি-হুম্মো ইন্নী আতূেু ইলোই ) 
অর্থঃ যহ আিোহ, আযম যতো যতোমোর  োনেই ইসযতগেোর  রযে। যহ আিোহ, আযম 
যতো যতোমোর  োনেই তোওেোহ  রযে।36 

(৪) ََِِِِوت ْبِِِلِِاْغفِرَِِْرِب نَْتِِإِنََكََِِعَ
َ
ورِ ِاتلََواب ِِأ الَغف   (রযিগ যেরলী 

ওেোতুে ‘আলোইেো, ইন্নো ো আ তোত তোওওেো-েুল গেূর) 
অর্থঃ যহ রে, আমোন  িমো  রু  এোং আমোর তোওেোহ  েুল  রু । য শ্চেই 
আপয  মহো  তোওেোহ  েুল োরী, মহো  িমোশীল। 

যেনশষ গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) ইে ু উমোর রযদেোিোহু আ হু গুনণ যদনখ   েী 
সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম এ  মোজযলনস দু’আযট ১০০ েোর েনলনে ।37 

(৫) ََِِِِوت ْبِِِلِِاْغفِرَِِْرِب نَْتِِإِنََكََِِعَ
َ
الرَِحيمِ ِاتلََواب ِِأ  (রযিগ যেরলী, 

ওেোতুে 'আলোইেো, ইন্নো ো আ তোত তোওওেো-েুর রহীম) 
অর্থঃ যহ রে, আমোন  িমো  রু  এোং আমোর তোওেোহ  েুল  রু । য শ্চেই 
আপয  মহো  তোওেোহ  েুল োরী, পরম দেোলু। 

যেনশষ গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  মোজযলনস দু'আযট ১০০ েোর  েী সিোিোহু 
আলোইযহ ওেো সোিোম পনড়নে ।38 

 
35 আস-সহীহ, েুখোরী, ৬৩০৭ 
36 মুস োদ, আহমোদ, ১৮৯২৩; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ 
37 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৪৩৪; যতরযমেীর মনত হোসো  সহীহ গরীে এোং আলেো ীর মনত সহীহ 
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(৬)  রযিগযেরলী খত্ব-ইেো-ইেো ওেো)  وََجْهِلَِِخَطايَايَِِِلِِاْغفِرَِِْرِبِِ

জোহলী) 
অর্থঃ  

যহ রে, আমোন  িমো  রু , আমোর ভুল ও অেতোও িমো  রু । 

যেনশষ গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১)  েী আলোইযহস সোলোম এ যদ  যলো নদর য নে 
সলোত পড়যেনল  তখ  যতয  এই েো যযট েনল ।39 

(৭) ِِن وَبَِِيْغفِرِ ِلَِِإِنَهِ ِذ ن وِبِِِلِِاْغفِرَِِْرِب َغْْي كَِِاذلُّ  (রযিগযেরলী েু ূেী 

ইন্নোহু লো ইেোগযেরুে েু ূেো গইরু ) 
অর্থঃ যহ রে, আমোর গু োহসমূহ িমো  রু । য   ো আপয  েোড়ো আর অ য য উ 
গু োহসমূহ িমো  রনত পোনর  ো। 

যেনশষ গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) েোন্দো েখ  এ  র্ো েনল আিোহ তখ  যেযিত 
হ ।40 

(৮)  ِ نَْت
َ
ِأ ِإِنََك َ ََِعَ َِوت ْب ِِل ِاْغفِْر َم ورِ ِاتلََواب ِالله   আিোহুম্মোগ)  الَْغف 

যেরলী, ওেোতুে 'আলোইেো, ইন্নো ো আ তোত তোওওেো-েুল গেূর) 
অর্থঃ যহ আিোহ, আমোন  িমো  রু  এোং আমোর তোওেোহ  েুল  রু । য শ্চেই 
আপয  মহো  তোওেোহ  েুল োরী, মহো  িমোশীল।41 

(৯) ِِرْت َِِمِاِِلِِاْغفِرَِِْرِب ْْسَ
َ
ْعلَنْت َِِوَمِاِأ

َ
أ  (রযিগযেরলী মো- আসররতু 

ওেোমো- আ'লো তু) 

 
38 আস-সু ো , আেূ দোঊদ, ১৫১৬; আলেো ীর মনত সহীহ 
39 মুস োদ, আহমোদ, ২২৩২৫; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ যলগইযরহী 
40 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৪৪৬; যতরযমেীর মনত হোসো  সহীহ এোং আলেো ীর মনত সহীহ 
41 মুস োদ, আহমোদ, ৫৫৬৪; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ 
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অর্থঃ যহ রে, যগোপন  ও প্র োনশয েো আযম  নরযে আপয  তো মোে  নর যদ । 

যেনশষ গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) আযেশোহ রযদেোিোহু আ হো এ যদ   েী সিোিোহু 
আলোইযহ ওেোসোিোমন  হোযরনে যেলনল । এ  পেথোনে খুাঁজনত খুাঁজনত এনস 
যদনখ  যে, যতয  যসজদোে পনড় এই েো যযট েলনে ।42 

(১০) َِم َهِ َِذنِْبِِِلِِاْغفِرِِْالله  َوَلِ ِوَِجلَهِ ِدِقَهِ ُِك 
َ
ه ِِوََعََلنِيََتهِ َِوآِخَره َِِوأ َوِْسَ  

(আি-হুম্মোগযেরলী েোযম্ব  ুিোহু যদক্বক্বহু ওেো যজিোহু ওেো 
আওওেোলোহু ওেো আ-যখরহু ওেো 'আলো-য েোতোহু ওেো যসররহু) 
অর্থঃ যহ আিোহ, সূক্ষ্ম, প্র োন্ড, আযদম, অযন্তম, প্র োশয ও অপ্র োশয আমোর সমস্ত 
গু োহই আপয  মোে  নর যদ । 

যেনশষ গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১)  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম প্রোেশই যসজদোে 
এ দু'আযট েলনত ।43 

(১১) مَِ ِِالله  ْسَتْغفِر كَِِإِِّنِ
َ
ِِِلَِمِاِأ َخْرت َِِوَمِاِقََدْمت 

َ
رْت َِِوَمِاِأ ْْسَ

َ
ْعلَنْت َِِوَمِاِِأ

َ
ِِإِنََكِِأ

نَْتِ
َ
مِ ِأ َقِدِ نَْتِِالْم 

َ
رِ َِوأ َؤِخِ نَْتِِالْم 

َ
َِِوأ ََِِِِعَ ءِ ِك  قَِديرِ ََِشْ  (আি-হুম্মো ইন্নী 

আসতোগযেরু ো যলমো- ক্বিোমতু ওেোমো- আখখরতু ওেোমো 
আসররতু ওেোমো আ'লো তু ইন্নো ো আ তোল মুক্বোযিমু ওেো 
আ তোল মুেোখযখরু ওেো আ তো 'আলো  ুযি শোইযে  ক্বযদর) 
অর্থঃ যহ আিোহ, য শ্চেই আযম আপ োর  োনে িমো চোযে যসসনের জ য েো আযম 
আনগ  নরযে, েো আযম পনর  নরযে, েো আযম যগোপন   নরযে এোং েো আযম 

 
42 মুস োদ, আহমোদ, ২৫১৪০; আস-সু ো ,  োসোঈ, ১১২৫; শুেোইে আর োউত ও আলেো ীর মনত 
সহীহ 
43 আস-সহীহ, মুসযলম, ৪৮৩ 
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প্র োনশয  নরযে। আযদর মোযল ও আপয  আর অনন্তর মোযল ও আপয । আর 
আপয  সমস্ত য েুর উপরই িমতোেো ।44 

(১২) مَِِ: نَْتِِالله 
َ
ِِأ نَِاَِرِبِ

َ
كََِِوأ َِرِبِِِيَِاِبَِذنِْبَِِواْعََتَفْت َِِنْفِسَِِظلَْمت َِِعبْد 
نَْتِِإِنََكَِِذنِْبِِِلِِفَاْغفِرِْ

َ
ِِأ ن وَبَِِيْغفِرِ َِلِِإِنَهِ َِرِبِ نَْتِِإَِلِِاذلُّ

َ
ِأ ِ (আি-হুম্মো 

আ তো রিী ওেো আ ো 'আেদু ো যেোেোলোমতু  োেসী 
ওেো'তোরেতু যেেোযম্ব ইেো রযি েোগযেরলী েোযম্ব ইন্নো ো আ তো 
রিী ইন্নোহু লো ইেোগযেরুে েু ূেো ইিো আ তো) 
অর্থঃ যহ আিোহ, আপয ই আমোর রে আর আযম আপ োর েোন্দো। আযম আমোর 
য নজর উপর েুলুম  নরযে। আযম আমোর গু োহর স্বী ৃযত যদযে। যহ রে, আপয  
আমোর গু োহ িমো  নর যদ । আপয ই যতো আমোর রে। য শ্চেই আপয  েযতীত 
গু োহগুনলো আর য উই িমো  রনে  ো। 

যেনশষ গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) আেূ হুরোইরোহ রযদেোিোহু আ হুর েিেয যহনসনে 
মোও ূে সূনত্র এ দু'আযটন  েযযির জ য সেনচনে উপেুি দু'আ যহনসনহ আখযো 
যদেো হনেনে।45 

(১৩) ََّّنَا، َوَهْزلَنَا َوُظْلَمنَا، ُذنُوبَنَا لَنَا اْغِفرَّْ اللَُّهم  ذَِلكََّ َوُكلََّّ َوَعَمْدنَا َوِجدَّ
 আি-হুম্মোগযেরলো ো েু ূেো ো- ওেো েুলমো ো- ওেো হোেলো ো) ِعْنَدنَا
ওেো যজিো ো ওেো 'আমোদ ো- ওেো  ুিো েোযল ো 'ই দো ো) 
অর্থঃ যহ আিোহ, আমোনদর গু োহগুনলো, আমোনদর অযেচোরগুনলো, আমোনদর 
রযস তোগুনলো, আমোনদর প্রনচষ্টোগুনলো, আমোনদর অযভলোষগুনলো এোং এ জোতীে 
আমোনদর েো য েু আনে আপয  তো মোে  নর যদ । 

 
44 মুস োদ, আহমোদ, ১৯৪৮৯; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ 
45 মুস োদ, আহমোদ, ১০৬৮১; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ, এ ই দু'আ মোরেূ সূনত্র  েী 
সিোিোহু 'আলোইযহ ওেোসোিোনমর েোণী যহনসনেও েযণথত হনেনে, যদখু , মোজমোউে েোওেোযেদ, 
হোইেোমী, ১৬৮৭৮; হোইেোমীর মনত স নদ এ জ  দুেথল েণথ ো োরী রনেনে  
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যেনশষ গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১)  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোমই প্রোেশই এই 
দু'আযট পোি  রনত ।46 

(১৪) اِفِِوََجْهِلَِِخِطيئَِتِِِلِِاْغفِرَِِْرِبِِ ْمرِيِِفِِِإَوْْسَ
َ
ِِهِِِأ نَْتَِِوَمِاُِك 

َ
ْعلَمِ ِأ

َ
ِبِهِِِأ

ِ مَِِِمِنِ ُِِّوََهْزِلِِوََجْهِلِِوََعْمِديَِخَطايَايَِِِلِِاْغفِرِِْاللَه  مَِِِعنِْديِذَلَِكَِِوك  ِِاللَه 
َخرْت َِِوَمِاِقََدْمت َِِمِاِِلِِاْغفِرِْ

َ
رْت َِِوَمِاِأ ْْسَ

َ
ْعلَنْت َِِوَمِاِأ

َ
نَْتِِأ

َ
مِ ِأ َقِدِ نَْتِِالم 

َ
َِِوأ

رِ  َؤِخِ نَْتِِالم 
َ
َِِوأ ََِِِِعَ ءِ ِك  قَِديرِ ََِشْ  (রযিগযেরলী খত্বীেোতী ওেো 

জোহলী, ওেো ইসর-েী েী আমরী  ুযিহ, ওেোমো- আ তো আ'লোমু 
যেহী যমন্নী, আি-হুম্মোগযেরলী খত্ব-ইেো-ইেো ওেো 'আমদী ওেো 
জোহলী ওেো হোেলী ওেো  ুিু েোযল ো 'ই দী, আি-হুম্মোগযেরলী 
মো- ক্বিোমতু ওেোমো- আখখরতু ওেোমো- আসররতু ওেোমো- 
আ'লো তু আ তোল মুক্বোযিমু ওেো আ তোল মুেোখযখরু ওেো 
আ তো 'আলো  ুযি শোইযে  ক্বদীর) 
অর্থঃ যহ রে, আপয  আমোন  িমো  রু , আমোর ভুল ও অেতোও আপয  িমো 
 রু , আমোর প্রযতযট  নমথ আমোর েোড়োেোযড়টু ুও িমো  রু  এোং যসসে যেষেও 
িমো  রু  যে সম্পন থ আমোর যচনেও আপয  অযর্  অেযহত। যহ আিোহ, আপয  
আমোন  িমো  রু , আমোর ভুল িমো  রু , ইেোে, অেতোে ও হোযস-িোট্টোে েো 
য েু হনেনে তোও িমো  রু , আমোর পি যর্ন  ঘটো এম  প্রযতটো যেষেই িমো 
 রু । যহ আিোহ, আপয  আমোন  যসসে যেষনে িমো  রু  েো আযম আনগ 
 নরযে, েো আযম পনর  নরযে, েো আযম যগোপন   নরযে আর েো প্র োনশয  নরযে। 
আযদর মোযল ও আপয  ও আর অনন্তর মোযল ও আপয ই। আর আপয  সমস্ত 
য েুর উপর িমতোেো । 

 
46 আস-সহীহ, ইে ু যহিো , ১০২৭; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৯১৬; শুেোইে আর োউনতর মনত 
হোসো  এোং হোয নমর মনত সহীহ 



16 |           যে য োন ো সমনে পড়োর যেক র, দু'আ ও আেোত সমূহ 

 

 

যেনশষ গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১)  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম প্রোেশই এই 
দু’আযট  রনত ।47 

(১৫) َُّأَْستَْغِفر ََّ إِلَْيهَِّ َوأَتُوبَُّ القَيُّومََّ الَحيََّّ ُهوََّ إِلََّّ إِلَهََّ لََّ الَِّذيَّ ّللاَّ  
(আস্তোগযেরুি-হোিোেী লো- ইলো-হো ইিো হুওেোল হোইেুযল ক্বইেুযম 
ওেো আতূেু ইলোইযহ) 
অর্থঃ আযম যসই আিোহর  োনে ইসযতগেোর (িমো প্রোর্থণো)  রযে, যেয  েোড়ো সতয 
য োন ো মো’েুদ য ই। যেয  যচরঞ্জীে, সে য েুর সাংরি । আর আযম তোাঁর  োনেই 
তোওেোহ  রযে। 

যেনশষ গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) হোদীনস এনসনে, “নে েযোযি এই  র্ো েলনে, তোাঁন  
িমো  নর যদেো হনে, েযদও যস েুনির মেদো  যর্ন  পলোে   নর র্োন ।”48 

(১৬) َُّأَْستَْغِفر ََّ إِلَْيهَِّ َوأَتُوبَُّ القَيُّومََّ الَحيََّّ ُهوََّ إِلََّّ إِلَهََّ لََّ الَِّذي ّللاَّ  
(আস্তোগযেরুি-হোিোেী লো- ইলো-হো ইিো হুওেোল হোইেুযল ক্বইেুযম 
ওেো আতূেু ইলোইযহ) ৩ েোর েলো 
অর্থঃ আযম যসই আিোহর  োনে ইসযতগেোর (িমো প্রোর্থণো)  রযে, যেয  েোড়ো সতয 
য োন ো মো'েুদ য ই। যেয  যচরঞ্জীে, সে য েুর সাংরি । আর আযম তোাঁর  োনেই 
তোওেোহ  রযে। 

যেনশষ গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) হোদীনস এনসনে, “নে েযোযি এই  র্ো ৩ েোর 
েলনে, তোাঁন  িমো  নর যদেো হনে, েযদও যস েুনির মেদো  যর্ন  পলোে   নর 
র্োন ।”49 

 
47 আস-সহীহ, েুখোরী, ৬৩৯৮ 
48 আস-সু ো , আেূ দোঊদ, ১৫১৭; জোযমউল উসূল, ইে ুল আেীর, আলেো ীর মনত সহীহ এোং 
আবু্দল ক্বোযদর আল-আর োউনতর মনত হোসো  
49 আল-মুসতোদরো , হোয ম, ২৫৫০; তোলখীেুল মুসতোদরো  (দোরুল মো'আযরে আ -য েোযমেযোহ), 
েোহোেী, ২/১১৮; হোয নমর মনত সহীহ আর েোহোেীও যেপরীত য োন ো মন্তেয  নর য  
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(১৭) মু'যম   র- োরীর জ য ইযস্তগেোর েো িমোপ্রোর্থণো  রো 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) মু’যম   র- োরীনদর জ য িমোপ্রোর্থণো  রনল পৃযর্েীর 
জীযেত, মৃত, অতীত, েতথমো  ও ভযেষযনতর সমস্ত মু'যম   র- োরীনদর সাংখযোর 
সমপযরমোণ সোওেোে অজথ  হে।50 

(২) মুসযলম ভোইনের জ য তোর আড়োনল দু‘আ  রনল ঐ দু‘আ  েূল  রো হে। 
(৩) দু‘আ োরীর মোর্োর পোনশ এ জ  যেযরশতো য েুি  রো হে এোং েখ ই 
মুসযলম ভোইনের জ য ভোনলো য োন ো দু'আ  রো হে যসই যেযরশতো সোনর্ সোনর্ 
েনল  ‘আমী ’। (৪) আড়োনল দু'আ োরীর জ য য েুি যেযরশতো আনরো েনল  
'নতোমোর জ যও অ ুরূপ যহো '।51 
যেনহতু মুসযলম ভোইনের জ য আড়োনল িমোপ্রোর্থণোও এ  প্র োর দু'আ। তোই এ 
যিনত্রও উি েেীলতগুনলো পোওেো েোনে। 

এই িমোপ্রোর্থণো যে য োন ো ভোষোে যে য োন ো েোন যই হনত পোনর। তনে আমরো 
 ুরআন  যশখোন ো ইেরোহীম আলোইযহস সোলোনমর ভোষোে এই দু'আযট পড়নত 
পোযরঃ 

اْلِحَسابَُّ يَقُومَُّ يَْومََّ َوِلْلُمْؤِمنِينََّ َوِلَواِلَديََّّ ِلي اْغِفرَّْ َربَّنَا  (রিো োগযেরলী 
ওেোযলওেো-যলদোইেো ওেোযললমু’যম ী ো ইেোওমো ইেো ূমুল যহসো-
ে) 
অর্থঃ “নহ আমোনদর রে, যেযদ  যহসোে অ ুযিত হনে যসযদ  আমোন , আমোর 
যপতো-মোতোন  এোং মু'যম নদরন  িমো  রু ।”52 

(১৮) মু'যম  যপতো-মোতোর জ য ইযস্তগেোর েো িমোপ্রোর্থণো  রো 

 
50 (২-৪  াং) মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৭৫৯৮; সহীহুল জোযম, আলেো ী, ৬০২৬; হোইেোমীর 
মনত স দ জোযেযদ (সুন্দর) এোং আলেো ীর মনত হোসো  
51 আস-সহীহ, মুসযলম, ২৭৩৩ 
52 সূরো ইেরোহীমঃ ৪১ 
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গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  হোদীনস এনসনে, মহো  আিোহ জোন্নোনত সৎ েোন্দোনদর 
মেথোদোর স্তর উন্নীত  নর যদনে । এটো হনে তোাঁর সন্তোন র ইযস্তগেোনরর েনল।53 

(২) যেনহতু আড়োনল দু'আ, যসজ য দু'আযট  েুল হওেো, (৩) মোর্োর পোনশ 
যেযরশতো য েুি হওেো, দু'আে যেযরশতোর আমী  েলো (৪) এোং তোর জ যও 
অ ুরূপ হওেোর উনিনশয যেযরশতোর দু'আ  রো এসে েেীলতও পোওেো েোনে ই  
শো আিোহ।54 

(৫) যপতো-মোতোর জ য ইযস্তগেোর  রোর মোর্যনম সন্তো  য নজও অপযরনমে 
 লযোনণর অযর্ োরী হনত পোনর। সন্তো  েযদ জোন্নোনত য নচর স্তনর র্োন  আর তোর 
যপতো-মোতো উপনরর স্তনর র্োন  তোহনল মহো  আিোহ সন্তো ন  উপনরর স্তনর 
যপৌঁনে যদনে । যেনহতু সন্তোন র ইযস্তগেোনরর উসীলোে জোন্নোনত েোেো-মোর মেথোদোর 
স্তর উন্নীত হে তোই এনত সন্তোন র য নজরও লোভ।55 

যপতো-মোতোর জ য ইযস্তগেোর েো িমোপ্রোর্থণো যে য োন ো ভোষোে যে য োন ো েোন যই 
হনত পোনর। তনে আনগর পনেনে উনিখ  নর আসো ইেরোহীম আলোইযহস 
সোলোনমর দু'আযট আমরো পড়নত পোযর। এই দু'আনত এ ই সোনর্ মোতো-যপতো এোং 
সমস্ত মু'যমন র জ য িমোপ্রোর্থণো  রো হনেনে। এ যট দু'আর মোর্যনম আমোনদর 
দু'যট আমল হনে েোনে এোং দু'যট আমনলরই েনতো েেীলত রনেনে তো আমরো 
এ সনঙ্গ লোভ  রনত পোরযে ই  শো আিোহ। 

(১৯)  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোনমর উপর সলোত (দুরূদ) 
যপশ  রো 

 
53 মুস োদ, আহমোদ, ১০৬১০; আ -য হোেোহ যেল যেতোয  ওেোল মোলোযহম, ইে ু  োেীর, ৩/৩৯৩; 
শুেোইে আর োউনতর মনত হোসো  এোং ইে ু  োেীনরর মনত হোদীসযট সহীহ 
54 (২-৪  াং) আস-সহীহ, মুসযলম, ২৭৩৩ 
55 সূরোতুর রো'দঃ ২৩; সূরোতুত তূরঃ ২১ 
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গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) প্রযতেোর পোনি আিোহর তরে যর্ন  ১০যট রহমত লোভ 
হে, (২) ১০যট গু োহ যমযটনে যদওেো হে (৩) এোং মেথোদো ১০ স্তর েোযড়নে যদওেো 
হে।56 

(অ য হোদীনস পূনেথোযিযখত যত যট েেীলত পোওেোর জ য অন্তনরর ইখলোে (য িতো) 
য নে পড়োর  র্ো েলো হনেনে।57  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোনমর প্রযত সলোত 
যপশ  রো খোযলসভোনে শুরু্ যে  আিোহন  সন্তুষ্ট  রোর লনিযই হে এযদন  আমরো 
যখেোল রোখনেো। পোশোপোযশ সলোত েো দুরূদ যেনহতু তোাঁর জ য এ যট দু'আ, তোই 
এই দু'আ যে  আমরো মমথ েুনে েুনেই পোি  যর।) 

(৪) প্রযতেোর পোনি মহো  আিোহর পি যর্ন  ৭০যট রহমত। (৫) যেযরশতোনদর 
পি যর্ন  ৭০যট রহমত।58 

পূনেথ উনিখ  রো হনেনে ১০যট রহমনতর  র্ো আর এখোন  এনসনে ৭০যট 
রহমনতর  র্ো। 

এ যেষনে যমোিো আলী আল-ক্বোরীর মত হনে, ৭০যট রহমনতর যেষে সম্ভেত 
জুমআ'র যদন  পড়োর সনঙ্গ সাংযিষ্ট। যতয  জুমআ'র যদন  হজ্ব হওেোর সোওেোনের 
সনঙ্গ যেষেযটন  তুল ো  নর ।59 উেোইদুিোহ আল-মুেোর পুরীর মনত, সমপযরমোণ 
যভন্ন যভন্ন েস্তুর মূনলযর মনর্য তোরতময যদখো েোে। যতময ভোনে এই সোওেোনে  ম 
েো যেযশ হওেো য ভথর  রনে য   নতো উত্তমরূনপ পোি  রনত পোনর।60 

 
56 (১-৩  াং) আস-সু ো ,  োসোঈ, ১২৯৭; জোযমউল উসূল, ২৪৭৩; আলেো ীর মনত সহীহ এোং আবু্দল 
ক্বোযদর আল-আর োউনতর মনত হোসো  
57 েোতহুল েোরী, ইে ু হোজোর, ১১/১৬৭; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৬৫৯; ইে ু 
হোজোনরর মনত েণথ ো োরীরো যেশ্বস্ত এোং আলেো ীর মনত হোদীসযট হোসো  সহীহ 
58 (৪-৫  াং) আত-তোরগীে ওেোত তোরহীে, মু যেরী, ২৫৬৬; আল- ওলুল েোদী’, সোখোেী, পৃঃ ১১০; 
মু যেরী ও সোখোেীর মনত হোসো  
59 যমর োতুল মোেোতীহ, যমোিো আলী আল-ক্বোরী, ২/৭৫০ 
60 যমরআ'তুল মোেোতীহ, উেোইদুিোহ আল-মুেোর পুরী, ৩/২৬০ 
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(৬) প্রযতেোর পোনি মহো  আিোহ ১০যট য য  যলযপেি  নর । (৭) সলোত 
যপশ োরীর পোনির অ ুরূপ তোাঁন  যেযরনে যদওেো হে।61 

(৮) প্রযতেোর সলোত যপশ  রো দশজ  দোস মুি  রোর সমতুলয।62 (৯)  েী 
সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোনমর  ের পেথন্ত সলোত েো দুরূদ যপৌঁেোন োর জ য 
যেযরশতো য েুি রনেনে ।63 

(১০)  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম েনলনে , “আমোর  েনরর য  ট আিোহ 
আমোর জ য এ জ  যেযরশতো য েুি  নরনে । আমোর উম্মনতর য োন ো েযযি 
েখ  আমোর উনিনশয সলোত যপশ  নর তখ  যসই যেযরশতো আমোন  েনল, "নহ 
মুহোম্মোদ, অমুন র পুত্র অমু  আপ োর উনিনশয মোত্রই সলোত যপশ  রনলো।”64 

(১১) যেখো  যর্ন ই সলোত যপ্রযরত যহো  তো  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোনমর 
 োনে যপৌঁেোন ো হে।65 (১২)  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোনমর উপর  ম-যেযশ 
েোই সলোত যপ্ররণ  রো যহো  যস অ ুপোনত যেযরশতোরো যপ্ররন র জ য রহমনতর 
দু'আ  রনতই র্োন ।66 (১৩)  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোনমর উপর সেনচনে 
যেযশ সলোত পোি োরীরো য েোমোনতর যদ  তোাঁর সেনচনে য  টেতথী হনে।67 

(১৪)  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোনমর উপর যে েযযি সলোত ও সোলোম যপশ 
 রনে আিোহ য নজই তোর উপর সলোত (রহমত) ও সোলোম যপশ  রনে । 
হোদীনস এনসনে, েখ  যজেরীল এনস  েী সিোিোহু আলোইযহ সোিোমন  এ সাংেোদ 

 
61 (৬-৭  াং) সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৬৬১; আলেো ীর মনত হোসো  যলগইযরহী 
62 যজলোউল আেহোম, ইে ুল  োযেযম, পৃঃ ৯৪; উি য তোনের তোহ ীন  স দন  সহীহ েলো 
হনেনে। তোহ ী   নরনে  শুেোইে আর োউত ও আবু্দল ক্বোযদর আল-আর োউত 
63 সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৬৬৩; আলেো ীর মনত হোসো  যলগইযরহী 
64 সহীহুল জোযম, আলেো ী, ১২০৭; আলেো ীর মনত হোসো  
65 মুস োদ, আহমোদ, ৮৮০৪; আত-তোরগীে ওেোত তোরহীে, মু যেরী, ২৫৭১; শুেোইে আর োউত ও 
মু যেরীর মনত হোসো  
66 মুস োদ, আহমোদ, ১৫৬৮০; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৬৬৯; শুেোইে 
আর োউনতর মনত হোসো  এোং আলেো ীর মনত হোসো  যলগইযরহী 
67 আস-সু ো , যতরযমেী, ৪৮৪; যরেোদুস সযলহী ,  েেী, ১৩৯৮; যতরযমেীর মনত হোসো  এোং এ 
মতন   েেীও সমর্থণ যদনেনে  
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শুয নে যদ  তখ  শু যরেো স্বরূপ যতয  যসজদোে লুযটনে পনড় । যসই যসজদো 
এনতো দীঘথ হে যে েণথ ো োরী সোহোেী ভীত হনে পনড়যেনল  যে, যসজদোনতই যতয  
মোরো যগনল  য  ো।68 

আমরো যে দুরূদযট সলোনত পনড় র্োয  যসযটই হনে হোদীনস েযণথত মোস ু  দুরূদ। 
েো দুরূনদ ইেরোহীম  োনম খযোত। সাংযিপ্ত সলোত ও সোলোম যপশ  রোর জ য এ যট 
দু'আ হনে 'সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম'। এ দু'আযট সোলোনে সযলহী  অর্থোৎ, 
সোহোেী, তোনদর অ ুসোরী তোযেই এোং তোনদর অ ুসোরী তোনে তোযেঈনদর যর্ন  
সমে যর্ন  প্রচযলত। 

(২০)  েী আলোইযহস সোলোনমর উপর সোলোম যপশ  রো 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১)  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম েনলনে , “ন উ আমোর 
উপর সোলোম যপশ  রনল আিোহ আমোর ‘রূহ’ যেযরনে যদ  এম য  আযম তোর 
সোলোনমর জেোে যদই।”69 

(২)  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোনমর উপর যে েযযি সলোত ও সোলোম যপশ 
 রনে আিোহ য নজই তোর উপর সলোত (রহমত) ও সোলোম যপশ  রনে । 
হোদীনস এনসনে, েখ  যজেরীল এনস  েী সিোিোহু আলোইযহ সোিোমন  এ সাংেোদ 
শুয নে যদ  তখ  শু যরেো স্বরূপ যতয  যসজদোে লুযটনে পনড় । যসই যসজদো 
এনতো দীঘথ হে যে েণথ ো োরী সোহোেী ভীত হনে পনড়যেল্রজ যে, যসজদোনতই যতয  
মোরো যগনল  য  ো।70 

সলোনত ( োমোনজ) আমরো তোশোহহুনদ  েী আলোইযহস সোলোনমর উপর সোলোম যপশ 
 নর র্োয । এেোড়ো যতয  জীযেত র্ো নত সোহোেীরো সোিোনতই তাাঁণক সোলোম 

 
68 মুস োদ, আহমোদ, ১৬৬২; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ৮১০; শুেোইে আর োউনতর মনত হোসো  
যলগইযরহী এোং হোয নমর মনত সহীহ 
69 আস-সু ো , আেূ দোঊদ, ২০৪১; আল-আে োর,  েেী, পৃঃ ১১৫; আলেো ীর মনত হোসো  এোং 
 েেীর মনত সহীহ 
70 মুস োদ, আহমোদ, ১৬৬২; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ৮১০; শুেোইে আর োউনতর মনত হোসো  
যলগইযরহী এোং হোয নমর মনত সহীহ 
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যদনত । হোদীনস আলোদোভোনে বনখাে সোলোম যপশ  রোর জ য য োন ো মোস ূ  দু’আ 
উনিখ  রো হেয । এ যিনত্র য ো  বায য আমরো সোলোম যপশ  রনেো যস যেষেযট 
উনু্মি রণয় যগণিা। সাংযিপ্ত সলোত ও সোলোম যপশ  রোর জ য এ যট দু'আ হনে 
‘সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম’। এ দু'আযট সোলোনে সযলহী  অর্থোৎ, সোহোেী, 
তোনদর অ ুসোরী তোযেই এোং তোনদর অ ুসোরী তোনে তোযেঈনদর যর্ন  সমে যর্ন  
প্রচযলত। এ দু’আে এ ই সনঙ্গ সলোত ও সোলোম উভে আমলই হনে েোনে এোং 
এর মোর্যনম আমরো উভে আমনলর েেীলতই লোভ  রনত পোযর ই  শো আিোহ। 

(২১) َِم َِِصِلِِِاللَه  ََمدِ ََِِعَ نْزِْلِ ُِم 
َ
َقَرَبِِالَْمْقَعدََِِوأ الْقَِياَمةِِيَوْمَِِِِعنَْدكَِِالْم   

(আি-হুম্মো সযি ‘আলো মুহোম্মোযদ  ওেো আ যেলহুল মোক্ব’আদোল 
মুক্বররেো ‘ই দো ো ইেোওমোল য েোমোহ) 
অর্থঃ যহ আিোহ, আপয  মুহোম্মোদ (সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম) এর প্রযত রহমত 
েষথণ  রু  এোং য েোমোত যদেনস তোাঁর অেস্থো স্থল আপ োর য  টেতথী  নর 
য  । 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) যে েযযি এ  র্ো েলনে  েী আলোইযহস সোলোম েনলনে , 
তোাঁর জ য আমোর শোেোেোত (সুপোযরশ) ওেোজীে (আেশয ) হনে যগনলো।71 

(২২) مَِ ََمدَِعِصِلِاللَه  ولِكَِعبدِكُِم  ؤمنِيََِِعِوصِلَِورَس  ْؤِمَناتِالْم  َِوالْم 
ْسلِمِي َوالْم سلَماِتَِوالْم   (আিোহুম্মো সযি 'আলো মুহোম্মোযদ  

'আেযদ ো ওেো রসূযল , ওেো সযি 'আলোল মু'যম ী ো ওেোল 
মু'যম ো-ত ওেোল মুসযলমী ো ওেোল মুসযলমো-ত) 
অর্থঃ যহ আিোহ, আপ োর েোন্দো ও রসূল মুহোম্মোনদর উপর রহমত েযষথত যহো । 
রহমত আনরো েযষথত যহো  মু'যম  পুরুষ, মু'যম   োরী, মুসযলম পুরুষ ও মুসযলম 
 োরীনদর উপর। 

 
71 যজলোউল আেহোম, ইে ুল  োযেযম, পৃঃ ১০১; উি য তোনের তোহ ীন  স দন  হোসো  েলো 
হনেনে। তোহ ী   নরনে  শুেোইে আর োউত ও আবু্দল ক্বোযদর আল-আর োউত 
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গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) হোদীনস এনসনে, যে য োন ো মুসযলম েযযিই যহো , েোর 
 োনে সদো োহ  রোর মনতো য েু য ই, যস যে  তোাঁর দু'আে এ  র্োযট েনল। 
য   ো এযট এ  (প্র োর) েো োত।72 

(২৩) ِِِاْْلَْمدِ   -আলহোমদুযলিো-যহ রযিল ‘আ)  الَْعالَِميََِِرِبِِِّلِلَ

লোমী ) 
অর্থঃ সমস্ত প্রশাংসো সৃযষ্ট ূনলর রে আিোহর জ য। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) হৃদনের যভতর যর্ন  এ েোর েলোর দ্বোরো ৩০যট সোওেোে 
লোভ। (২) হৃদনের যভতর যর্ন  এ েোর েলোর দ্বোরো ৩০যট গু োহ মোে।73 

(২৪)ِ اّلَلِ ِِإَِلِِإَِلَِِلَِ  (লো- ইলো-হো ইিোি-হ) 
অর্থঃ আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েূদ য ই। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) সেনচনে েেীলতপূণথ েো মেথোদোশীল যেক র হনে এ 
েো যযট।74 (২) ঈমোন র ৭০যটরও যেযশ শোখো রনেনে। তন্মনর্য সেনচনে যশ্রিযট 
হনে লো ইলোহো ইিোিোহ েলো।75 

(৩)  ুরআন  েযণথত তো ওেোর  োনলমো এযট।76 (৪) আিোহর রসূল ও মু'যম নদর 
প্রসনঙ্গ েলনত যগনে আিোহ েনলনে , “আর তোনদরন  যতয  তো ওেোর  োনলমোে 
সুদৃঢ়  রনল ।” অর্থোৎ, লো ইলোহো ইিোিোহ যদনে।77 

 
72 আল-মুসতোদরো , হোয ম, ৭১৭৫; তোলখীেুল মুসতোদরো  (দোরুল মো'আযরে আ -য েোযমেযোহ), 
েোহোেী, ৪/১৩০; হোয নমর মনত সহীহ আর েোহোেীও যেপরীত য োন ো মন্তেয  নর য  
73 (১-২  াং) মুস োদ, আহমোদ, ৮০১২; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৫৫৪; শুেোইে 
আর োউত ও আলেো ীর মনত সহীহ 
74 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৩৮৩; যতরযমেীর মনত হোসো  গরীে এোং আলেো ীর মনত হোসো  
75 আস-সহীহ, মুসযলম, ৩৫ 
76 তোযেঈ মুজোযহনদর সূনত্র, আস-সহীহ, েুখোরী, ৮/১৩৮;  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোনমর সূনত্র, 
আস-সু ো , যতরযমেী, ৩২৬৭; আলেো ীর মনত সহীহ 
77 সূরোতুল েোত হঃ ২৬ 
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(৫) এযট ইখলোনের  োযলমো।78 (৬) এযট আিোহর মন ো ীত এ যট েো য। 

(৭) এ েোর েলোর দ্বোরো ২০যট সোওেোে লোভ। (৮) এ েোর েলোর দ্বোরো ২০যট 
গু োহ মোে।79 

(৯) হোদীনস এনসনে, এম  পোাঁচযট যেষনের জ য েোখ েোখ (েোাংলো েোহেো জোতীে 
শনব্দর মনতো আরেী প্রযতশব্দ) েো মীেো ন  ভোরী  রনে। এর মনর্য এ যট হনে 
এ েো যযট।80 (১০)  েীরোহ গু োহ যর্ন  যোঁনচ যর্ন  ইখলোনের সনঙ্গ য োন ো 
েোন্দো এ েো যযট েলনল আসমোন র দ্বোর তোাঁর জ য খুনল যদেো হে এম য  েো যযট 
আরশ পেথন্ত যপৌঁনে েোে।81 (১১) অন্তনরর পযরপূণথ এ োগ্রতো ও যেশ্বস্ততো যদনে যে 
এই েো যযট েনলনে যস সেনচনে যসৌভোগযেো  েযযি (১২) এোং যস  েী আলোইযহস 
সোলোনমর শোেোআ'ত লোভ  রনে।82 

(১৩) হোদীনস এনসনে, “নে েযযি ইখলোনের সনঙ্গ লো ইলোহো ইিোিোহ েলনলো যস 
জোন্নোনত প্রনেশ  রনলো।”83 

(এ োযর্  হোদীস যর্ন  আমরো লো ইলোহো ইিোিোহর গুরুত্ব সম্পন থ অেগত 
হনেযে। আশো  যর আমোনদর এ উপলযিও ঘনটনে যে, আমোনদর হৃদেন  এর অর্থ 
ও মনমথর সনঙ্গ আনলোযড়ত  নর তনেই েো যযট উচ্চোরণ  রনত হনে। 

মহো  আিোহ েনলনে , “তুযম ইল ম অজথ   নরো যে, (লো ইলোহো ইলোহো ইিোিোহ) 
আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েূদ য ই।”84) 

 
78 উমোর রযদেোিোহু আ হুর েিেয যহনসনে মোও ূে সূনত্র, মুস োদ, আহমোদ, ৪৪৭; শুেোইে 
আর োউত স দন  শযিশোলী েনলনে  
79 (৬-৮  াং) মুস োদ, আহমোদ, ৮০১২; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৫৫৪; শুেোইে 
আর োউত ও আলেো ীর মনত সহীহ 
80 মুস োদ, আহমোদ, ১৫৬৬২; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৮৮৫; শুেোইে আর োউত এোং হোয নমর 
মনত সহীহ 
81 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৫৯০; যতরযমেীর মনত হোসো  গরীে এোং আলেো ীর মনত হোসো  
82 (১১-১২  াং) আস-সহীহ, েুখোরী, ৯৯ 
83 যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ২৩৫৫; আলেো ীর মনত সহীহ 
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(১৪) এই যেক রযট আরনশর চোরপোনশ ঘুনর ঘুনর যমৌমোযের গুঞ্জন র  যোে শব্দ  নর 
(১৫) এোং য জ য জ যপ্ররন র  র্ো েণথ ো  রনত র্োন ।85 

(১৬) যেযশ যেযশ এ েো যযট েলো ঈমো ন   েোেন র মোর্যম।86 (১৭) পূেথেতথী 
জীেন র সমস্ত গু োহ মোে  রোন োর মোর্যনম এ েো যযট পর োনল উপ ৃত 
 রনে।87 

(১৮) এযট জোহোন্নোম যর্ন  েোাঁচোর ঢোল। (১৯) য েোমোনতর যদ  এ েো যযট অগ্রণী 
হনে আসনে (২০) (আেোে) প্রযতনরোর্  হনে আসনে।88 

(২১) এ েোন যর সোিয যদেোর উপনর আিোহ খুযশ হ  (২২) এোং আিোহর 
য   োর সৃযষ্ট ূলও খুযশ হে (২৩) আসমো , েমী  ও এতদুভনের মর্যেতথী 
সেয েু েৃত্ত হনে যগনলোও এই েো যযট তো যভদ  নর চনল যেনত পোরনে (২৪) 
আসমো , েমী  ও এতদুভনের মর্যেতথী সেয েুন  এ  পোিোে রোখো হনল আর 
আনর  পোিোে এই েো যযটন  রোখো হনল েো যযটর পোিোই েুাঁন  েোনে। (২৫) এই 
 র্োগুনলো য জ সন্তো ন  লিয  নর  ূহ আলোইযহস সোলোম তোাঁর অযন্তম অসীেনত 
েনলযেনল ।89 

(২৬) এ উম্মোনতর মন্দ প্র ৃযতর এ  েযযিন  য েোমোনতর যদ  হোযজর  রো হনে। 
তোর সোমন  র্ো নে ৯৯যট যরযজযি খোতো। যেগুনলো হনে তোর েোেতীে  োজ নমথর 
 যর্। েতদূর যচোখ েোে ততদূর পেথন্ত এন  যটর যেসৃ্তযত। তোর য োন ো ভোনলো  মথ 

 
84 সূরো মুহোম্মোদঃ ১৯ 
85 (১৪-১৫  াং) আস-সু ো , ইে ু মোজোহ, ৩৮০৯; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৮৪১; আলেো ী ও 
হোয নমর মনত সহীহ 
86 আল-মুসতোদরো , হোয ম, ৪/২৮৫; মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৫৯; হোয নমর মনত সহীহ 
এোং হোইেোমীর মনত স দ জোযেযদ (ভোনলো) 
87 মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৩; সহীহুল জোযম, আলেো ী, ৬৪৩৪; হোইেোমীর মনত েণথ ো োরীরো 
যেশ্বস্ত এোং আলেো ীর মনত হোদীসযট সহীহ 
88 (১৮-২০  াং) আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৯৮৫; সহীহুল জোযম, আলেো ী, ৩২১৪; হোয ম ও 
আলেো ীর মনত সহীহ 
89 মুস োদ, আহমোদ, ৬৫৮৩; শুেোইে আরেোউনতর মনত সহীহ; য েুটো যভন্ন শনব্দ, সহীহুত তোরগীে 
ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৫৩০; আলেো ীর মনত সহীহ যলগইযরহী  
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আনে য  ো য াংেো য োন ো ওজর-দ যেেত আনে য  ো যস সম্পন থ আিোহ তোন  
যজেোসো  রনে । যস য ই েনল জোয নে যদনে। অতঃপর এ যট  োডথ যের  রো 
হনে এোং এ যট পোিোে রোখো হনে। অপর এ যট পোিোে রোখো হনে ৯৯যট যরযজযি 
খোতো। অেনশনষ যসই এ যট  োনডথর পোিোই েুাঁন  েোনে। যসই  োনডথ র্ো নে 
'আশহোদু আিো ইলোহো ইিোিোহু ওেো আন্নো মুহোম্মোদো  'আেদুহু ওেো রসূলুহু (আযম 
সোিয যদযে যে, আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েূদ য ই এোং মুহোম্মোদ [সিোিোহু 
আলোইযহ ওেোসোিোম] আিোহর েোন্দো ও তোাঁর রসূল)।'90 

(২৭) এ েো যযট েলো এ  প্র োর সদো োহ েো দো ।91 (২৮) এ  হোদীনস এনসনে, 
“আদম সন্তো নদর মনর্য এম  য োন ো প্রোণ য ই েোর উপর সূেথ উযদত হওেো 
প্রযতযট যদন  য োন ো সদো োহ য ই।”  ী সোদো োহ যদওেো হনে জো নত চোওেো 
হনল  েী আলোইযহস সোলোম যেসে যেষনের  র্ো েনল  তোর মনর্য এ যেক রযটও 
রনেনে। (২৯) এযট  লযোনণর দ্বোরসমূনহর এ যট দ্বোর।92 

(৩০) যেনহতু এযট এ  প্র োর সদো োহ তোই এ দল সোলোনে সযলহী  (ন   োর 
পূেথসূরীগণ) মন   রনত  মহো  আিোহ  ুরআন  তোন  যে  নজথ হোসো ো েো উত্তম 
ঋণ যদনত েনলনে  এযটও যসই আেোনতর অন্তভূথি। েো েহু গুনণ েোযড়নে যদওেো 
হনে এোং তোনদরন  সম্মো জ   পুরস্কোর যদওেো হনে। (সোমন  ২৭ নং এর 
গুরুত্ব ও ফেীিণতর আণিাচনায় আয়াতবি আসনে ই  শো আিোহ) 

(৩১) এ  হোদীনস এনসনে, যে েযযি র্  েযে  রনত  োপথণয  নর আেোর শত্রুর 
যেরুনি যজহোদ  রনত এোং রোযত্র যজনগ (ইেোদোনতর জ য)  ষ্ট সহয  রনতও ভে 

 
90 মুস োদ, আহমোদ, ৬৯৯৪; শুেোইে আর োউনতর মনত স দ শযিশোলী; সহীহুত তোরগীে ওেোত 
তোরহীে, আলেো ী, আলেো ীর মনত সহীহ 
91 আস-সহীহ, মুসযলম, ১০০৬ 
92 (২৮-২৯  াং) আস-সহীহ, ইে ু যহিো , ৩৩৭৭; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, 
২৯৭০; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ এোং আলেো ীর মনত সহীহ যলগইযরহী 
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 নর যস যে  যেযশ যেযশ লো ইলোহো ইিোিোহ, আিোহু আ েোর, আলহোমদুযলিোহ ও 
সুেহো োিোহ েনল।93 

(৩২) এ েোর েলোর দ্বোরো জোন্নোনত এ যট  নর গোে লোগোন ো হে। (সোমন  ২৭  াং 
এর গুরুত্ব ও েেীলনতর আনলোচ োে দীঘথ দু'যট হোদীস আসনে ই  শো আিোহ) 
(৩৩) গোনের পোতো েনর পড়োর মনতোই এই েো যযট েোন্দোর গু োহ েযরনে যদে। 
(সোমন  ২৭  াং এর গুরুত্ব ও েেীলনতর আনলোচ োে হোদীস আসনে ই  শো 
আিোহ) 

(৩৪) এযট অেযশষ্ট েো ী যর্ন  েোওেো সৎ মথসমূনহর অন্তভূথি, যে সম্পন থ 
 ুরআন  েলো হনেনে। (সোমন  ৩৪ নং এর গুরুত্ব ও ফেীিণতর আণিাচনায় 
আেোতবি আসনে ই  শো আিোহ)94 

(৩৫) আিোহর  োনে যসই মু'যমন র যচনে আর য উই অযর্  যশ্রিনত্বর অযর্ োরী 
 ে  েোন  তোসেীহ (সুেহো োিোহ), তো েীর (আিোহু আ েোর) ও তোহলীনলর (লো 
ইলোহো ইিোিোহ) জ য ইসলোনম (যটয নে যরনখ) যেযশ েেস যদওেো হে।95 

(৩৬) দোজ্জোনলর সমে োনল মু'যম নদর জ য খোেোনরর যে ল্প হনে তোসেীহ 
(সুেহো োিোহ), তো েীর (আিোহু আ েোর), তোহমীদ (আলহোমদুযলিোহ) ও তোহলীল 
(লো ইলোহো ইিোিোহ)। (৩৭) যেযরশতোনদরও খোেোনরর যে ল্প হনে এগুনলো।96 

 
93 মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৬৮৫৪; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, ১৫৭১; হোইেোমী ও 
আলেো ীর মনত সহীহ 
94 জোযমউল উসূল, ইে ুল আেীর, ৭০৫; আবু্দল ক্বোযদর আল-আর োউত যেশুিতোর যদন  ইযঙ্গত 
 নরনে ; মুস োদ, আহমোদ, ৫১৩; আত-তোরগীে ওেোত তোরহীে, মু যেরী, ৫৪০; শুেোইে আর োউত 
ও মু যেরীর মনত হোসো  
95 মুস োদ, আহমোদ, ১৪০১; যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ৬৫৪; শুেোইে আর োউনতর 
মনত হোসো  যলগইযরহী এোং আলেো ীর মনত হোসো  
96 (৩৬-৩৭  াং) মুস োদ, আহমোদ, ২৭৫৭৯; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ যলগইযরহী; য েুটো 
যভন্ন শনব্দ মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১২৫০০; হোইেোমীর মনত েণথ ো োরীরো যেশ্বস্ত; য েুটো যভন্ন 
শনব্দ যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ৩০৭৯; আলেো ীর মনত গ্রহণনেোগয 
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(২৫) َِبَْحان اّلَلِِِِس   (সুেহো- োি-হ) 
অর্থঃ আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এযট আিোহর মন ো ীত এ যট েো য। (২) এ েোর েলোর 
দ্বোরো ২০যট সোওেোে লোভ। (৩) এ েোর েলোর দ্বোরো ২০যট গু োহ মোে।97 

(৪) হোদীনস এনসনে, এম  পোাঁচযট যেষনের জ য েোখ েোখ (েোাংলো েোহেো জোতীে 
শনব্দর মনতো আরেী প্রযতশব্দ) েো মীেো ন  ভোরী  রনে। এর মনর্য এ যট হনে 
এ েো যযট।98 

(৫) এ েো যযট আসমো  ও েমীন র মর্যেতথী স্থোন  েো য েু তো পূণথ  নর যদে।99 

(৬) এই যেক রযট আরনশর চোরপোনশ ঘুনর ঘুনর যমৌমোযের গুঞ্জন র  যোে শব্দ  নর 
(৭) এোং য জ য জ যপ্ররন র  র্ো েণথ ো  রনত র্োন ।100 

(৮) এ েো যযট েলো এ  প্র োর সদো োহ েো দো ।101 (৯) এ  হোদীনস এনসনে,                                                                                                                                     
আদম সন্তো নদর মনর্য এম  য োন ো প্রোণ য ই েোর উপর সূেথ উযদত হওেো প্রযতযট 
যদন  য োন ো সদো োহ য ই।  ী সোদো োহ যদওেো হনে জো নত চোওেো হনল  েী 
আলোইযহস সোলোম যেসে যেষনের  র্ো েনল  তোর মনর্য এ যেক রযটও রনেনে। 
(১০) এযট  লযোনণর দ্বোরসমূনহর এ যট দ্বোর।102 (১১) যেনহতু এযট এ  প্র োর 
সদো োহ তোই এ দল সোলোনে সযলহী  (ন   োর পূেথসূরীগণ) মন   রনত  মহো  

 
97 (১-৩  াং) মুস োদ, আহমোদ, ৮০১২; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৫৫৪; শুেোইে 
আর োউত ও আলেো ীর মনত সহীহ 
98 মুস োদ, আহমোদ, ১৫৬৬২; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৮৮৫; শুেোইে আর োউত এোং হোয নমর 
মনত সহীহ 
99 মুস োদ, আহমোদ, ২২৯০৮; আস-সহীহ, মুসযলম, ২২৩ 
100 (৬-৭  াং) আস-সু ো , ইে ু মোজোহ, ৩৮০৯; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৮৪১; আলেো ী ও 
হোয নমর মনত সহীহ 
101 আস-সহীহ, মুসযলম, ১০০৬ 
102 আস-সহীহ, ইে ু যহিো , ৩৩৭৭; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ২৯৭০; শুেোইে 
আর োউনতর মনত সহীহ এোং আলেো ীর মনত সহীহ যলগইযরহী 
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আিোহ  ুরআন  তোন  যে  নজথ হোসো ো েো উত্তম ঋণ যদনত েনলনে  এযটও যসই 
আেোনতর অন্তভূথি। েো েহু গুনণ েোযড়নে যদওেো হনে এোং তোনদরন  সম্মো জ   
পুরস্কোর যদওেো হনে। (সোমন  ২৭ নং এর গুরুত্ব ও ফেীিণতর আণিাচনায় 
আয়াতবি আসনে ই  শো আিোহ)103 

(১২) এ  হোদীনস এনসনে, যে েযযি র্  েযে  রনত  োপথণয  নর আেোর শত্রুর 
যেরুনি যজহোদ  রনত এোং রোযত্র যজনগ (ইেোদোনতর জ য)  ষ্ট সহয  রনতও ভে 
 নর যস যে  যেযশ যেযশ লো ইলোহো ইিোিোহ, আিোহু আ েোর, আলহোমদুযলিোহ ও 
সুেহো োিোহ েনল।104 

(১৩) এযট অেযশষ্ট েো ী যর্ন  েোওেো সৎ মথসমূনহর অন্তভূথি, যে সম্পন থ 
 ুরআন  েলো হনেনে। (সোমন  ৩৪ নং এর গুরুত্ব ও ফেীিণতর আণিাচনায় 
আেোতবি আসনে ই  শো আিোহ)105 

(১৪) এ েোর েলোর দ্বোরো জোন্নোনত এ যট  নর গোে লোগোন ো হে। (সোমন  ২৭  াং 
এর গুরুত্ব ও েেীলনতর আনলোচ োে দীঘথ দু'যট হোদীস আসনে ই  শো আিোহ) 
(১৫) গোনের পোতো েনর পড়োর মনতোই এই েো যযট েোন্দোর গু োহ েযরনে যদে। 
(সোমন  ২৭  াং এর গুরুত্ব ও েেীলনতর আনলোচ োে হোদীস আসনে ই  শো 
আিোহ) 

(১৬) এযট জোহোন্নোম যর্ন  েোাঁচোর ঢোল। (১৭) য েোমোনতর যদ  এ েো যযট অগ্রণী 
হনে আসনে। (১৮) (আেোে) প্রযতনরোর্  হনে আসনে।106 

 
103 লোতোযেেুল মো’আযরে, ইে ু রজে, পৃঃ ২৪৮ 
104 মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৬৮৫৪; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, ১৫৭১; হোইেোমী ও 
আলেো ীর মনত সহীহ 
105 জোযমউল উসূল, ইে ুল আেীর, ৭০৫; আবু্দল ক্বোযদর আল-আর োউত যেশুিতোর যদন  ইযঙ্গত 
 নরনে ; মুস োদ, আহমোদ, ৫১৩; আত-তোরগীে ওেোত তোরহীে, মু যেরী, ৫৪০; শুেোইে আর োউত 
ও মু যেরীর মনত হোসো  
106 (১৬-১৮  াং) আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৯৮৫; সহীহুল জোযম, আলেো ী, ৩২১৪; হোয ম ও 
আলেো ীর মনত সহীহ 
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(১৯) আিোহর  োনে যসই মু'যমন র যচনে আর য উই অযর্  যশ্রিনত্বর অযর্ োরী 
 ে  েোন  তোসেীহ (সুেহো োিোহ), তো েীর (আিোহু আ েোর) ও তোহলীনলর (লো 
ইলোহো ইিোিোহ) জ য ইসলোনম (যটয নে যরনখ) যেযশ েেস যদওেো হে।107 

(২০) সপ্ত আসমো  ও েমী  তোসেীহ পোি  নর (২১) এতদুভনে েো য েু আনে 
তোরোও তোসেীহ পোি  নর।108 (২২) পোযখ আিোহর তোসেীহ পনড়। (২৩) পোহোড়ও 
তোসেীহ পনড়।109 (২৪) দোজ্জোনলর সমে োনল মু'যম নদর জ য খোেোনরর যে ল্প 
হনে তোসেীহ (সুেহো োিোহ), তো েীর (আিোহু আ েোর), তোহমীদ 
(আলহোমদুযলিোহ) ও তোহলীল (লো ইলোহো ইিোিোহ)। (২৫) যেযরশতোনদরও 
খোেোনরর যে ল্প হনে এগুনলো।110 (২৬) দুয েোে মো ুনষর শ্বোস-প্রশ্বোস য ওেোর 
মনতোই জোন্নোতীরো জোন্নোনত এ েো যযট পোি  রনে। (জোন্নোতী মো ুষ হনত চোইনল 
জোন্নোতীনদর গুণ আনগ যর্ন ই র্োরণ  রো উযচত।)111 

(২৬)ِ ِِِِاْْلَْمدِ  ّلِلَ  (আলহোমদুযলিো-হ) 
অর্থঃ সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এযট আিোহর মন ো ীত এ যট েো য।112 (২) এ েো যযটর 
মোর্যনম মূলত আিোহর প্রশাংসোেোপ   রো হে আর আিোহর য  ট অ য যে 

 
107 মুস োদ, আহমোদ, ১৪০১; যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ৬৫৪; শুেোইে 
আর োউনতর মনত হোসো  যলগইযরহী এোং আলেো ীর মনত হোসো  
108 (২০-২১  াং) সূরো েো ী ইসরোইলঃ ৪৪ 
109 (২২-২৩  াং) সূরোতুল আযম্বেোঃ ৭৯ 
110 (২৪-২৫  াং) মুস োদ, আহমোদ, ২৭৫৭৯; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ যলগইযরহী; য েুটো 
যভন্ন শনব্দ মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১২৫০০; হোইেোমীর মনত েণথ ো োরীরো যেশ্বস্ত; য েুটো যভন্ন 
শনব্দ যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ৩০৭৯; আলেো ীর মনত গ্রহণনেোগয 
111 আস-সহীহ, মুসযলম, ২৮৩৫ 
112 মুস োদ, আহমোদ, ৮০১২; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৫৫৪; শুেোইে আর োউত 
ও আলেো ীর মনত সহীহ 
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য োন ো য েুর চোইনত সেথোযর্  যপ্রে যেষে হনে হোমদ েো প্রশাংসোেোপ   রো।113 
(৩) সেনচনে েেীলতপূণথ েো মেথোদোশীল দু'আ হনে এ েো যযট।114  

(৪) এ েো যযট মীেো ন  পযরপূণথ  নর যদে।115 (৫) হোদীনস এনসনে, এম  পোাঁচযট 
যেষনের জ য েোখ েোখ (েোাংলো েোহেো জোতীে শনব্দর মনতো আরেী প্রযতশব্দ) েো 
মীেো ন  ভোরী  রনে। এর মনর্য এ যট হনে এ েো যযট।116 (৬) এ েো যযট 
আসমো  ও েমীন র মর্যেতথী স্থোন  েো য েু আনে তো পূণথ  নর যদে।117 

(৭) এই েো যযটর মোর্যনম মূলত আিোহর প্রশাংসোেোপ   রো হে আর সুনখ-দুনখ 
সেথদো েোরো আিোহর প্রশাংসোেোপ   নর জোন্নোনত সেথপ্রর্ম প্রনেনশর জ য যসই 
অতযযর্  প্রশাংসো োরীনদরন ই ডো ো হনে।118 

(৮) এই যেক রযট আরনশর চোরপোনশ ঘুনর ঘুনর যমৌমোযের গুঞ্জন র  যোে শব্দ  নর 
(৯) এোং য জ য জ যপ্ররন র  র্ো েণথ ো  রনত র্োন ।119 

(১০) এ েো যযট েলো এ  প্র োর সদো োহ েো দো ।120 (১১) এ  হোদীনস এনসনে, 
“আদম সন্তো নদর মনর্য এম  য োন ো প্রোণ য ই েোর উপর সূেথ উযদত হওেো 
প্রযতযট যদন  য োন ো সদো োহ য ই।”  ী সোদো োহ যদওেো হনে জো নত চোওেো 
হনল  েী আলোইযহস সোলোম যেসে যেষনের  র্ো েনল  তোর মনর্য এ যেক রযটও 

 
113 মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১২৬৫২; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৫৭২; 
হোইেোমীর মনত সহীহ এোং আলেো ীর মনত হোসো  
114 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৩৮৩; যতরযমেীর মনত হোসো  গরীে এোং আলেো ীর মনত হোসো  
115 আস-সহীহ, মুসযলম, ২২৩ 
116 মুস োদ, আহমোদ, ১৫৬৬২; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৮৮৫; শুেোইে আর োউত এোং হোয নমর 
মনত সহীহ 
117 মুস োদ, আহমোদ, ২২৯০৮; আস-সহীহ, মুসযলম, ২২৩ 
118 আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৮৫১; মোজমোউে েোওেোযেদ, ১৬৮৮৩; হোয নমর মনত সহীহ এোং 
হোইেোমীর মনত হোসো  
119 (৮-৯  াং) আস-সু ো , ইে ু মোজোহ, ৩৮০৯; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৮৪১; আলেো ী ও 
হোয নমর মনত সহীহ 
120 আস-সহীহ, মুসযলম, ১০০৬ 
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রনেনে। (১২) এযট  লযোনণর দ্বোরসমূনহর এ যট দ্বোর।121 (১৩) যেনহতু এযট এ  
প্র োর সদো োহ তোই এ দল সোলোনে সযলহী  (ন   োর পূেথসূরীগণ) মন  
 রনত  মহো  আিোহ  ুরআন  তোন  যে  নজথ হোসো ো েো উত্তম ঋণ যদনত 
েনলনে  এযটও যসই আেোনতর অন্তভূথি। েো েহু গুনণ েোযড়নে যদওেো হনে এোং 
তোনদরন  সম্মো জ   পুরস্কোর যদওেো হনে। (সোমন  ২৭ নং এর গুরুত্ব ও 
ফেীিণতর আণিাচনায় আয়াতবি আসনে ই  শো আিোহ)122 

(১৪) এ  হোদীনস এনসনে, যে েযযি র্  েযে  রনত  োপথণয  নর আেোর শত্রুর 
যেরুনি যজহোদ  রনত এোং রোযত্র যজনগ (ইেোদোনতর জ য)  ষ্ট সহয  রনতও ভে 
 নর যস যে  যেযশ যেযশ লো ইলোহো ইিোিোহ, আিোহু আ েোর, আলহোমদুযলিোহ ও 
সুেহো োিোহ েনল।123 

(১৫) এযট অেযশষ্ট েো ী যর্ন  েোওেো সৎ মথসমূনহর অন্তভূথি, যে সম্পন থ 
 ুরআন  েলো হনেনে। (সোমন  ৩৪ নং এর গুরুত্ব ও ফেীিণতর আণিাচনায় 
আেোতবি আসনে ই  শো আিোহ)124 

(১৬) এ েোর েলোর দ্বোরো জোন্নোনত এ যট  নর গোে লোগোন ো হে। (সোমন  ২৭  াং 
এর গুরুত্ব ও েেীলনতর আনলোচ োে দীঘথ দু'যট হোদীস আসনে ই  শো আিোহ) 
(১৭) গোনের পোতো েনর পড়োর মনতোই এই েো যযট েোন্দোর গু োহ েযরনে যদে। 
(সোমন  ২৭  াং এর গুরুত্ব ও েেীলনতর আনলোচ োে হোদীস আসনে ই  শো 
আিোহ) 

 
121 (১১-১২  াং) আস-সহীহ, ইে ু যহিো , ৩৩৭৭; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, 
২৯৭০; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ এোং আলেো ীর মনত সহীহ যলগইযরহী 
122 লোতোযেেুল মো’আযরে, ইে ু রজে, পৃঃ ২৪৮ 
123 মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৬৮৫৪; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, ১৫৭১; হোইেোমী ও 
আলেো ীর মনত সহীহ 
124 জোযমউল উসূল, ইে ুল আেীর, ৭০৫; আবু্দল ক্বোযদর আল-আর োউত যেশুিতোর যদন  ইযঙ্গত 
 নরনে ; মুস োদ, আহমোদ, ৫১৩; আত-তোরগীে ওেোত তোরহীে, মু যেরী, ৫৪০; শুেোইে আর োউত 
ও মু যেরীর মনত হোসো  



33 |           যে য োন ো সমনে পড়োর যেক র, দু'আ ও আেোত সমূহ 

 

 

(১৮) এযট জোহোন্নোম যর্ন  েোাঁচোর ঢোল। (১৯) য েোমোনতর যদ  এ েো যযট অগ্রণী 
হনে আসনে। (২০) (আেোে) প্রযতনরোর্  হনে আসনে।125 

(২১) আিোহর  োনে যসই মু'যমন র যচনে আর য উই অযর্  যশ্রিনত্বর অযর্ োরী 
 ে  েোন  তোসেীহ (সুেহো োিোহ), তো েীর (আিোহু আ েোর) ও তোহলীনলর (লো 
ইলোহো ইিোিোহ) জ য ইসলোনম (যটয নে যরনখ) যেযশ েেস যদওেো হে।126 

(২২) দোজ্জোনলর সমে োনল মু'যম নদর জ য খোেোনরর যে ল্প হনে তোসেীহ 
(সুেহো োিোহ), তো েীর (আিোহু আ েোর), তোহমীদ (আলহোমদুযলিোহ) ও তোহলীল 
(লো ইলোহো ইিোিোহ)। (২৩) যেযরশতোনদরও খোেোনরর যে ল্প হনে এগুনলো।127 
(২৪) দুয েোে মো ুনষর শ্বোস-প্রশ্বোস য ওেোর মনতোই জোন্নোতীরো জোন্নোনত এ েো যযট 
পোি  রনে। (জোন্নোতী মো ুষ হনত চোইনল জোন্নোতীনদর গুণ আনগ যর্ন ই র্োরণ 
 রো উযচত।)128 

(২৭)  ِْكَبِ ِاّلَل
َ
أ  (আি-হু আ েোর) 

অর্থঃ আিোহ সেনচনে েড় 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এযট আিোহর মন ো ীত এ যট েো য। (২) এ েোর েলোর 
দ্বোরো ২০যট সোওেোে লোভ। (৩) এ েোর েলোর দ্বোরো ২০যট গু োহ মোে।129 

 
125 (১৮-২০  াং) আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৯৮৫; সহীহুল জোযম, আলেো ী, ৩২১৪; হোয ম ও 
আলেো ীর মনত সহীহ 
126 মুস োদ, আহমোদ, ১৪০১; যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ৬৫৪; শুেোইে 
আর োউনতর মনত হোসো  যলগইযরহী এোং আলেো ীর মনত হোসো  
127 (২২-২৩  াং) মুস োদ, আহমোদ, ২৭৫৭৯; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ যলগইযরহী; য েুটো 
যভন্ন শনব্দ মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১২৫০০; হোইেোমীর মনত েণথ ো োরীরো যেশ্বস্ত; য েুটো যভন্ন 
শনব্দ যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ৩০৭৯; আলেো ীর মনত গ্রহণনেোগয 
128 আস-সহীহ, মুসযলম, ২৮৩৫ 
129 (১-৩  াং) মুস োদ, আহমোদ, ৮০১২; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৫৫৪; শুেোইে 
আর োউত ও আলেো ীর মনত সহীহ 
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(৪) এ েো যযট আসমো  ও েমীন র মর্যেতথী স্থোন  েো য েু আনে তো পূণথ  নর 
যদে।130 

(৫) এ েো যযট েলো এ  প্র োর সদো োহ েো দো ।131 (৬) এ  হোদীনস এনসনে, 
“আদম সন্তো নদর মনর্য এম  য োন ো প্রোণ য ই েোর উপর সূেথ উযদত হওেো 
প্রযতযট যদন  য োন ো সদো োহ য ই।”  ী সোদো োহ যদওেো হনে জো নত চোওেো 
হনল  েী আলোইযহস সোলোম যেসে যেষনের  র্ো েনল  তোর মনর্য এ যেক রযটও 
রনেনে। (৭) এযট  লযোনণর দ্বোরসমূনহর এ যট দ্বোর।132 (৮) যেনহতু এযট এ  
প্র োর সদো োহ তোই এ দল সোলোনে সযলহী  (ন   োর পূেথসূরীগণ) মন  
 রনত  মহো  আিোহ  ুরআন  তোন  যে  নজথ হোসো ো েো উত্তম ঋণ যদনত 
েনলনে  এযটও যসই আেোনতর অন্তভূথি। আিোহর েোণী,133 “য শ্চেই দো শীল 
পুরুষগণ ও দো শীল  োরীগণ এোং েোরো আিোহন  উত্তম ঋণ দো   নর তোনদরন  
যদেো হনে েহু গুণ যেযশ এোং তোনদর জ য রনেনে সম্মো জ   পুরস্কোর।”134 

(৯) এ  হোদীনস এনসনে, যে েযযি র্  েযে  রনত  োপথণয  নর আেোর শত্রুর 
যেরুনি যজহোদ  রনত এোং রোযত্র যজনগ (ইেোদোনতর জ য)  ষ্ট সহয  রনতও ভে 
 নর যস যে  যেযশ যেযশ লো ইলোহো ইিোিোহ, আিোহু আ েোর, আলহোমদুযলিোহ ও 
সুেহো োিোহ েনল।135 

 
130 মুস োদ, আহমোদ, ২২৯০৮; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ 
131 আস-সহীহ, মুসযলম, ১০০৬ 
132 (৬-৭  াং) আস-সহীহ, ইে ু যহিো , ৩৩৭৭; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ২৯৭০; 
শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ এোং আলেো ীর মনত সহীহ যলগইযরহী 
133 সূরোতুল হোদীদঃ ১৮ 
134 লোতোযেেুল মো’আযরে, ইে ু রজে, পৃঃ ২৪৮ 
135 মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৬৮৫৪; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, ১৫৭১; হোইেোমী ও 
আলেো ীর মনত সহীহ 
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(১০) এযট জোহোন্নোম যর্ন  েোাঁচোর ঢোল। (১১) য েোমোনতর যদ  এ েো যযট অগ্রণী 
হনে আসনে। (১২) (আেোে) প্রযতনরোর্  হনে আসনে।136 

(১৩) এযট অেযশষ্ট েো ী যর্ন  েোওেো সৎ মথসমূনহর অন্তভূথি, যে সম্পন থ 
 ুরআন  েলো হনেনে। (সোমন  ৩৪ নং এর গুরুত্ব ও ফেীিণতর আণিাচনায় 
আেোতবি আসনে ই  শো আিোহ)137 

(১৪) এ েোর েলোর দ্বোরো জোন্নোনত এ যট  নর গোে লোগোন ো হে। 
আেু হুরোইরোহ রযদেোিোহু আ হু হনত েযণথত যে, আিোহর রসূল সিোিোহু আলোইযহ 
ওেো সোিোম এ দো তোাঁর য  ট যদনে এম  সমে েোযেনল  েখ  যতয  গোে 
লোগোযেনল । অতঃপর যতয  েলনল , “নহ আেু হুরোইরোহ,  োর জ য লোগোনেো?” 
আযম েললোম, “আমোর (য নজর) জ য লোগোযে।” যতয  েলনল , “আযম য  
যতোমোন  যতোমোর জ য এর চোইনত উত্তম গোনের সন্ধো  যদনেো  ো?” আযম েললোম, 
“অেশযই, যহ আিোহর রসূল।” যতয  েলনল , “তুযম সুেহো োিোহ (আিোহর 
পযেত্রতো েণথ ো  রযে), আলহোমদুযলিোহ (সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য), লো ইলোহো 
ইিোিোহ (আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েুদ য ই) ও আিোহু আ েোর (আিোহ 
সেনচনে েড়) েনলো। তোহনল এর প্রনতয যটর যেয মনে যতোমোর জ য জোন্নোনত 
এ যট  নর গোে লোগোন ো হনে।”138 
যমরোনজর রোনত ইেরোহীম আলোইযহস সোলোনমর সোনর্  েী সিোিোহু আলোইযহ 
ওেোসোিোনমর সোিোৎ হনল ইেরোহীম আলোইযহস সোলোম েলনল , “নহ মুহোম্মোদ 
আপ োর উম্মতন  আমোর সোলোম যপৌঁযেনে যদ  এোং তোনদরন  সাংেোদ যদ  যে, 
জোন্নোনতর মোযট অতীে সুগযন্ধ সমৃি, যসখো  োর পোয  অতযন্ত সুযমষ্ট, তো এ যট 

 
136 (১০-১২  াং) আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৯৮৫; সহীহুল জোযম, আলেো ী, ৩২১৪; হোয ম ও 
আলেো ীর মনত সহীহ 
137 জোযমউল উসূল, ইে ুল আেীর, ৭০৫; আবু্দল ক্বোযদর আল-আর োউত যেশুিতোর যদন  ইযঙ্গত 
 নরনে ; মুস োদ, আহমোদ, ৫১৩; আত-তোরগীে ওেোত তোরহীে, মু যেরী, ৫৪০; শুেোইে আর োউত 
ও মু যেরীর মনত হোসো  
138 আস-সু ো , ইে ু মোজোহ, ৩৮০৭; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৮৮৭; আলেো ী ও হোয নমর মনত 
সহীহ 
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সমতলভূযম এোং তোর গোেপোলো হনলো “সুেহো োিোহ, আলহোমদুযলিোহ, লো ইলোহো 
ইিোিোহু ও আিোহু আ েোর”।139 

(১৫) গোনের পোতো েনর পড়োর মনতোই এই েো যযট েোন্দোর গু োহ েযরনে যদে। 
আিোহর রসূল সিোিোহু আলোইযহ ওেো সোিোম এ েোর এ যট গোনের  োে যদনে 
েোযেনল  েোর পোতো শুয নে যগনে। অতঃপর যতয  তোাঁর লোযি দ্বোরো তোনত েোাঁয  
যদনল , এনত  নর পোতো েনর পড়নলো। তোরপর যতয  েলনল , “য শ্চেই 
আলহোমদুযলিোহ, সুেহো োিোহ, লো ইলোহো ইিোিোহ ও আিোহু আ েোর েোন্দোর গু োহ 
েযরনে যদে যেভোনে এই গোনের পোতো েনর পড়নলো।”140 

(১৬) আিোহর  োনে যসই মু'যমন র যচনে আর য উই অযর্  যশ্রিনত্বর অযর্ োরী 
 ে  েোন  তোসেীহ (সুেহো োিোহ), তো েীর (আিোহু আ েোর) ও তোহলীনলর (লো 
ইলোহো ইিোিোহ) জ য ইসলোনম (যটয নে যরনখ) যেযশ েেস যদওেো হে।141 

(১৭) দোজ্জোনলর সমে োনল মু'যম নদর জ য খোেোনরর যে ল্প হনে তোসেীহ 
(সুেহো োিোহ), তো েীর (আিোহু আ েোর), তোহমীদ (আলহোমদুযলিোহ) ও তোহলীল 
(লো ইলোহো ইিোিোহ)। (১৮) যেযরশতোনদরও খোেোনরর যে ল্প হনে এগুনলো।142 
(১৯) দুয েোে মো ুনষর শ্বোস-প্রশ্বোস য ওেোর মনতোই জোন্নোতীরো জোন্নোনত এ েো যযট 
পোি  রনে। (জোন্নোতী মো ুষ হনত চোইনল জোন্নোতীনদর গুণ আনগ যর্ন ই র্োরণ 
 রো উযচত।)143 

(২৮) ১০০ েোর َِبَْحان اّلَلِِِس   (সুেহো- োি-হ) 
অর্থঃ আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে। 

 
139 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৪৬২; যতরযমেীর মনত হোসো  গরীে এোং আলেো ীর মনত হোসো  
140 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৫৩৩; আলেো ীর মনত হোসো  
141 মুস োদ, আহমোদ, ১৪০১; যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ৬৫৪; শুেোইে 
আর োউনতর মনত হোসো  যলগইযরহী এোং আলেো ীর মনত হোসো  
142 (১৭-১৮  াং) মুস োদ, আহমোদ, ২৭৫৭৯; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ যলগইযরহী; য েুটো 
যভন্ন শনব্দ মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১২৫০০; হোইেোমীর মনত েণথ ো োরীরো যেশ্বস্ত; য েুটো যভন্ন 
শনব্দ যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ৩০৭৯; আলেো ীর মনত গ্রহণনেোগয 
143 আস-সহীহ, মুসযলম, ২৮৩৫ 
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গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) ১ হোজোরযট য য  যলযপেি  রো হে। (২) ১ হোজোরযট 
গু োহ  যমনে যদেো হে।144 

(৩) ইসমোঈল োংনশর ১০০ জ  দোস মুি  রোর সমো । (৩১  াং এর গুরুত্ব ও 
েেীলনতর আনলোচ োে দীঘথ হোদীস আসনে ই  শো আিোহ) 

(২৯) ১০০ েোর  ِِِِِاْْلَْمد ّلِلَ  (আলহোমদুযলিো-হ) 
অর্থঃ সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) আিোহর রোস্তোে েুনির জ য ১০০যট সোজোন ো যঘোড়োে 
মুজোযহদ যপ্ররনণর সমো । (৩১  াং এর গুরুত্ব ও েেীলনতর আনলোচ োে দীঘথ 
হোদীস আসনে ই  শো আিোহ) 

(৩০) ১০০ েোর َّْكَبِ ِّلَلِ ا
َ
أ  (আি-হু আ েোর) 

অর্থঃ আিোহ সেনচনে েড় 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) মক্কোে যপ্রযরত ১০০যট মো েুল পশু  ুরেো ী  রোর সমো । 
(৩১  াং এর গুরুত্ব ও েেীলনতর আনলোচ োে দীঘথ হোদীস আসনে ই  শো আিোহ) 
(২) আেূদ দোরদো রযদেোিোহু আ হু েনল , “১০০যট দী োর সদো োহ  রোর 
চোইনতও আমোর য  ট ১০০ েোর আিোহু আ েোর েলো যেযশ যপ্রে।”145 

(৩১) ১০০ েোর َِاّلَلِ ِإَِلِِإَِلَِِل  (লো- ইলো-হো ইিোি-হ) 
অর্থঃ আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো’েূদ য ই। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) আসমো  ও েমীন র মর্যেতথী জোেগো তো পূরণ  নর যদনে 
উমু্ম হো ী রযদেোিোহু আ হো হনত েযণথত, যতয  েনল , “এ যদ  আিোহর রসূল 
সিোিোহু আলোইযহ ওেো সোিোম আমোর  োে যদনে েোযেনল । এজ য আযম তোাঁন  

 
144 আস-সহীহ, মুসযলম, ২৬৯৮ 
145 জোযম’উল উলূম ওেোল যহ োম (দোরুস সোলোম), ইে ু রজে, ২/৭০০; ইে ু রজে ও মুহোযক্ক  
আেূ   ূর গ্রহণনেোগয হওেোর যদন ই ইশোরো  নরনে  
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েললোম, “নহ আিোহর রসূল, আযম েৃি ও দুেথল হনে পনড়যে। তোই আপয  
আমোন  এম  আমল যশযখনে যদ  েো আযম েনস েনসই  রনত পোরনেো।” যতয  
েলনল , “তুযম ১০০ েোর আিোহর তোসেীহ (সুেহো োিোহ) েলনে। তোহনল তো 
যতোমোর জ য ইসমোঈল োংনশর ১০০ দোস মুি  রোর সমো  হনে। আর তুযম ১০০ 
েোর আিোহর তোহমীদ (আলহোমদুযলিোহ) েলনে। তোহনল তো যতোমোর জ য আিোহর 
রোস্তোে েুনির জ য ১০০যট সোজোন ো যঘোড়োে মুজোযহদ যপ্ররনণর সমো  হনে। আর 
তুযম ১০০ েোর তো েীর (আিোহু আ েোর) েলনে। তোহনল তো মক্কোে যপ্রযরত 
১০০যট মো েুল পশু  ুরেো ী  রোর সমো  হনে। আর তুযম ১০০ েোর তোহলীল (লো 
ইলোহো ইিোিোহ) েলনে। তোহনল আসমো  ও েমীন র মর্যেতথী জোেগো তো পূরণ 
 নর যদনে। যসযদ  য উই এনতো আমল (আিোহর  োনে) পোিোনত পোরনে  ো, শুরু্ 
যস েযযি েোড়ো যে এর সমপযরমোণ আমল য নে আসনে।”146 

(৩২) এ নত্র َِبَْحان َِِِواْْلَْمدِ ِاّللِِِس  ْكَبِ َِواّللِ ِاّللِ ِإَِلِِإَِلََِِوَلِِّلِلَ
َ
أ  

(সুেহো- োি-যহ ওেোল হোমদুযলিো-যহ ওেো লো- ইলো-হো ইিোি-হু 
ওেোি-হু আ েোর) 
অর্থঃ আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে - সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য - আিোহ েোড়ো 
সতয য োন ো মো'েুদ য ই - এোং আিোহই সেনচনে েড়। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) সেনচনে েেীলতপূণথ েো মেথোদোশীল  র্ো হনে পুনরো এই 
েো যযট।147 (২) েোর উপর সূেথ উযদত হে (অর্থোৎ, সমগ্র পৃযর্েী) তো যর্ন ও  েী 
আলোইযহস সোলোনমর  োনে অযর্  যপ্রে হনে পুনরো এই েো যযট েলো।148 (৩) 
এ যট হোদীস অ ুেোেী, পুনরো এই  র্োযট যে চোরযট েোণী য নে গযিত এগুনলো হনে 
আিোহর  োনে সেনচনে যপ্রে েো য। যস হোদীস মনত, দীঘথ এ  র্োযট েলনত যগনে 

 
146 আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৮৯৩; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৫৫৩; হোয নমর 
মনত সহীহ এোং আলেো ীর মনত হোসো  
147 মুস োদ, আহমোদ, ১৬৪১২; মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৬৮৩৯; শুেোইে আর োউত এোং 
হোইেোমীর মনত সহীহ   
148 আস-সহীহ, মুসযলম, ২৬৯৫ 
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এই চোরযট েোণী েো েো যোাংনশর যে য োন োযট যদনেই পড়ো শুরু  রো েোনে।149 
(নেম  এখোন  সুেহো োিোহ দ্বোরো  রো হনেনে আযম চোইনল এর পযরেনতথ 
আলহোমদুযলিোহ েো আিোহু আ েোর েলোর দ্বোরো যেক রযট পড়ো শুরু  রনত পোযর) 

(৩৩)ِ بَْحانَِ َِِِواْْلَْمدِ ِاّلَلِِِس  ْكَبِ َِواّلَلِ ِاّلَلِ ِإَِلِِإَِلََِِوَلِِّلِلَ
َ
اّلَلِ َِوَتَباَركَِِأ  

(সুেহো- োি-যহ ওেোল হোমদুযলিো-যহ ওেো লো- ইলো-হো ইিোি-হু 
ওেোি-হু আ েোর ওেো তোেো-র োি-হ) 

অর্থঃ আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে - সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য - আিোহ েোড়ো 
সতয য োন ো মো'েুদ য ই - আিোহই সেনচনে েড় - এোং আিোহ  নতোই  ো 
ের তমে। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) আবু্দিোহ ইে ু মোসউদ রযদেোিোহু আ হুর েিেয যহনসনে 
মোও ূে সূনত্র েযণথত এ  েণথ োে রনেনে, এ জ  যেযরশতো েোণীগুনলোন  য জ 
আেনত্ত য নে য   এোং য জ ডো োর য নচ এ যত্রত  নর উপনর আনরোহণ  রনত 
র্োন  । এ  পেথোনে রহমোন র যচহোরোর সমু্মনখ উপযস্থত হনে েো । েিেয যশনষ 
যতয   ুরআ  হনত যতলোওেোত  নর , “তোাঁর যদন ই পযেত্র েোণীসমূহ হে সমুযিত 
এোং সৎআমল, যতয  তো  নর  উন্নীত।”150 (২) েণথ োে আনরো রনেনে, যসই 
যেযরশতো উপনর আনরোহণ োনল েখ ই যেযরশতোনদর য োন ো দলন  অযতক্রম 
 নর  তখ ই যসই যেযরশতোরো এই েোণীগুনলো পোি োরীর জ য ইযস্তগেোর 
(িমোপ্রোর্থণো)  নর।151 

(৩৪)ِ بِاّلَلِِِإَِلِِق َوَةَِِولََِِحْوَلِِلَِ  (লো- হোওলো ওেোলো- কু্বউওেোতো ইিো- 

যেিোহ) 
অর্থঃ য োন ো অেলম্ব  য ই, য োন ো শযি য ই আিোহ েোড়ো। 

 
149 আস-সহীহ, মুসযলম, ২১৩৭ 
150 সূরো েোযতরঃ ১০ 
151 (১-২  াং) আল-মুসতোদরো , হোয ম, ৩৫৮৯; তোলখীেুল মুসতোদরো  (দোরুল মো'আযরে আ -
য েোযমেযোহ), েোহোেী, ২/৪২৫; হোয ম ও েোহোেীর মনত সহীহ 
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গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) েো যযট আরনশর য নচর জোন্নোনতর র্ ভোণ্ডোরগুনলোর মর্য 
হনত এ যট র্ ভোণ্ডোর।152 (২) অপর হোদীনস েো যযটন  জোন্নোনতর দরজোসমূনহর 
এ যট দরজো েনল অযভযহত  রো হনেনে।153 

(৩) যমরোনজর রোনত ইেরোহীম আলোইযহস সোলোনমর সোনর্  েী সিোিোহু আলোইযহ 
ওেোসোিোনমর সোিোৎ হনল ইেরোহীম আলোইযহস সোলোম েলনল , “নহ মুহোম্মোদ, 
আপ োর উম্মতন  আনদশ যদনে  যে জোন্নোনতর চোরোর েযেস্থো তোরো যে  যেযশ 
যেযশ  নর। য   ো জোন্নোনতর মোযট হনে অতীে সুগযন্ধ সমৃি এোং তোর েমী  
হনে প্রশস্ত।” মুহোম্মোদ সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম েলনল , “জোন্নোনতর চোরো 
আেোর  ী?” যতয  েলনল , “লো হোওলো ওেোলো কু্বউওেোতো ইিো যেিোহ”।154 

(৪) এই  র্োযট য উ েলনল আিোহ েনল , “আমোর েোন্দো যমন  য নলো এোং 
আত্মসমপথণ  রনলো”।155 

(৫) এযট অেযশষ্ট েো ী যর্ন  েোওেো সৎ মথসমূনহর অন্তভূথি, যে সম্পন থ 
 ুরআন  েলো হনেনে,156 (৬) “আর অেযশষ্ট েো ী যর্ন  েোওেো সৎ মথসূহ 
আপ োর রনের  োনে পুরস্কোর প্রোযপ্তর জ য যশ্রি এোং  োযিত যহনসনেও 
উৎ ৃষ্ট।”157 

 
152 আস-সহীহ, েুখোরী, ৪২০৫; য েুটো যভন্ন শনব্দ আল-মুসতোদরো , হোয ম, ৫৪; তোলখীেুল 
মুসতোদরো  (দোরুল মো'আযরে আ -য েোযমেযোহ), েোহোেী, ১/২১-২২; েোহোেীর মনত সহীহ 
153 আস-সু ো , যতরযমেীঃ ৩৫৮১; যতরযমেীর মনত হোসো  সহীহ গরীে এোং আলেো ীর মনত সহীহ 
154 আত-তোরগীে ওেোত তোরহীে, মু যেরী, ২৪৪৩; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, 
১৫৮৩; মু যেরীর মনত হোসো  এোং আলেো ীর মনত সহীহ যলগইযরহী 
155 আল-মুসতোদরো , হোয ম, ৫৪; তোলখীেুল মুসতোদরো  (দোরুল মো'আযরে আ -য েোযমেযোহ), 
েোহোেী, ১/২১-২২; েোহোেীর মনত সহীহ 
156 সূরোতুল  োহেঃ ৪৬ 
157 জোযমউল উসূল, ইে ুল আেীর, ৭০৫; আবু্দল ক্বোযদর আল-আর োউত যেশুিতোর যদন  ইযঙ্গত 
 নরনে ; মুস োদ, আহমোদ, ৫১৩; আত-তোরগীে ওেোত তোরহীে, মু যেরী, ৫৪০; শুেোইে আর োউত 
ও মু যেরীর মনত হোসো  
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(৩৫)ِ الَْعِظيمِِِالَْعِلِِِِبِاّلَلِِِإَِلِِق َوَةَِِوَلَِِحْوَلَِِلِ  (লো- হোওলো ওেোলো- 

কু্বউওেোতো ইিো- যেিো-যহল ‘আযলযেযল আেীম) 
অর্থঃ য োন ো অেলম্ব  য ই, য োন ো শযি য ই সুউচ্চ সুমহো  আিোহ েোড়ো। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  হোদীনস েো যযটন  যেযশ যেযশ েলনত েলো হনেনে 
য   ো এযট জোন্নোনতর র্ ভোণ্ডোরগুনলোর মর্য হনত এ যট র্ ভোণ্ডোর।158 

(৩৬) এ নত্র َِبَْحان َِِِواْْلَْمدِ ِاّلَلِِِس  ْكَبِ َِواّلَلِ ِاّلَلِ ِإَِلِِإَِلََِِوَلِِّلِلَ
َ
َِوَلِِأ

بِاّلَلِِِإَِلِِق َوَةَِِوَلَِِحْوَلِ  (সুেহো- োি-যহ ওেোল হোমদুযলিো-যহ ওেো লো- 

ইলো-হো ইিোি-হু ওেোি-হু আ েোরু ওেো লো- হোওলো ওেোলো- 
কু্বউওেোতো ইিো- যেিোহ) 
অর্থঃ আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে - সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য - আিোহ েোড়ো 
সতয য োন ো মো'েুদ য ই - আিোহই সেনচনে েড় - এোং য োন ো অেলম্ব ও য ই, 
য োন ো শযিও য ই আিোহ েোড়ো। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এই  র্োযট য উ েলনল আিোহ েনল , “আমোর েোন্দো 
যমন  য নলো এোং আত্মসমপথণ  রনলো"।159 

(২) য উ েযদ  ুরআন র য োন ো য েুই মুখস্ত  নর রোখনত সিম  ো হে তোহনল 
এই েো যযট  ুরআন র পযরেনতথ তোর জ য েনর্ষ্ট হনে।160 

 
158 সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৫৮০; আলেো ীর মনত সহীহ যলগইযরহী 
 
159 আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৮৫০; তোলখীেুল মুসতোদরো  (দোরুল মো'আযরে আ -য েোযমেযোহ), 
েোহোেী, ১/৫০২; হোয নমর মনত সহীহ আর েোহোেীও যেপরীত য োন ো মন্তেয  নর য  
160 মুস োদ, আহমোদ, ১৯১১০; আস-সু ো ,  োসোঈ, ৯২৪; শুেোইে আর োউত ও আলেো ীর মনত 
হোসো  
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(৩৭) এ নত্র ِْكَبِ َِواّللِ ِاّللِ ِإَِلِِإَِلََِِل
َ
بَْحانَِِأ َِِِواْْلَْمدِ ِاّللِِِوَس  َِوَلِِّلِلَ

بِاّللِِِإَِلِِق َوَةَِِوَلَِِحْوَلِ  (লো- ইলো-হো ইিোি-হু, ওেোি-হু আ েোরু, 

ওেো সুেহো- োিোযহ, ওেোল হোমদু যলিো-যহ ওেো লো- হোওলো 
ওেোলো- কু্বউওেোতো ইিো- যেিোহ) পড়ো 
অর্থঃ আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েুদ য ই - আিোহই সেনচনে েড় – আিোহর 
পযেত্রতো েণথ ো  রযে – সমস্ত প্রশাংসো আিোহরই জ য এোং য োন ো অেলম্ব ও 
য ই, য োন ো শযিও য ই আিোহ েোড়ো। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  র্োযট যে েলনে তোাঁর গু োহসমূহ যমযটনে যদেো হনে, 
েযদও তো সমুনদ্রর যে োর চোইনতও যেযশ হে।"161 

(৩৮) এ নত্র ِْكَبِ َِواّلَلِ ِاّلَلِ ِإَِلِِإَِلََِِل
َ
بِاّلَلِِِإَِلِِق َوَةَِِوَلَِِحْوَلَِِوَلِِأ  (লো- 

ইলো-হো ইিোি-হু, ওেোি-হু আ েোরু ওেো লো- হোওলো ওেোলো- 
কু্বউওেোতো ইিো- যেিোহ) পড়ো 
অর্থঃ আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েুদ য ই - আিোহই সেনচনে েড় - এোং 
য োন ো অেলম্ব ও য ই, য োন ো শযিও য ই আিোহ েোড়ো। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  র্োযট যে েলনে তোাঁর গু োহসমূহ যমযটনে যদেো হনে, 
েযদও তো সমুনদ্রর যে ো পযরমোণ হে।"162 

(৩৯) ْكَرامِِِاْْلَََللَِِِذِاِيَِا َواْْلِ  (ইেো েোল জোলো-যল ওেোল ই র-ম) 
অর্থঃ যহ মেথোদো ও সম্মোন র অযর্ োরী 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  হোদীনস এ েো যযটন  সেথদো আ নড় র্নর র্ো নত 
েলো হনেনে।163 

 
161 মুস োদ, আহমোদ, ৬৪৭৯; আহমোদ শোয নরর মনত সহীহ এোং শুেোইে আর োউনতর মনত হোসো  
162 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৪৬০; যতরযমেীর মনত হোসো  গরীে এোং আলেো ীর মনত হোসো  
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(৪০)ِ بَْحانَِ وِسِِِالَْملِكِِِِس  دُّ الْق   (সুেহো- োল মোযলয ল কু্বিূস) 
অর্থঃ মহোপযেত্র মোযলন র পযেত্রতো েণথ ো  রযে। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  হোদীনস, অ যো য আনরো যেক নরর সনঙ্গ এ যেক রযটন ও 
আ নড় র্রনত েলো হনেনে।164 (২) দোজ্জোনলর সমে োনল অ যো য যেক নরর 
পোশোপোযশ তোক্বদীস (সুেহো োল মোযলয ল কু্বিূস েো সুিূহু  কু্বিূসু  রিুল 
মোলোযে োযত ওেোর রূহ)-ও মু'যম নদর খোেোনরর যে ল্প হনে। (৩) অ যো য যেক নরর 
পোশোপোযশ এ যেক রযটও যেযরশতোরো খোেোনরর যে ল্প যহনসনে েনল র্োন ।165 

(৪১)  ِبُّوح ِِس  وس  ِِق دُّ وحِِِالَْمََلئَِكةَِِِربُّ َوالرُّ  (সুিূহু  কু্বিূসু  রিুল 

মোলো-যে োযত ওেোর রূহ) 
অর্থঃ মহোমযহম, মহোপযেত্র, যেযরশতোগণ ও পযেত্রোত্মোর রে। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  হোদীনস, অ যো য আনরো যেক নরর সনঙ্গ এ যেক রযটন ও 
আ নড় র্রনত েলো হনেনে।166 (২) দোজ্জোনলর সমে োনল অ যো য যেক নরর 
পোশোপোযশ তোক্বদীস (সুেহো োল মোযলয ল কু্বিূস েো সুিূহু  কু্বিূসু  রিুল 
মোলোযে োযত ওেোর রূহ)-ও মু'যম নদর খোেোনরর যে ল্প হনে। (৩) অ যো য যেক নরর 
পোশোপোযশ এ যেক রযটও যেযরশতোরো খোেোনরর যে ল্প যহনসনে েনল র্োন ।167 

(৪২)ِ بَْحانَِ ِِِاّلَلِِِس  َوبَِحْمِده  (সুেহো- োি-যহ ওেো যেহোমযদহী) 
অর্থঃ প্রশাংসোর সযহত আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে। 

 
163 মুস োদ, আহমোদ, ১৭৫৯৬; আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৫২৫; শুেোইে আর োউত ও আলেো ীর মনত 
সহীহ 
164 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৫৮৩; আল-আে োর,  েেী, পৃঃ ১৮; আলেো ী ও  েেীর মনত হোসো  
165 মুস োদ, আহমোদ, ২৭৫৭৯; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ যলগইযরহী 
166 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৫৮৩; আল-আে োর,  েেী, পৃঃ ১৮; আলেো ী ও  েেীর মনত হোসো  
167 মুস োদ, আহমোদ, ২৭৫৭৯; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ যলগইযরহী 
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গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) আিোহর য  ট সেনচনে যপ্রে  র্ো হনে এযট।168 

(২) সেথোযর্  েেীলতপূণথ েো মেথোদোশীল  র্ো হনে এযট, (৩) েো যেযরশতো েো 
েোন্দোনদর জ য মহো  আিোহ েোেোই  নরনে ।169 

(৪) েো যযট রহমোন র য  ট যপ্রে (৫) যজহ্বোে পড়নত হোল ো (৬) মীেোন  ভোরী170 

(৭) এ েোন যর উপর আিোহও খুযশ। (৮) এোং আিোহর য   োর সৃযষ্ট ূলও খুযশ। 
(৯) এযট হনে আিোহর প্রযত সৃযষ্ট ূনলর প্রশাংসো (১০) এ েোন যর উসীলোে 
সৃযষ্ট ূল যরযে প্রোপ্ত হে। (১১) এই (৭-১০  াং েেীলনতর)  র্োগুনলো য জ 
সন্তো ন  লিয  নর  ূহ আলোইযহস সোলোম তোাঁর অযন্তম অসীেনত েনলযেনল ।171 

(১২) এ েোর েলনল আিোহ তোর গু োহগুনলোন  হযটনে যদ  েযদও তো সমুনদ্রর 
যে োর যচনেও যেযশ হে।172 (১৩) এ েোর েলনল ১০যট য য  যলযপেি  রো 
হে।173 (১৪) প্রযতেোর েলোর যেয মনে জোন্নোনত যখজুরগোে লোগোন ো হে।174 

(১৫) এ  হোদীনস এনসনে, যে েযযি রোযত্র যজনগ (ইেোদোনতর জ য)  ষ্ট সহয 
 রনত ভে  নর অর্েো মোল খরচো  রনত েযখলতো  নর অর্েো শত্রুর যেরুনি েুি 
 রনত ভীত হনে পনড় সুেহো োিোযহ ওেো যেহোমযদহী (েলোর যেলোে) যস যে  যেযশ 

 
168 আস-সহীহ, মুসযলম, ২৭৩১ 
169 (২-৩  াং) আস-সহীহ, মুসযলম, ২৭৩১ 
170 (৪-৬  াং) আস-সহীহ, েুখোরী, ৭৫৬৩ 
171 (৭-১১  াং) মুস োদ, আহমোদ, ৬৫৮৩; শুেোইে আরেোউনতর মনত সহীহ 
172 আত-তোরগীে ওেোত তোরহীে, মু যেরী, ২৩৮০; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, 
১৫৪২; মু যেরীর মনত েণথ োরীরো যেশ্বস্ত এোং আলেো ীর মনত হোদীসযট সহীহ 
173 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৪৭০; জোযমউল উসূল, ইে ুল আেীর, ২৪৩০; যতরযমেীর মনত হোসো  
গরীে এোং আবু্দল ক্বোযদর আল-আর োউত হোসো  েলোর সম্ভোেয  োরণ েযোখযো  নরনে  
174 আস-সহীহ, ইে ু যহিো , ৮২৬; আত-তোরগীে ওেোত তোরহীে, মু যেরী, ২৩৭৭; শুেোইে 
আর োউনতর মনত সহীহ এোং মু যেরীর মনত স দ জোযেযদ (ভোনলো) 
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যেযশ  নর। (১৬) য   ো মহোপরোক্রমশোলী মহো  আিোহর রোস্তোে স্বনণথর পোহোড় 
দো   রোর চোইনতও আিোহর য  ট এযট অযর্  যপ্রে।175 

(১৭) যেযরশতোরোও প্রশাংসোর সযহত আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  নর।176 (১৮) 
আিোহর আেোনত েোরো ঈমো  রোনখ তোনদরও এ যট গুণ হনে তোাঁরো প্রশাংসোর 
সযহত আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  নর।177 

(৪৩)ِ بَْحانَِ الَعِظيمِِِاّلَلِِِِس   (সুেহো- োি-যহল আেীম) 
অর্থঃ সুমহো  আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) েো যযট রহমোন র য  ট যপ্রে (২) যজহ্বোে পড়নত হোল ো 
(৩) মীেোন  ভোরী178 (৪) প্রযতেোর েলোর যেয মনে জোন্নোনত গোনের চোরো অঙু্কযরত 
হে।179 

(৪৪) َِبَْحان ِِِالَعِظيمِِِاّلَلِِِس  َوبَِحْمِده  (সুেহো- োি-যহল আেীযম ওেো 

যেহোমযদহী) 
অর্থঃ প্রশাংসোর সযহত সুমহো  আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) প্রযতেোর েলোর যেয মনে জোন্নোনত যখজুরগোে লোগোন ো 
হে।180 

 
175 (১৫-১৬  াং) আত-তোরগীে ওেোত তোরহীে, মু যেরী, ২৩৭৯; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, 
আলেো ী, ১৫৪১; মু যেরীর েিেয হনে, স নদ য োন ো ত্রুযট য ই ই  শো আিোহ আর আলেো ীর 
মনত হোদীসযট সহীহ যলগইযরহী 
176 সূরোতুল েোক্বোরোহঃ ৩০ 
177 সূরোতুস সোজদোহঃ ১৫ 
178 (১-৩  াং) আস-সহীহ, েুখোরী, ৭৫৬৩ 
179 মুস োদ, আহমোদ, ১৫৬৪৫; মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৬৮৮১; শুেোইে আর োউনতর মনত 
হোসো  যলগইযরহী এোং হোইেোমীর মনত হোসো  
180 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৪৬৪; যতরযমেীর মনত হোসো  সহীহ গরীে এোং আলেো ীর মনত সহীহ 
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(৪৫) ১০ েোর َِبَْحان ِِِِاّلَلِِِِس  َوبَِحْمِده  (সুেহো- োি-যহ ওেো যেহোমযদহী) 
অর্থঃ প্রশাংসোর সযহত আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) ১০০যট য য  যলযপেি  রো হে।181 

(৪৬) ১০০ েোর َِبَْحان ِِِاّلَلِِِس  َوبَِحْمِده  (সুেহো- োি-যহ ওেো 

যেহোমযদহী) 
অর্থঃ প্রশাংসোর সযহত আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) ১ হোজোরযট য য  যলযপেি  রো হে।182 (২) এ  হোদীনস 
এনসনে, ১০০ েোর যে েলনে তোর গু োহগুনলো িমো  নর যদেো হনে েযদও তো 
সমুনদ্রর যে োর সমপযরমোণ হে।183 

(৩) আেোর অ য েণথ োে এনসনে, “েযদও তো সমুনদ্রর যে োর যচনেও যেযশ 
হে।“184 আিোহই সেনচনে ভোনলো জোন  । আিোহর  োনে য োন ো য েুই 
অসম্ভে রও  ে। েযযিনভনদ তোসেীহ পোনির মোন র উপর য ভথর  নরও সোওেোে 
প্রদো   রো হনত পোনর। আিোহই সেথোযর্  ভোনলো জোন  । 

(৪৭) بَْحانَِ ِِس  َِِِرِبِ بَْحانََِِوبَِحْمِده ِِس  َِِِرِبِ  সুেহো- ো রিী ওেো)  َوبَِحْمِده

যেহোমযদহী – সুেহো- ো রিী ওেো যেহোমযদহী) 
অর্থঃ প্রশাংসোর সযহত আমোর রনের পযেত্রতো েণথ ো  রযে - প্রশাংসোর সযহত 
আমোর রনের পযেত্রতো েণথ ো  রযে। 

 
181 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৪৭০; জোযমউল উসূল, ইে ুল আেীর,২৪৩০; যতরযমেীর মনত হোসো  
গরীে এোং আবু্দল ক্বোযদর আল-আর োউত হোসো  েলোর সম্ভোেয  োরণ েযোখযো  নরনে  
182 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৪৭০; জোযমউল উসূল, ইে ুল আেীর,২৪৩০; যতরযমেীর মনত হোসো  
গরীে এোং আবু্দল ক্বোযদর আল-আর োউত হোসো  েলোর সম্ভোেয  োরণ েযোখযো  নরনে  
183 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৪৬৬; যতরযমেীর মনত হোসো  সহীহ এোং আলেো ীর মনত সহীহ  
184 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৪৬৮; যতরযমেীর মনত হোসো  সহীহ এোং আলেো ীর মনত সহীহ 
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গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) আিোহর য  ট সেথোযর্  যপ্রে  র্ো হনে সুেহো ো রিী 
ওেো যেহোমযদহী - সুেহো ো রিী ওেো যেহোমযদহী, (২) মহো  আিোহ এ েো যযট তোাঁর 
যেযরশতোনদর185 জ য পেন্দ  নরনে ।186 

(৪৮) ِ ِ
ِ ِك  َوََِعَ ِوَه  ِاَْلْمد  َِوَل  لْك  ِالم  َِل  َِلََِشِيَكَِل  ِوَْحَده  ِإَِلِاّلَل  َلِإَِلَ

ِقَِديرِ  ء   ,লো- ইলো-হো ইিোি-হু ওেোহদোহু লো- শোরী ো লোহু) ََشْ

লোহুল মুল ু ওেোলোহুল হোমদু ওেোহুেো আ'লো  ুযি শোইযে  
ক্বদীর) সোর্োরণভোনে েলো 
অর্থঃ আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েুদ য ই, যতয  এ  । তোাঁর য োন ো শরী  
য ই। তোাঁর জ যই স ল মোযল ো ো এোং তোাঁর জ যই সমস্ত প্রশাংসো। আর যতয  
স ল য েুর উপরই সেথশযিমো । 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এযট সনেথোত্তম দু'আ। (২) আরোেোহ যদেনসর দু'আ।  (৩) 
মুহোম্মোদ সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম ও তোাঁর পূেথেতথী  েীগণও এ দু'আ 
েনলনে ।187 (৪) প্রযতেোর েলো এ জ  েো দু’জ  দোস মুি  রোর সমো ।188 

(৪৯) َِِل ِ
ِ ِك  ََِعَ َو ِوَه  ِاَْلْمد  َِوَل  لْك  ِالم  َِل  َِلََِشِيَكَِل  ِوَْحَده  ِإَِلِاّلَل  إَِلَ

ِقَِديرِ  ء   ,লো- ইলো-হো ইিোি-হু ওেোহদোহু লো- শোরী ো লোহু) ََشْ

 
185 েযদও এযট যেযরশতোনদর জ য আিোহ পেন্দ  নরনে  য ন্তু আমরোও যেক রযট পড়নত পোরনেো ই  
শো আিোহ।  েেী তোাঁর 'আল-আে োর' গ্রনের (প্রর্ম পযরনেদ) যে য োন ো সমনে পড়োর যেক রসমূহ 
সাংক্রোন্ত পযরনেনদ এযটন  স্থো  যদনেনে । 
186 (১-২  াং) আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৫৯৩; যতরযমেীর মনত হোসো  সহীহ এোং আলেো ীর মনত 
সহীহ 
187 (১-৩  াং) আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৫৮৫; আল-আে োর (আর োউত তোহ ী  ৃত),  েেী, পৃঃ 
১৭৩; আলেো ী ও আবু্দল ক্বোযদর আল-আর োউনতর মনত হোসো  
188 মুস োদ, আহমোদ, ১৮৫১৬; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ; য েুটো যভন্ন শনব্দ, মোজমোউে 
েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৬৮১৯; হোইেোমীর মনত েণথ ো োরীরো যেশ্বস্ত 
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লোহুল মুল ু ওেোলোহুল হোমদু ওেোহুেো আ'লো  ুযি শোইযে  
ক্বদীর) ১০ েোর েলো 
অর্থঃ আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েুদ য ই, যতয  এ  । তোাঁর য োন ো শরী  
য ই। তোাঁর জ যই স ল মোযল ো ো এোং তোাঁর জ যই সমস্ত প্রশাংসো। আর যতয  
স ল য েুর উপরই সেথশযিমো । 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) ১০ েোর যে েলনে যস ঐ েযযির  যোে যে েযযি ইসমোঈল 
োংনশর ৪ জ  দোসন  মুি  নর যদে।189 

(৫০) ِ ِ
ِ ِك  َوََِعَ ِوَه  ِاَْلْمد  َِوَل  لْك  ِالم  َِل  َِلََِشِيَكَِل  ِوَْحَده  ِإَِلِاّلَل  َلِإَِلَ

ِقَِديرِ  ء   ,লো- ইলো-হো ইিোি-হু ওেোহদোহু লো- শোরী ো লোহু) ََشْ

লোহুল মুল ু ওেোলোহুল হোমদু ওেোহুেো আ'লো  ুযি শোইযে  
ক্বদীর) ১০০ েোর েলো েো তোর যচনেও যেযশ েলো 
অর্থঃ আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েুদ য ই, যতয  এ  । তোাঁর য োন ো শরী  
য ই। তোাঁর জ যই স ল মোযল ো ো এোং তোাঁর জ যই সমস্ত প্রশাংসো। আর যতয  
স ল য েুর উপরই সেথশযিমো । 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) ১০০ েোর েলো ১০যট দোস মুি  রোর সমো । (২) ১০০ 
েোর েলনল ১০০যট য য  যলখো হে। (৩) ১০০যট পোপ মুনে যেলো হে (৪) দু'আযট 
পোি োরী যেযদ  এই দু'আযট ১০০ েোর পড়নে যসযদ  সন্ধযো পেথন্ত যস শেতো  
হনত যহেোেনত র্ো নে। (৫) যসযদ  তোর যচনে যেযশ যশ্রিনত্বর অযর্ োরী য উই 
হনত পোরনে  ো। তনে যস েযযি েোড়ো যে এর যচনেও যেযশ আমল  রনে।190 

উনিখয যে, হোদীনস েযদও দদয   ১০০ েোর  নর পড়োর  র্ো েলো হনেনে য ন্তু 
হোদীনসর যশনষ যেনহতু এই  র্ো েলো হনেনে যে, "নসযদ  তোর যচনে যেযশ 
যশ্রিনত্বর অযর্ োরী য উই হনত পোরনে  ো। তনে যস েযযি েোড়ো যে এর যচনেও 

 
189 আস-সহীহ, মুসযলম, ২৬৯৩ 
190 আস-সহীহ, েুখোরী, ৩২৯৩  
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যেযশ আমল  রনে।" তোই েুেো েোে ১০০ েোর পড়োর পরও আনরো অযর্  সাংখযোে 
দু'আযট পড়ো েোনে।  েেী তোাঁর 'আল-আে োর' গ্রনের (প্রর্ম পযরনেদ) যে য োন ো 
সমনে পড়োর যেক রসমূহ সাংক্রোন্ত পযরনেনদ এযটন  স্থো  যদনেনে । 

আনরো উনিখয যে, েযদও যদন র যে য োন ো সমেই পড়ো েোনে তনে যদন র 
শুরুভোনগই পনড় য েো উত্তম। য   ো হোদীনস শেতো  যর্ন  যহেোেনতর গযোরোযে 
যদেো হনেনে। এরপরও চোইনল আনরো পড়ো েোনে। 

(৫১) لْك َِِلِ َِلِ ََِشِيَكَِِلِِوَْحَده ِِاّلَلِ ِإَِلِِإَِلََِِلِ  ِْيِِاَْلْمدِ َِوَلِ ِالم  َِوي ِميت ُِِي 
وَِ ِِوَه  ََِِِِعَ ءِ ِك  قَِديرِ ََِشْ  (লো- ইলো-হো ইিোি-হু ওেোহদোহু লো- 

শোরী ো লোহু, লোহুল মুল ু ওেোলোহুল হোমদু ইউহযে ওেো ইউমীতু 
ওেোহুেো আ'লো  ুযি শোইযে  ক্বদীর) ১০ েোর েলো 
অর্থঃ আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েুদ য ই, যতয  এ  । তোাঁর য োন ো শরী  
য ই। তোাঁর জ যই স ল মোযল ো ো এোং তোাঁর জ যই সমস্ত প্রশাংসো। যতয ই জীযেত 
 নর , যতয ই মৃতুয দো   নর । আর যতয  স ল য েুর উপরই সেথশযিমো । 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) ১০ েোর যে েলনে যস ঐ েযযির  যোে যে েযযি ইসমোঈল 

োংনশর ৪ জ  দোসন  মুি  নর যদে।"191 

(৫২) بَْحانَِ لْك َِِلِ َِلِ ََِشِيَكَِِلِِاّلَلِِِس  وَِِاْْلَْمدِ َِوَلِ ِالْم  ِِوَه  ََِِِِعَ ءِ ِك  ِقَِديرِ ََِشْ
بَْحانَِِبِاّلَلِِِإَِلِِق َوَةَِِوَلَِِحْوَلَِِلِ ِِِاّلَلِِِس  َوبَِحْمِده  (সুেহো- োি-যহ লো- 

শোরী ো লোহু, লোহুল মুল ু ওেোলোহুল হোমদু ওেোহুেো আ'লো  ুযি 
শোইযে  ক্বদীর, লো- হোওলো ওেোলো- কু্বউওেোতো ইিো- যেিোযহ, 
সুেহো= োিোযহ ওেো যেহোমযদহী) 

 
191 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৫৫৩; মোজমোউে েোওেোযেদ, ১৬৮২০; আলেো ীর মনত সহীহ এোং 
হোইেোমীর মনত েণথ ো োরীরো যেশ্বস্ত 
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অর্থঃ আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে। তোাঁর য োন ো শরী  য ই। তোাঁর জ যই স ল 
মোযল ো ো এোং তোাঁর জ যই সমস্ত প্রশাংসো। আর যতয  স ল য েুর উপরই 
সেথশযিমো । য োন ো অেলম্ব  য ই, য োন ো শযিও য ই আিোহ েোড়ো। প্রশাংসোর 
সযহত আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) আিোহর য  ট সেথোযর্  যপ্রে  র্ো এযট।192 

(৫৩) َِبَْحان ِِِاّللِِِس  َِوِمَدادََِِعرِْشهَِِِوزِنَةََِِنْفِسهَِِِورَِضِاَِخلْقِهَِِِعَددََِِوبَِحْمِده
 সুেহো- োি-যহ ওেো যেহোমযদহী 'আদোদো খলযক্বহী - ওেো) َُكَِماتِه

যরদ্বো-  োেযসহী - ওেো যে োতো 'আরযশহী - ওেো যমদো-দো  োযলমো-
যতহী) ৩ েোর েলো 
অর্থঃ প্রশাংসোর সযহত আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে তোাঁর সৃযষ্টসাংখযোর পযরমোণ - 
তোাঁর সন্তুযষ্টর পযরমোণ - তোাঁর আরনশর ওেন র পযরমোণ - এোং তোাঁর  োযলমোর 
 োযলর পযরমোণ। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ দো উমু্মল মু'যম ী  জুওেোইযরেোহ রযদেোিোহু আ হো 
েজনরর সলোত আদোে  নর যসখোন ই েনস যেনল ।  েী সিোিোহু আলোইযহ 
ওেোসোিোম তোাঁর  োে যর্ন  যের হনে যগনল । এরপর যতয  দুহো’র পনর193 যেনর 
এনল । তখ ও যতয  েনসই যেনল । এ  পেথোনে  েী সোিোিোহু আলোইযহ 
ওেোসোিোম েলনল , “আযম যতোমোর য  ট যর্ন  েোওেোর পর ৪যট েোণী যত েোর 
পোি  নরযে। তুযম এ পেথন্ত েো েনলনেো তোর সোনর্ ওে   রনল এই চোরযটর 
ওে ই যেযশ হনে।” 

 
192 আদোেুল মুেরোদ, েুখোরী, ৬৩৮; আলেো ীর মনত সহীহ 
193 এ হোদীনসর আনলোন  এ যেক রযটন  স োনলর যেক রসমূনহর মনর্যও গণয  রো হে। যখোন্দ োর 
আবু্দিোহ জোহোঙ্গীর তোাঁর ‘রোনহ যেলোেোত’ েইনে ১০৫  াং যেক র যহনসনে এযটন  উনিখ  নরনে  এোং 
স োনলর যেক নরর মনর্য অন্তভূথি  নরনে । তনে হোদীনস যেক রযটন  খোসভোনে শুরু্ স োনলর সনঙ্গই 
খোস  রো হেয । এজ য  েেী তোাঁর 'আল-আে োর' গ্রনের (প্রর্ম পযরনেদ) যে য োন ো সমনে পড়োর 
যেক রসমূহ সাংক্রোন্ত পযরনেনদ এযটন  স্থো  যদনেনে । 
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এরপর যতয  এই েো যযটর  র্ো েলনল ।194 

(৫৪) بَْحانَِ بَْحانَِِالَسَماءِِِِفَِِخلَقََِِمِاَِعَددَِِاّلَلِِِس  ِِفَِِخلَقََِِمِاَِعَددَِِاّلَلِِِوَس 
رِْضِ

َ
بَْحانَِِاْْل وََِِمِاَِعَددَِِاّلَلِِِوَس  ْكَبِ َِواّلَلِ َِخالِقِ ِه 

َ
َِِِواْْلَْمدِ َِذلَِكِِِمثَْلِِأ ِِّلِلَ

َذلِِكِِمثَْلِِبِاّلَلِِِإَِلِِق َوَةَِِوَلَِِحْوَلَِِوَلَِِذلَِكِِِمثَْلِِاّلَلِ ِإَِلِِإَِلََِِوَلَِِذلَِكِِِمثَْلِ  

(সুেহো- োিোযহ 'আদোদো মো- খলোক্বো েীস সোমো-যে ওেো সুেহো-
 োিোযহ 'আদোদো মো- খলোক্বো েীল আরযদ্ব ওেো সুেহো- োিোযহ 
'আদোদো মো- হুওেো খ-যলকু্ব  ওেোি-হু আ েোরু যমেলো েো-যল , 
ওেোল হোমদু যলিো-যহ যমেলো েোযল , ওেো লো- ইলো-হো ইিোি-হু 
যমেলো েো-যল , ওেো লো- হোওলো ওেোলো- কু্বউওেোতো ইিো- যেিো-
যহ যমেলো েো-যল ) 
অর্থঃ সুেহো োিোহ (আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে) েো য েু যতয  আসমোন  সৃযষ্ট 
 নরনে  তোর সাংখযো পযরমোণ। সুেহো োিোহ (আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে) েো 
য েু যতয  েমীন  সৃযষ্ট  নরনে  তোর সাংখযো পযরমোণ। সুেহো োিোহ (আিোহর 
পযেত্রতো েণথ ো  রযে) েো য েুর যতয  স্রষ্টো তোর সাংখযো পযরমোণ। আিোহু 
আ েোরও (আিোহ সেনচনে েড়) তোর (সুেহো োিোহর) অ ুরূপ। আলহোমদুযলিোহও 
(সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য) তোর অ ুরূপ। লো ইলোহো ইিোিোহও (আিোহ েোড়ো 
সতয য োন ো মো'েূদ য ই) তোর অ ুরূপ। লো হোওলো ওেোলো কু্বউওেোতো ইিো 
যেিোহও (ন োন ো অেলম্ব  য ই, য োন ো শযি য ই আিোহ েোড়ো) তোর অ ুরূপ। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  মযহলো সোহোেী এ েোর েনস েনস তোসেীহ পোি 
 রযেনল ।  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম তোাঁন  েলনল , “আযম য  যতোমোন  

 
194 আস-সহীহ, মুসযলম, ২৭২৬ 
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যস সম্পন থ সাংেোদ যদনেো  ো েো যতোমোর জ য এর চোইনতও সহজ ও েেীলতপূণথ?” 
অতঃপর যতয  এই যেক রযটর  র্ো উনিখ  রনল ।195 

(৫৫) ِِاَْْلَْمدِ  َِِواْْلَْمدِ ِكَِتاب هِ ِأْحَصَِِمِاَِعَددَِِّلِلَ َِِواْْلَْمدِ ِكَِتابِهِِِِفَِِمِاَِعَددَِِّلِلَ
ِ هِ ِأْحَصَِِمِاَِعَددَِِّلِلَ َِِواْْلَْمدِ َِخلْق  ِِّلِلَ َِِواْْلَْمدِ َِخلْقِهِِِِفِِماَََِِعَ ِِِمْلءَِِّلِلَ

َِِواْْلَْمدِ َِوأرِْضهَِِِسَماَواتِهِِ َِِِِعَددَِِِّلِلَ ءِ ِك  َِِواْْلَْمدِ ََِشْ ِِِِِِمْلءَِِّلِلَ ءِ ِك  ََشْ  
بَْحانَِ بَْحانَِِوَِِكَِتاب هِ ِأْحَصَِِمِاَِعَددَِِاّلَلِِِس  ِوَِِكَِتابِهِِِِفَِِمِاَِعَددَِِاّلَلِِِس 
بَْحانَِ هِ ِأْحَصَِِمِاَِعَددَِِاّلَلِِِس  بَْحانَِِوََِِخلْق  ِِاّلَلِِِس  بَْحانَِِوََِِخلْقِهِِِِفِِماَََِِعَ ِِس 

بَْحانَِِوََِِوأرِْضهَِِِسَماَواتِهِِِِمْلءَِِاّلَلِِ َِِِِعَددَِِاّلَلِِِس  ءِ ِك  بَْحانَِِوَََِِشْ ِِِمْلءَِِاّلَلِِِس 
ِِِ ءِ ِك  ََِشْ
ْكَبِ ِاّلَلَِ
َ
ْكَبِ َِواّلَلِ ِكَِتاب هِ ِأْحَصَِِمِاَِعَددَِِأ

َ
ْكَبِ َِواّلَلِ ِكَِتابِهِِِِفَِِمِاَِعَددَِِأ

َ
ِِأ

هِ ِأْحَصَِِمِاَِعَددَِ ْكَبِ َِواّلَلِ َِخلْق 
َ
ِِأ ْكَبِ َِواّلَلِ َِخلْقِهِِِِفِِماَََِِعَ

َ
ِِِمْلءَِِأ

ْكَبِ َِواّلَلِ َِوأرِْضهَِِِسَماَواتِهِِ
َ
َِِِِعَددَِِأ ءِ ِك  ْكَبِ َِواّلَلِ ََِشْ

َ
ِِِِِمْلءَِِأ ءِ ِك  ََشْ  

(আলহোমদুযলিো-যহ 'আদোদো মো- আহসো য তো-েুহু, ওেোল 
হোমদুযল-িোযহ 'আদোদো মো- েী য তো-যেযহ, ওেোল হোমদুযলিো-যহ 
'আদোদো মো- আহসো খলকু্বহু, ওেোল হোমদুযলিো-যহ 'আলো মো- েী 
খলযক্বযহ, ওেোল হোমদুযলিো-যহ যমলআ সোমো-ওেো-যতযহ ওেো 
আরযদ্বযহ, ওেোল হোমদুযলিো-যহ 'আদোদো  ুযি শোইযে , ওেোল 
হোমদুযলিো-যহ যমলআ  ুযি শোই-ই। 

 
195 আস-সহীহ, ইে ু যহিো , ৮৩৭; তোলখীেুল মুসতোদরো  (দোরুল মো'আযরে আ -য েোযমেযোহ), 
েোহোেী, ১/৫৪৮; শুেোইে আর োউত ও েোহোেীর মনত সহীহ 
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সুেহো- োিোযহ 'আদোদো মো- আহসো য তো-েুহু, ওেো সুেহো- োিোযহ 
'আদোদো মো- েী য তো-যেযহ, ওেো সুেহো- োিোযহ 'আদোদো মো 
আহসো খলকু্বহু, ওেো সুেহো- োিোযহ 'আলো মো- েী খলযক্বযহ, ওেো 
সুেহো- োিোযহ যমলআ সোমো-ওেো-যতযহ ওেো আরযদ্বযহ, ওেো সুেহো-
 োিোযহ 'আদোদো  ুযি শোইযে , ওেো সুেহো- োিোযহ যমলআ  ুযি 
শোই-ই। 
আি-হু আ েোরু 'আদোদো মো- আহসো য তো-েুহু, ওেো আি-হু 
আ েোরু 'আদোদো মো- েী য তো-যেযহ, ওেো আি-হু আ েোরু 
'আদোদো মো আহসো খলকু্বহু, ওেো আি-হু আ েোরু 'আলো মো- েী 
খলযক্বযহ, ওেো আি-হু আ েোরু যমলআ সোমো-ওেো-যতযহ ওেো 
আরযদ্বযহ, ওেো আি-হু আ েোরু 'আদোদো  ুযি শোইযে , ওেো 
আি-হু আ েোরু যমলআ  ুযি শোই-ই।) 
অর্থঃ “আলহোমদুযলিোহ (সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য) তোাঁর য তোে েো গণ ো 
 নরনে যসই সাংখযো পযরমোণ, আলহোমদুযলিোহ (সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য) তোাঁর 
য তোনে েো য েু আনে তোর সাংখযো পযরমোণ, আলহোমদুযলিোহ (সমস্ত প্রশাংসো 
আিোহর জ য) তোাঁর সৃযষ্ট েো গণ ো  নরনে যসই সাংখযো পযরমোণ, আলহোমদুযলিোহ 
(সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য) তোাঁর সৃযষ্টর মনর্য েো য েু আনে তোর পযরমোণ, 
আলহোমদুযলিোহ (সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য) তোাঁর আসমো  ও েমী  পূণথ  নর, 
আলহোমদুযলিোহ (সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য) স ল য েুর সাংখযো পযরমোণ, 
আলহোমদুযলিোহ (সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য) স ল য েু পূণথ  নর। 

সুেহো োিোহ (আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে) তোাঁর য তোে েো গণ ো  নরনে যসই 
সাংখযো পযরমোণ, সুেহো োিোহ (আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে) তোাঁর য তোনে েো য েু 
আনে তোর সাংখযো পযরমোণ, সুেহো োিোহ (আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে) তোাঁর সৃযষ্ট 
েো গণ ো  নরনে যসই সাংখযো পযরমোণ, সুেহো োিোহ (আিোহর পযেত্রতো েণথ ো 
 রযে) তোাঁর সৃযষ্টর মনর্য েো য েু আনে তোর পযরমোণ, সুেহো োিোহ (আিোহর 
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পযেত্রতো েণথ ো  রযে) তোাঁর আসমো  ও েমী  পূণথ  নর, সুেহো োিোহ (আিোহর 
পযেত্রতো েণথ ো  রযে) স ল য েুর সাংখযো পযরমোণ, সুেহো োিোহ (আিোহর 
পযেত্রতো েণথ ো  রযে) স ল য েু পূণথ  নর। 

আিোহু আ েোর (নঘোষণো  রযে আিোহ সেনচনে েড়) তোাঁর য তোে েো গণ ো 
 নরনে যসই সাংখযো পযরমোণ, আিোহু আ েোর (নঘোষণো  রযে আিোহ সেনচনে েড়) 
তোাঁর য তোনে েো য েু আনে তোর সাংখযো পযরমোণ, আিোহু আ েোর (নঘোষণো  রযে 
আিোহ সেনচনে েড়) তোাঁর সৃযষ্ট েো গণ ো  নরনে যসই সাংখযো পযরমোণ, আিোহু 
আ েোর (নঘোষণো  রযে আিোহ সেনচনে েড়) তোাঁর সৃযষ্টর মনর্য েো য েু আনে তোর 
পযরমোণ, আিোহু আ েোর (নঘোষণো  রযে আিোহ সেনচনে েড়) তোাঁর আসমো  ও 
েমী  পূণথ  নর, আিোহু আ েোর (নঘোষণো  রযে আিোহ সেনচনে েড়) স ল 
য েুর সাংখযো পযরমোণ, আিোহু আ েোর (নঘোষণো  রযে আিোহ সেনচনে েড়) স ল 
য েু পূণথ  নর। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১)  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম এ দো এ  সোহোেীন  
েলনল , "আযম য  যতোমোন  এম  য েু সম্পন থ সাংেোদ যদনেো  ো, েখ  তুযম তো 
েলনে আর তোরপর রোত-যদ  (যেক নর) েনতোই যলনগ র্োন ো  ো য   ঐ পেথন্ত 
যপৌঁেোনত পোরনে  ো?" সোহোেী েলনল , "হযোাঁ, েলু ।" এরপর যতয  এই যেক রযটর 
 র্ো েলনল ।196 

(৫৬) مَِ رِْضَِِوِمْلءَِِالَسَماَواتِِِِمْلءَِِاْْلَْمدِ ِلََكِِاللَه 
َ
ِِمنِِِْشئَْتَِِمِاَِوِمْلءَِِاْْل

ءِ  مََِِبْعدِ ََِشْ مَِِاْْلَارِدَِِوالَْماءَِِِواثلَلْجِِِبِالَْبْدَِِِطِهِْرِنِِاللَه  ن وبِِِِمنََِِطِهِْرِنِِاللَه  ِِاذلُّ
َنَّقَِِكَمِاَِوَنِقِِنِ ِِاثلَوْب ِِي  بَْيض 

َ
ادَلنَِسِِِمنَِِاْْل  (আি-হুম্মো লো োল হোমদু 

যমলআস সোমো-ওেো-যত ওেো যমলআল আরযদ্ব ওেো যমলআ মো 
যশ'তো যম  শোইযে  েো'দ, আি-হুম্মো যত্বোেোহযহর ী যেল েোরযদ 

 
196 আল-মু'জোমুল  োেীর, ত্বেোরো ী, ৮১২২ এর শব্দ; য েুটো যভন্ন শনব্দ, আল-মুসতোদরো , হোয ম, 
১৮৯১; হোয নমর মনত সহীহ; য েুটো যভন্ন শনব্দ, সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৫৭৫; 
আলেো ীর মনত সহীহ 
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ওেোে েোলযজ ওেোল মো-যেল েো-যরদ, আি-হুম্মো যত্বোেোহযহর ী 
যম োে েু ূেী ওেো  োযক্ব ী  োমো- ইউ োক্বোে েোওেুল আেইেোদু্ব 
যম োদ দো োস) 
অর্থঃ যহ আিোহ, আপ োর জ যই সমস্ত প্রশাংসো আসমো  পূণথ  নর, েমী  পূণথ  নর 
এোং এরপরও েো য েু আপয  চো  তো পূণথ  নর। যহ আিোহ, আপয  আমোন  
পযেত্র  রু  যশযশর যেনু্দ, েরে ও শীতল পোয  দ্বোরো। যহ আিোহ, আপয  আমোন  
পযেত্র ও পযরেন্ন  রু  সমূহ গু োহ যর্ন , যেভোনে সোদো  োপড় মেলো যর্ন  
পযরেন্ন  রো হে। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১)  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম প্রোেশই এই দু'আ 
 রনত ।197 

(৫৭) َِم ُّهِ ِاْْلَْمدِ ِلََكِِاللَه  ْمرِ ِيَرِْجعِ ِِإَوََلَْكُِِك 
َ
ُّهِ ِاْْل ُك   (আি-হুম্মো লো োল 

হোমদু  ুিুহ, ওেো ইলোই ো ইেোরযজ'েুল আমরু  ুিুহ) 
অর্থঃ যহ আিোহ, যতোমোর জ যই সমস্ত প্রশাংসো আর যতোমোর  োনেই সমস্ত যেষে 
প্রতযোেযতথত হনে। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  যেদুঈ  এনস  েী আলোইযহস সোলোমন  েলনলো, 
“আমোন  এম  এ যট দু'আ যশিো যদ  েোর মোর্যনম আশো  রো েোে যে, আিোহ 
আমোন  উপ ৃত  রনে ।” তখ  যতয  এই দু'আযট যশযখনে যদনল ।198 

(৫৮) ِِِِاْْلَْمدِ  َِكثًِْيِاِّلِلَ ِ(আলহোমদুযলিো-যহ  োেীরো-) 
অর্থঃ সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য (আলহোমদুযলিোহ), অন   যেযশ যেযশ। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) হোদীনস এনসনে, এ  েযযি এ েো যযট েলনল এ জ  
যেযরশতো েো যযট যলযপেি  নর য েোর জ য এযটন  অযত সম্মোয ত য েু মন  

 
197 আল-আদোেুল মুেরোদ, েুখোরী, ৬৮৪; আস-সহীহ, ইে ু যহিো , ৯৫৬; আলেো ী ও শুেোইে 
আর োউনতর মনত সহীহ 
198 সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৫৭৬; আলেো ীর মনত হোসো  
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 রনলো এোং আিোহর  োনে যেনর চনল যগনলো। (২) তখ  আিোহ েলনল , 
“আমোর েোন্দো যেভোনে যেযশ যেযশর  র্ো েনলনে যি  যসভোনেই তো যলনখ দোও।” 
199 

(৩) অ য েণথ োে এনসনে, আিোহ েলনল , “আমোর েোন্দোর জ যও যেযশ যেযশ 
রহমনতর  র্ো যলনখ দোও।”200 

(৫৯)  ِِِِاْْلَْمد َباَرًكَِِطِيًِبِاَِكثًِْيِاَِْحًْداِّلِلَ فِيهِِِم   (আলহোমদুযলিো-যহ 

হোমদো   োেীরো  ত্বযেযেো  মুেো-র ো  েীযহ) েলো 
অর্থঃ সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য। অন   অন   প্রশাংসো, পযেত্র ও ের তমে 
প্রশাংসো। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  সোহোেী এ েোর এই েো যযট েলনল ।  েী সিোিোহু 
আলোইযহ ওেোসোিোম েনল , “আযম যদখলোম ১২ জ  যেযরশতো তোড়োহুনড়ো  রনে 
( োর আনগ) য  এই েো যযটন  উপনর তুনল য নে।”201 

(৬০)  ِِِِاْْلَْمد َباَرًكَِِطِيًِبِاَِكثًِْيِاَِْحًْداِّلِلَ َِِكَمِاِفِيهِِِم  ِبُّ َويَرَْضَِِربَُّنِاُِي  ِ
(আলহোমদুযলিো-যহ হোমদো   োেীরো  ত্বযেযেো  মুেো-র ো  েীযহ 
 োমো- ইউযহিু রিু ো- ওেো ইেোরদ্বো) 
অর্থঃ সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য। অন   অন   প্রশাংসো, পযেত্র ও ের তমে 
প্রশাংসো যেভোনে আমোনদর রে ভোনলোেোনস  এোং সন্তুষ্ট হ । 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  সোহোেী এ েোর এই েো যযট েলনল ।  েী সিোিোহু 
আলোইযহ ওেোসোিোম েলনল , “ঐ সত্তোর শপর্, েোর হোনত আমোর প্রোণ, ১০ জ  
যেযরশতো তোড়োহুনড়ো  রনলো; প্রনতযন ই আ ুল আগ্রহী যে, েো যযট যসই যলনখ 
য নে।” (২) তনে এযট য ভোনে যলখনে তো তোনদর জো ো যেনলো  ো। তোরো আিোহর 

 
199 (১-২  াং) সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৫৭৭; আলেো ীর মনত হোসো  যলগইযরহী 
200 সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৫৭৮; আলেো ীর মনত হোসো  যলগইযরহী 
201 আস-সহীহ, মুসযলম, ৬০০ 
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 োনে যেনর যগনে যেষেযট উনিখ  রনলো। আিোহ েলনল , "আমোর েোন্দো যেভোনে 
েনলনে যি  যসভোনেই এযট যলনখ  োও।"202 

(৬১)  ِِِِاَْلْمد َباَرًكَِِطِيًِبِاَِكثًِْيِاَِْحًْداِّلِلَ َباَرًكِِفِيهِِِم  َِِكَمِاَِعلَيْهِِم  ِبُّ َِربَُّنِاُِي 
  আলহোমদুযলিো-যহ হোমদো   োেীরো  ত্বযেযেো  মুেো-র ো) َويَرَْضِ

েীযহ মুেো-র ো  'আলোইযহ  োমো- ইউযহিু রিু ো- ওেো ইেোরদ্বো) 
অর্থঃ সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য। অন   অন   প্রশাংসো, পযেত্র ও ের তমে 
প্রশাংসো এোং (প্রশাংসো োরীর জ যও) ের তমে প্রশাংসো যেভোনে আমোনদর রে 
ভোনলোেোনস  এোং সন্তুষ্ট হ । 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  সোহোেী এ েোর এই েো যযট েলনল ।  েী সিোিোহু 
আলোইযহ ওেোসোিোম েলনল , "ঐ সত্তোর শপর্, েোর হোনত আমোর প্রোণ, আযম 
যদখলোম ৩০ জন রও যেযশ যেযরশতো তোড়োহুনড়ো  রনে ( োর আনগ) য  এই 
েো যযট য নে উপনর উনি েোনে।"203 

(৬২)  ِْكَبِ ِاّلَل
َ
َِِِواْْلَْمدِ َِكبًِْيِاِأ بَْحانََِِكثًِْيِاِّلِلَ ِصيًَلِِب ْكَرًةِِاّلَلِِِوَس 

َ
َوأ  

(আি-হু আ েোরু  োেীরো, ওেোল হোমদুযলিোযহ  োেীরো, ওেো 
সুেহো োিোযহ েু রোতোও ওেো আসীলো) 
অর্থঃ আিোহ সেনচনে েড়, যতয  অন   েড়। সমস্ত প্রশাংসো আিোহর তনর, অন   
অন   প্রশাংসো। আর স োল-সন্ধযো আযম আিোহরই পযেত্রতো েণথ ো  রযে। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  সোহোেী এ েোর এই েো যযট েলনল ।  েী সিোিোহু 
আলোইযহ ওেোসোিোম েলনল , এই েোন যর জ য আযম যেযিত হনেযে। এই েোন যর 
জ য আসমোন র দরজোগুনলো খুনল যদেো হনেনে। (২) েণথ ো োরী সোহোেী ইে ু 
উমোর রযদেোিোহু আ হু েনল , েখ  যর্ন   েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোমন  

 
202 (১-২  াং) আস-সহীহ, ইে ু যহিো , ৮৪৫; আত-তোরগীে ওেোত তোরহীে, মু যেরী, ২৪৩৪; 
শুেোইে আর োউত ও মু যেরীর মনত েণথ ো োরীরো যেশ্বস্ত 
203 আস-সু ো , যতরযমেী, ৪০৪; যতরযমেী ও আলেো ীর মনত হোসো  
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এ  র্ো েলনত শুন যে তখ  যর্ন  এ েোণীগুনলো (আমল  রো) আযম পযরতযোগ 
 যরয ।204 

(৩) অ য েণথ োে, এ  সোহোেী এই েো যযট েলনল  েী সিোিোহু আলোইযহ 
ওেোসোিোম েলনল , "১২ জ  যেযরশতো তোড়োতোযড়  নর এই েো যযট তুনল য নল । 
(৪) তনে তোনদর রনের  োনে যজনেস  ো  রো পেথন্ত এযট য ভোনে যলখনে তো 
তোনদর জো ো যেনলো  ো। তোনদর রে েলনল , আমোর েোন্দো যেভোনে েনলনে যি  
যসভোনেই এযট যলনখ  োও।" (৫) েো যগুনলো আরনশ উপ ীত হওেোর পনর্ য ো  
য েুই তোর প্রযতেন্ধ  হে  ো।205 

(৬৩) (১ম অাংশ) ْكَبِ ِاّللِ َِلِ ََِشِيَكَِِلِِوَْحَده ِِاّللِ ِإَِلِِإَِلََِِلِ
َ
َِكبًِْيِاِأ

َِِِواْْلَْمدِ  بَْحانََِِكثًِْيِاِّلِلَ ِِالَْعزِيزِِِبِاّللِِِإَِلِِق َوَةَِِوَلَِِحْوَلَِِلِِالَْعالَِميََِِرِبِِِاّللِِِس 
 اْْلَِكيمِِ
(২ে অাংশ)ِ مَِ َواْرز قِْنَِِواْهِدِّنَِِوارَْْحِْنِِِلِِِاْغفِرِِِْالله   

[(১ম অাংশ) লো- ইলোহো ইিোি-হু ওেোহদোহু লো- শোরী ো লোহু 
আি-হু আ েোরু  োেীরো- ওেোল হোমদুযলিো-যহ  োেীরো- সুেহো-
 োি-যহ রযিল 'আ-লোমী , লো- হোওলো ওেোলো- কু্বউওেোতো ইিো- 
যেিো-যহল আেীযেল হো ীম (২ে অাংশ) আি-হুম্মোগযেরলী 
ওেোরহোম ী ওেোহযদ ী ওেোরেুক্ব ী] 
অর্থঃ (১ম অাংশ) আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েূদ য ই, যেয  এ  । তোাঁর য োন ো 
শরী  য ই। আিোহ সেনচনে েড়, যতয  অন   েড়। সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য, 
অন   অন   প্রশাংসো। সৃযষ্ট ূনলর রে আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে। য োন ো 
অেলম্ব  য ই, য োন ো শযিও য ই মহোপরোক্রমশোলী মহোপ্রেোমে আিোহ েোড়ো। 

 
204 (১-২  াং) আস-সহীহ, মুসযলম, ৬০১ 
205 (৩-৫  াং) মুস োদ, আহমোদ, ১৩৮৪৪; শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ; য েুটো যভন্ন শনব্দ, 
জোযমউল উসূল, ইে ুল আেীর, ৭১৩০; আবু্দল ক্বোযদর আল-আর োউনতর মনত সহীহ 
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(২ে অাংশ) যহ আিোহ, আমোন  িমো  রু , দেো  রু , যহদোেোত দো   রু  
এোং যরযে  দো   রু । 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  যেদুঈ   েী আলোইযহস সোলোনমর  োনে এনস েলনলো, 
"আমোন  এম   র্ো যশযখনে যদ  েো আযম েলনেো।" (২) তখ  যতয  এই 
দু'আযটর ১ম অাংশ যশযখনে যদনল । যেদুঈ  েলনলো, এগুনলো যতো আমোর রনের 
জ য। আমোর জ য  ী? (৩) তখ  যতয  এই দু'আযটর ২ে অাংশ যশযখনে 
যদনল ।206 

(৬৪) ْكَبِ ِاّلَلِ 
َ
ِأ  [আি-হু আ েোর (আিোহ সেনচনে েড়)] ১০ 

েোর َِبَْحان اّلَلِِِس   [সুেহো- োি-হ (আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে)] 

১০ েোরِ مَِ ِلِِاْغفِرِِْاللَه   [আি-হুম্মোগযেরলী (নহ আিোহ, আমোন  

মোে  নর যদ )] ১০ েোর 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) আিোহু আ েোর (আিোহ সেনচনে েড়) ১০ েোর েলনল 
আিোহ েলনে , “এযট আমোর জ য।” 

(২) সুেহো োিোহ (আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে) ১০ েোর েলনল আিোহ েলনে , 
“এযট আমোর জ য।” 

(৩) আর আিোহুম্মোগযেরলী (নহ আিোহ, আমোন  মোে  নর যদ ) েলনল আিোহ 
েলনে , “ রলোম।” ১০ েোর েলনল ১০ েোরই আিোহ েলনে  “ রলোম।”207 

(৬৫) (১ম অাংশ) َِبَْحان َِِِواْْلَْمدِ ِاّللِِِِس  ْكَبِ َِواّللِ ِاّللِ ِإَِلِِإَِلََِِوَلِِّلِلَ
َ
أ  

(২ে অাংশ) َِم مَِِِِلِِِاْعفِرِِِْالله  مَِِِارَْْحِْنِِالله  اْرز قِْنِِالله   

 
206 আস-সহীহ, মুসযলম, ২৬৯৬ 
207 মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১৬৮৬৮; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৫৬৬; 
হোইেোমীর মনত সহীহ এোং আলেো ীর মনত সহীহ যলগইযরহী 
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[(১ম অাংশ) সুেহো- োি-যহ - ওেোল হোমদুযলিো-যহ - ওেো লো- 
ইলো-হো ইিোি-হু - ওেোি-হু আ েোর (২ে অাংশ) আি-
হুম্মোগযেরলী - আি-হুম্মোরহোম ী - আি-হুম্মোরেুক্ব ী] 
অর্থঃ (১ম অাংশ) আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে - সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য - 
আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েূদ য ই - আর আিোহই সেনচনে েড়। (২ে অাংশ) 
যহ আিোহ, আমোন  িমো  রু  - যহ আিোহ, আমোন  দেো  রু  - যহ আিোহ, 
আমোন  যরযে  দো   রু  

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  যেদুঈ   েী আলোইযহস সোলোনমর  োনে এনস েলনলো, 
“নহ আিোহর রসূল, আমোন   লযোণ র য েু যশযখনে যদ ।” (২) তখ  যতয  
যেদুঈন র হোত র্নর এই দু’আযটর ১ম অাংশ যশযখনে যদনল । যেদুঈ  চনল যগনেও 
আেোর যেনর এনস েলনলো যে, “এযট আমোর রনের জ য। আমোর জ য  ী?” (৩) 
তখ  যতয  েলনল , “নহ যেদুঈ , েখ  তুযম সুেহো োিোহ (আিোহর পযেত্রতো েণথ ো 
 রযে) েলনে আিোহ েলনে , “নস সতয েনলনে।” (৪) েখ  তুযম আলহোমদুযলিোহ 
(সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য) েলনে আিোহ েলনে , “নস সতয েনলনে।” (৫) 
েখ  তুযম লো ইলোহো ইিোিোহ (আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েূদ য ই) েলনে 
আিোহ েলনে , ‘নস সতয েনলনে।” (৬) আর েখ  তুযম আিোহু আ েোর 
(আিোহই সেনচনে েড়) েলনে আিোহ েলনে , “নস সতয েনলনে।” 

(৭) এরপর  েী আলোইযহস সোলোম “আমোর জ য  ী” যেদুঈন র এই প্রনশ্নর উত্তর 
যদওেো শুরু  রনল । যতয  েলনল , (৮) েখ  তুযম আিোহুম্মোগযেরলী (নহ 
আিোহ, আমোন  িমো  রু ) েলনে আিোহ েলনে , “ রলোম।” (৯) েখ  তুযম 
আিোহুম্মোরহোম ী (নহ আিোহ, আমোন  দেো  রু ) েলনে আিোহ েলনে , 
“ রলোম।” (১০) েখ  তুযম আিোহুম্মোরেুক্ব ী (নহ আিোহ, আমোন  যরযে  দো  
 রু ) েলনে আিোহ েলনে , “ রলোম।”208 

 
208 (১-১০  াং) শুেোেুল ঈমো , েোইহোক্বী, ৬১০; যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ৩৩৩৬; 
আলেো ীর মনত সহীহ 
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(৬৬)ِ َحَمدِ ِدِيًنِاَِوبِاْْلِْسََلمَِِِربًِّاِبِاّلَلِِِرَِضيت ِ وًلَِِوبِم  رَس   (রদ্বীতু যেিোযহ 

রিো  ওেোযেল ইসলোযম দী ো  ওেোযে মুহোম্মোযদ  রসূলো ) েলো 
অর্থঃ আযম আিোহন  রে যহনসনে যপনে, ইসলোমন  দী  যহনসনে যপনে এোং 
মুহোম্মোদন  রসূল যহনসনে যপনে সন্তুষ্ট হনেযে। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) হোদীনস এনসনে, যে এই  র্োযট েনলনে তোাঁর জ য জোন্নোত 
ওেোজীে হনে যগনে।209 

(৬৭) بَْحانَِِالَْعِظيمِ ِالَْعِلُِِّاّللِ ِإَِلِِإَِلََِِلِِالَْكرِيمِ ِاْْلَلِيمِ ِاّللِ ِإَِلِِإَِلََِِلِ ِاّللِِِس 
ِِِاْْلَْمدِ ِالَْعِظيمِِِالَْعرِْشَِِوَرِبِِِالَسبْعِِِالَسَماَواتَِِِرِبِِ الَْعالَِميََِِرِبِِِّلِلَ  (লো- 

ইলোহো ইিোি-হুল হোলীমুল  োরীম, লো- ইলোহো ইিোি-হুল 
‘আলীেুযল ‘আেীম, সুেহো- োি-যহ রযিস সোমো-ওেো-যতস সোে’যে 
ওেো রযিল ‘আরযশল ‘আেীম, আলহোমদুযলিো-যহ রযিল ‘আ-
লোমী ) 
অর্থঃ আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েূদ য ই, যেয  পরম সহ শীল, সম্মোয ত। 
আিোহ েোড়ো সতয য োন ো মো'েূদ য ই, যেয  সুউচ্চ, সুমহো । সপ্ত আসমোন র রে 
এোং মহো আরনশর রে আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে। সমস্ত প্রশাংসো সৃযষ্ট ূনলর 
রে আিোহর তনরই। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এই  র্োগুনলো েলনল িমো  নর যদেো হনে।210 

(৬৮) ِِ ْمرَِِوالَْعزِيَمَةََِعَ
َ
ل َكِاثلََباَتِِفِاْْل

َ
ْسأ
َ
ِأ َمِإِِّنِ ْكَرِالله  ل َكِش 

َ
ْسأ
َ
الرُّْشِدَِوأ

َِصادِقًاِ ل َكِلَِسانًا
َ
ْسأ
َ
َِوأ ل َكِقَلًْباَِسلِيًما

َ
ْسأ
َ
َِوأ ِِعَباَدتَِك ْسَن ل َكِح 

َ
ْسأ
َ
َِوأ نِْعَمتَِك

 
209 আস-সু ো , আেূ দোঊদ, ১৫২৯; আস-সহীহ, ইে ু যহিো , ৮৬৩; আলেো ী ও শুেোইে 
আর োউনতর মনত সহীহ 
210 মুস োদ, আহমোদ, ৭১২; যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, ২০৪৫; শুেোইে আর োউনতর মনত 
হোসো  এোং আলেো ীর মনত সহীহ 
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ِِ ْسَتْغفِر َكِلَِماَِتْعلَم 
َ
َِوأ َِماَِتْعلَم  ِ ِبَِكِِمْنََِشِ وذ  ع 

َ
َِوأ َِماَِتْعلَم  َكِِمْنَِخْْيِ

ل 
َ
ْسأ
َ
َوأ

نَْتِ
َ
ي وبِِإِنََكِأ ِالْغ  َِعََلم   (আি-হুম্মো ইন্নী আসআলু োেেোেো-তো েীল 

আমযর ওেোল ‘আেীমোতো ‘আলোর রুশযদ ওেো আসআলু ো শু রো 
য ’মোযত , ওেো আসআলু ো হুস ো ইেো-দোযত , ওেো আসআলু ো 
ক্বলেো  সোলীমো-, ওেো আসআলু ো যলসো- ো  স-যদক্বো-, ওেো 
আসআলু ো যম  খইযর মো- তো'লোম, ওেো আ’ঊেুযে ো যম  
শোরযর মো- তো’লোম, ওেো আসতোগযেরু ো যলমো- তো’লোম, ইন্নো ো 
আ তো ‘আিো-মুল গুেূে) 
অর্থঃ যহ আিোহ, আযম আপ োর  োনে  নমথ দৃঢ়তো এোং সুপনর্ চলোর জ য দৃঢ় 
সাং ল্পশযি  োম ো  রযে। আপ োর  োনে আমোর চোওেো - আপ োর অ ুগ্রনহর 
জ য যে  শু যরেো আদোে  রনত পোযর। আপ োর  োনে আমোর চোওেো- আপ োর 
জ য যে  সুন্দরভোনে ইেোদোত  রনত পোযর। আযম আপ োর  োনে সুস্থ হৃদে 
 োম ো  রযে। আযম আপ োর  োনে সতযপরোেণ জেো   োম ো  রযে। আযম 
আপ োর  োনে যসই  লযোণ চোযে যে সম্পন থ আপয  অেগত। আযম আপ োর 
 োনে যসই অ লযোণ যর্ন  আশ্রে চোযে েো আপয  অেগত। আযম যসই যেষনের 
জ য আপ োর  োনে িমো চোযে যে সম্পন থ আপয  অেগত। আপয ইনতো গোনেে 
সম্বনন্ধ সেনচনে ভোনলো জোন  । 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এই েোণীগুনলো প্রসনঙ্গ হোদীনস এনসনে, “নলোন রো েখ  
যসো ো-রূপোর সঞ্চে  রনে তখ  যতোমরো এই েোণীগুনলো সঞ্চে  নরো।”211 

(৬৯) مَِ ل َكِِإِنَِاِاللَه 
َ
لََكَِِمِاَِخْْيِِِِمنِِْنَْسأ

َ
ََمدِ ِنَبِيَُّكِِِمنْهِ َِسأ َِعلَيْهِِِاّلَلِ َِصَلُِِم 

ِِِِمنِِْبَِكَِِوَنع وذ ِِوََسلَمَِ ََمدِ ِنَبِيَُّكِِِمنْهِ ِاْسَتَعاذََِِمِاََِشِ ِِوََسلَمََِِعلَيْهِِِاّلَلِ َِصَلُِِم 

 
211 মুস োদ, আহমোদ, ১৭১১৪; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ১৮৭২; শুেোইে আর োউনতর মনত হোসো  
এোং হোয নমর মনত সহীহ 
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نَْتِ
َ
ْسَتَعانِ َِوأ بِاّلَلِِِإَِلِِق َوَةَِِوَلَِِحْوَلَِِوَلِِاْلَََلغِ ِوََعلَيَْكِِالم   (আি-হুম্মো 

ইন্নো-  োসআলু ো যম  খইযর মো সোেোলো ো যম হু  োযেেুয ো 
মুহোম্মোদু  সিোিোহু 'আলোইযহ ওেোসোিোম, ওেো  ো'ঊেুযে ো যম  
শোরযর মোসতো'আ-েো যম হু  োযেেুয ো মুহোম্মোদু  সিোিোহু 
'আলোইযহ ওেোসোিোম, ওেো আ তোল মুসতো'আ , ওেো 
'আলোই োল েোলোগ ওেো লো- হোওলো ওেোলো কু্বউওেোতো ইিো- 
যেিোহ) 
অর্থঃ যহ আিোহ, আমরো আপ োর  োনে যসই  লযোণ চোযে, আপ োর  োনে েো 
যচনেযেনল  আপ োর  েী মুহোম্মোদ সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম। আর আমরো 
আপ োর  োনে যসই অয ষ্ট যর্ন  আশ্রে চোযে, েোর যর্ন  আশ্রে যচনেযেনল  
আপ োর  েী মুহোম্মোদ সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম। আপয ই যতো সোহোনেযর 
আশ্রেস্থল।  ( লযোণ) যপৌঁযেনে যদ ও আপয । য োন ো অেলম্ব ও য ই, য োন ো 
শযিও য ই আিোহ েোড়ো। 

গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  সোহোেী  েী আলোইযহস সোলোমন  জো ো  যে,  েী 
আলোইযহস সোলোনমর অসাংখয দু'আ হনত য োন ো য েুই মুখস্ত  রো হেয । তখ  
যতয  এই দু'আযট যশযখনে যদনল  (২) এোং এন  স ল দু'আর সমোহোর েনল 
অযভযহত  রনল ।212 

(৭০) مَِِ ِِالله  ل َكِِإِِّنِ
َ
ْسأ
َ
ِِهِِِاْْلَْْيِِِِمنَِِأ ِلَمَِِْوَمِاِِمنْهِ َِعلِْمت َِِمِاَِوآِجلِهََِِِعِجلِهُِِِك 

ْعلَمِْ
َ
وذِ ِأ ع 

َ
ِِِِِمنَِِبَِكَِِوأ ِِهِِِالَشِ ْعلَمِِْلَمَِِْوَمِاِِمنْهِ َِعلِْمت َِِمِاَِوآَِجلِهََِِِعِجلِهُِِِك 

َ
ِِأ

مَِِ ِِالله  ل َكِِإِِّنِ
َ
ْسأ
َ
لََكَِِمِاَِخْْيِِِِمنِِْأ

َ
كََِِسأ دِ َِونَبِي َِكَِِعبْد  ََمِ ُِِم  َِعلَيْهِِِاّللِ َِصَلِ

وذِ ِوََسلَِمَِ ع 
َ
كَِِِمنْهِ ََِعذََِِمِاََِشِِِِِمنِِْبَِكَِِوأ مََِِِونَبِي َِكَِِعبْد  ِِالله  ل َكِِإِِّنِ

َ
ْسأ
َ
ِِاْْلََنِةَِِأ

 
212 (১-২  াং) আস-সু ো , যতরযমেী, ৩৫২১; যরেোদুস সযলহী ,  েেী, ১৪৯২; যতরযমেীর মনত হোসো  
গরীে আর  েেীও এ মতন  সমর্থণ জোয নেনে  
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وِِْقَْولِ ِِمنِِْإََِلَْهِاِقََرَِبَِِوَمِا
َ
وذِ َِعَملِ ِأ ع 

َ
ِِقَْولِ ِِمنِِْإََِلَْهِاِقََرَِبَِِوَمِاِالَِارِِِِمنَِِبَِكَِِوأ

وِْ
َ
ل َكَِِعَملِ ِأ

َ
ْسأ
َ
نَِِْوأ

َ
َََِِِتَْعَلِِأ ِاِِلَِِتْقِضيهِِِقََضاءِ ِك  َخْْيً  (আি-হুম্মো ইন্নী 

আসআলু ো যম োল খইযর  ুযিযহ 'আ-যজযলযহ ওেো আ-যজযলহ, মো 
'আযলমতু যম হু ওেোমো- লোম আ'লোম, ওেো 'আউেুযে ো যম োশ 
শোরযর  ুযিযহ 'আ-যজযলযহ ওেো আ-যজযলহ, মো 'আযলমতু যম হু 
ওেোমো- লোম আ'লোম, আি-হুম্মো ইন্নী আসআলু ো যম  খইযর মো- 
সোেোলো ো 'আেদু ো ওেো  োযেেুয ো মুহোম্মোদু  সিোিোহু 'আলোইযহ 
ওেো সোিোম, ওেো আ'ঊেুযে ো যম  শোরযর মো- 'আ-েো যম হু 
'আেদু ো ওেো  োযেেুয , আি-হুম্মো ইন্নী আসআলু োল জোন্নোতো 
ওেোমো- ক্বররেো ইলোইহো যম  ক্বওযল  আও 'আমোল, ওেো 
আ'ঊেুযে ো যম ো   ো-যর ওেোমো- ক্বররেো ইলোইহো যম  ক্বওযল  
আও 'আমোল, ওেো আসআলু ো আ  তোজ'আলো  ুিো ক্বদ্বোযে  
তোক্বদ্বীযহ লী খইরো-) 
অর্থঃ যহ আিোহ, আযম আপ োর  োনে েোেতীে  লযোণ প্রোর্থ ো  রযে যসটো আসন্ন 
যহো  অর্েো যেলনম্ব যহো , যহো  যসটো আযম জোয  য াংেো জোয   ো। আর আযম 
আপ োর  োনে সমস্ত অয ষ্ট যর্ন  আশ্রে প্রোর্থ ো  রযে যসটো আসন্ন যহো  অর্েো 
যেলনম্ব যহো , যহো  যসটো আযম জোয  য াংেো জোয   ো। যহ আিোহ, আযম আপ োর 
 োনে যসই  লযোণ চোযে, আপ োর  োনে েো যচনেযেনল  আপ োর েোন্দো ও  েী 
মুহোম্মোদ সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম। আর আযম আপ োর  োনে যসই অয ষ্ট 
যর্ন  আশ্রে চোযে, েোর যর্ন  আশ্রে যচনেযেনল  আপ োর েোন্দো ও  েী মুহোম্মোদ 
সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোম। যহ আিোহ, আপ োর  োনে আযম জোন্নোত চোই আর 
যেসে  র্ো ও  োজ জোন্নোতন   োনে পোইনে যদে তোও চোই। আর আযম আপ োর 
 োনে জোহোন্নোম যর্ন  আশ্রে চোই আর যেসে  র্ো ও  োজ জোহোন্নোনমর  োনে য নে 
েোনে তো যর্ন ও আশ্রে চোই। আযম আনরো প্রোর্থণো  রযে, আমরো তো দীনর েো 
য েু য র্থোরণ  নর যরনখনে  তো যে  সে ভোনলো হে। 
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গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) আম্মোজো  আযেশোহ রযদেোিোহু আ হোন   েী সিোিোহু 
আলোইযহ ওেোসোিোম এই দু'আযট যশযখনে যদনেযেনল ।213 (২) অ য েণথ োে, এ 
দু'আযটন  সাংনিনপ েযোপ  অর্থনেোর্  দু'আ েনল অযভযহত  রো হনেনে।214 

(৭১)  ুরআন র যে য োন ো জোেগো হনত যতলোওেোত 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) হোদীনস এনসনে, “নতোমরো  ুরআ  পোি  নরো, য   ো 
য েোমোনতর যদ   ুরআ  তোাঁর সোর্ীর জ য শোেোআ'ত োরীরূনপ আসনে।”215 (২) 
 ুরআ  যতলোওেোত োরী মু'যমন র উপমো  োগজী যলেুর  যোে; েোর যখোশেুও 
সুেোযসত আেোর যখনতও সুস্বোদু।216 (৩)  ুরআন র প্রযতযট হরে পোনি ১০যট 
য য ।217 

(৪) এ েোর এ  সোহোেী  েী সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোমন  েলনল  যে, 
“আমোন  অসীেত  রু ।” যতয  অসীেত  রনল । যসই অসীেনতর মনর্য যেনলো, 
“নতোমোর উপর তুযম  ুরআ  যতলোওেোতন  আেশয   নর  োও। (৫) য   ো 
েমীন  এযট যতোমোর জ য  ূর েো আনলো (৬) এোং আসমোন  এযট যতোমোর জ য 
সযঞ্চত র্ ।”218 

 ুরআন র যে য োন ো জোেগো যর্ন ই আমরো েখ -তখ  পড়নত পোযর। পুনরো 
 ুরআ ই েেীলতপূণথ। তনে যেনশষ য েু সূরো ও আেোত প্রসনঙ্গ যেনশষ েেীলনতর 
 র্ো েযণথত হনেনে। এখ  আমরো যসগুনলো সম্পন থ এন  এন  জো োর যচষ্টো 
 রনেো ই  শো আিোহ। 

 
213 মুস োদ, আহমোদ, ২৫০১৯; আস-সু ো , ইে ু মোজোহ, ৩৮৪৬; শুেোইে আর োউত ও আলেো ীর 
মনত সহীহ 
214 মুস োদ, আহমোদ, ২৫১৩৭; আল-আদোেুল মুেরোদ, েুখোরী, ৬৩৯; শুেোইে আর োউত ও 
আলেো ীর মনত সহীহ 
215 আস-সহীহ, মুসযলম, ৮০৪ 
216 আস-সহীহ, েুখোরী, ৫৪২৭ 
217 আস-সু ো , যতরযমেী, ২৯১০; যতরযমেীর মনত হোসো  সহীহ এোং আলেো ীর মনত সহীহ 
218 (৪-৬  াং) সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৪২২; আলেো ীর মনত হোসো  যলগইযরহী 
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(৭২) সূরোতুল েোযতহো েো আলহোমদুযলিোহ সূরো (১  াং সূরো, 
 ুরআন র সেথপ্রর্ম সূরো) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) সেনচনে মেথোদোপূণথ সূরো।219 (২) এ সূরোর অ ুরূপ 
আনর যট সূরো তোওরোত, েোেূর, ইযঞ্জল েো  ুরআন ও  োযেল  রো হেয ।220 

(৩) এ েোর আসমোন র এম  এ যট দরজো যখোলো হে এোং যসযদ  যদনে এম  
এ জ  যেযরশতো য নম আনস  যে দরজোযটও ইনতোপূনেথ  খ ও যখোলো হেয  আর 
যসই যেযরশতোও ইনতোপূনেথ  খ ও দুয েোে অেতীণথ হ য । যসই যেযরশতো  েী 
সিোিোহু আলোইযহ ওেোসোিোনমর  োনে এনস দুযট  ূর েো যজযোযতর সুসাংেোদ জো ো । 
তোর এ যট হনে সূরোতুল েোযতহো। (৪) েো ইযতপূনেথ আর য োন ো  েীন  যদওেো 
হেয ।221 

(৫) এ সূরোন  েোরেোর পযিত সোত আেোত েনল অযভযহত  রো হনেনে। (৬) এ 
সূরোন  ' ুরআ ুল আেীম' েো 'মহো  ুরআ ' েনল আখযো যদেো হনেনে।222 (৭) এ 
সূরোন  েলো হনেনে 'উমু্মল  ুরআ ' েো ' ুরআন র মূল'। (৮) আনরো েলো হনেনে 
'উমু্মল য তোে' েো 'য তোনের মূল'।223 

(৭৩) সূরোতুল েোক্বোরোহ (২  াং সূরো) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ সূরোযট এ যট আনলো মে সূরো। (২) এ সূরোযট 
য েোমোনতর যদ  উপযস্থত হনে যমঘ হনে য াংেো েোেো হনে য াংেো উভে ডো ো 
যেস্তোর োরী পোযখর েোাঁ  হনে েোরো এ সূরো যতলোওেোত োরীনদর পনি েোদো ুেোদ 
 রনে। (৩) এ সূরো যতলোওেোনতর মনর্য ের ত রনেনে। (৪) এ সূরোর যতলোওেোত 

 
219 আস-সহীহ, েুখোরী, ৪৬৪৭ 
220 আস-সু ো , যতরযমেী, ২৮৭৫; যতরযমেীর মনত হোসো  সহীহ এোং আলেো ীর মনত সহীহ 
221 (৩-৪  াং) আস-সহীহ, মুসযলম, ৮০৬ 
222 (৫-৬  াং) আস-সহীহ, েুখোরী, ৪৭০৩  
223 আস-সু ো , যতরযমেী, ৩১২৪; যতরযমেীর মনত হোসো  সহীহ এোং আলেো ীর মনত সহীহ 
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েজথ   রো আেনসোনসর। (৫) েোযতলপেী েোদু ররো এ সূরোর যেপরীনত যপনর 
উিনত পোনর  ো।224 

(৭৪) আেোতুল  ুরসী (২  াং সূরো, সূরোতুল েোক্বোরোহর ২৫৫  াং 
আেোত) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১)  ুরআন র সেনচনে মেথোদোেো  আেোত।225 (২)  ুরআন র 
সোযেযদ েো প্রর্ো ।226 

(৭৫) সূরোতুল েোক্বোরোহর যশষ ২যট আেোত (২  াং সূরোর ২৮৫ ও 
২৮৬  াং আেোত) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ ২যট আেোত আরনশর য নচর র্ ভোণ্ডোর।227 

(২) এ েোর আসমোন র এম  এ যট দরজো যখোলো হে এোং যসযদ  যদনে এম  
এ জ  যেযরশতো য নম আনস  যে দরজোযটও ইনতোপূনেথ  খ ও যখোলো হেয  আর 
যসই যেযরশতোও ইনতোপূনেথ দুয েোে অেতীণথ হ য । যসই যেযরশতো  েী সিোিোহু 
আলোইযহ ওেোসোিোনমর  োনে এনস দুযট  ূর েো যজযোযতর সুসাংেোদ জো ো । তোর 
এ যট হনে সূরোতুল েোক্বোরোহর যশষ ২যট আেোত। (৩) েো ইযতপূনেথ আর য োন ো 
 েীন  যদওেো হই  োই।228 

(৭৬) সূরো আলু ইমরো  (৩  াং সূরো) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ সূরোযট এ যট আনলো মে সূরো। (২) এ সূরোযট 
য েোমোনতর যদ  উপযস্থত হনে যমঘ হনে য াংেো েোেো হনে য াংেো উভে ডো ো 

 
224 আস-সহীহ, মুসযলম, ৮০৪ 
225 আস-সহীহ, মুসযলম, ৮১০ 
226 আল-মুসতোদরো , হোয ম, ৩০৩০; তোলখীেুল মুসতোদরো  (দোরুল মো'আযরে আ -য েোযমেযোহ), 
েোহোেী, ২/২৬০; হোয নমর মনত সহীহ আর েোহোেীও যেপরীত য োন ো মন্তুেয  নর য  
227 মুস োদ, আহমোদ, ২৩২৫১; যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ১৪৮২; আলেো ী ও 
শুেোইে আর োউনতর মনত সহীহ 
228 (২-৩  াং) আস-সহীহ, মুসযলম, ৮০৬ 



68 |           যে য োন ো সমনে পড়োর যেক র, দু'আ ও আেোত সমূহ 

 

 

যেস্তোর োরী পোযখর েোাঁ  হনে েোরো এ সূরো যতলোওেোত োরীনদর পনি েোদো ুেোদ 
 রনে।229 

(৭৭) সূরোতুল  োহে (১৮  াং সূরো) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ  সোহোেী এ সূরোযট যতলোওেোত  রযেনল । তোাঁর 
যঘোড়োযট দু’যট দযড় যদনে তোাঁর পোনশই েোাঁর্ো যেনলো। তখ  এ  টু নরো যমঘ এনস 
তোর উপর েোেো যদনত র্ো নলো। যমঘখন্ড ক্রনমই য নচর যদন  য নম আসনত 
লোগনলো। আর তোর যঘোড়োযটও ভনে লোেোলোযে শুরু  রনলো। পরেতথীনত  েী 
আলোইযহস সোলোম ঘট ো জো নত যপনর েলনল , “এ যেনলো  ুরআ  যতলোওেোনতর 
েনল  োযেল হওেো সো ী োহ প্রশোযন্ত।”230 

(২) এ সূরোযটন  যি  যেভোনে  োযেল  রো হনেযেনলো যি  যসভোনে যে পোি  রনে 
য েোমোনতর যদ  তোাঁর অেস্থো স্থল যর্ন  মক্কো পেথন্ত এযট তোাঁর জ য আনলো হনে।231 

(৭৮) সূরোতুল  োহনের যশষ ১০ আেোত (১৮  াং সূরোর ১০১-
১১০  াং আেোত) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) সূরোতুল  োহনের যশষ ১০ আেোত পোি  রনল দোজ্জোনলর 
যেত োহ যর্ন  যহেোেত  রো হনে।232 

(৭৯) এ নত্র সূরোতুস সোজদোহ ও সূরোতুল মুল   (৩২  াং ও ৬৭ 
 াং সূরো) 

 
229 (১-২  াং) আস-সহীহ, মুসযলম, ৮০৪ 
230 আস-সহীহ, েুখোরী, ৫০১১ 
231 আত-তোরগীে ওেোত তোরহীে, মু যেরী, ২২৬১; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, 
১৪৭৩; আলেো ীর মনত সহীহ যলগইযরহী 
232 মুস োদ, আহমোদ, ২৭৫১৬; সহীহুত তোরগীে ওেোত তোরহীে, আলেো ী, ১৪৭৩; শুেোইে 
আর োউনতর মনত সহীহ এোং আলেো ীর মনত সহীহ যলগইযরহী 
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গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) যে েযযি এই সূরোযট ও সূরোতুল মুল   পোি  রনে তোর 
জ য ৭০যট য য  যলখো হনে, (২) ৭০যট গু োহ হ্রোস  রো হনে (৩) এোং তোর 
মেথোদো ৭০ স্তর উন্নীত  রো হনে।233 

(৮০) সূরোতুল েোত হ (৪৮  াং সূরো) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ সূরো  োযেল হওেোর পর  েী সিোিোহু আলোইযহ 
ওেোসোিোম েলনল , “আজ রোনত আমোর উপর এম  এ  সূরো  োযেল হনলো েো 
আমোর  োনে তোর যচনেও অযর্  যপ্রে েোর উপর সূেথ উযদত হে (অর্থোৎ, সমগ্র 
পৃযর্েী)।”234 

(৮১) সূরোতুল মুল   (৬৭  াং সূরো) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ সূরোযট এর সঙ্গী েো পোি োরীর জ য সুপোযরশ  রনে, 
(২) এম য  তোাঁন  িমো  নর যদেো হনে।235 (৩) এ সূরোযট জোহোন্নোনমর আেোে 
হনত মুি  যরনে আ নে।236 (৪) জোন্নোনত প্রনেশ  ো  রোন ো পেথন্ত এ সূরোযট তোাঁর 
সঙ্গীর পনি েোদো ুেোদ  রনে।237 (৫) অ য েণথ োে, এ সূরোযট সুপোযরশ  রনে 
অেনশনষ জোহোন্নোম হনত যের  নর য নে আসনে এোং জোন্নোনত প্রনেশ  রোনে।238 

(৮২) সূরোতুে যেলেোল (৯৯  াং সূরো) 

 
233 (১-৩  াং)  ো’ে রযদেোিোহু আ হুর েিেয যহনসনে মোও ূে যহনসনে েযণথত, আস-সু ো , আদ-
দোযরমী, ৩৪৫২; শোইখ দোরো ীর মনত মোও ূে সহীহ  
234 আস-সহীহ, েুখোরী, ৪১৭৭ 
235 (১-২  াং) আস-সু ো , ইে ু মোজোহ, ৩৭৮৬; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ২০৭৫; আলেো ী ও 
হোয নমর মনত সহীহ 
236 আস-সু ো , যতরযমেী, ২৮৯০; ই'লোমুল মুওেোযক্কেী , ইে ুল  োযেযম, ৪/২৩৪; আলেো ী ও ইে ু 
আযব্দল েোনরর মনত সহীহ 
237 মোজমোউে েোওেোযেদ, হোইেোমী, ১১৪৩০; সহীহুল জোযম, আলেো ী, ৩৬৪৪; হোইেোমীর মনত সহীহ 
এোং আলেো ীর মনত হোসো  
238 আল-মুসতোদরো , হোয ম, ৩৮৩৮; সহীহুল জোযম, আলেো ী, ২০৯২; হোয নমর মনত সহীহ এোং 
আলেো ীর মনত হোসো  
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গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ েোর এ  সোহোেী  েী আলোইযহস সোলোমন  েলনল  
যে, “আমোন  সেথযদ  যদনে পযরপূণথ (জোনম মোন র) য োন ো সূরো পোি  যরনে 
যদ ।” তখ  যতয  এই সূরোযট পযড়নে যদনল । (২) এ  পেথোনে ঐ সোহোেী েলনলো, 
“আপ োন  যেয  সতয সহ োনর যপ্ররণ  নরনে  যসই সত্তোর  সম,  খন ো আযম 
এর যর্ন  যেযশ য েু আর  রনেো  ো।” সোহোেী চনল েোওেোর প্রোক্কোনল  েী 
আলোইযহস সোলোম েলনল , “নস সেল হনে যগনে, যস সেল হনে যগনে।”239 

(৮৩) সূরোতুত তো োেুর (১০২  াং সূরো) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ সূরোযট পোি  রো  ুরআন র ১ হোজোরযট আেোত পোি 
 রোর সমো ।240 

(৮৪) সূরোতুল  োযেরূ  েো কু্বল ইেো আেুযহোল  োযেরু  (১০৯ 
 াং সূরো) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ সূরোযট  ুরআন র ৪ ভোনগর ১ ভোনগর সমো ।241 (২) এ 
সূরোযট যশর   যর্ন  যেনেদ েো মুযিপত্র।242 

(৮৫) সূরোতুল ইখলোে েো কু্বল হওেোিোহু আহোদ (১১২  াং সূরো) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এ সূরোযট  ুরআন র ৩ ভোনগর ১ ভোগ।243 (২) এ সূরো 
এোং সূরোতুল েোলোক্ব ও সূরোতু   োনসর অ ুরূপ অ য য োন ো সূরো তোওরোত, 
েোেূর, ইযঞ্জল েো  ুরআন ও  োযেল  রো হেয ।244 

 
239 (১-২  াং) মুস োদ, আহমোদ, ৬৫৭৫; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ৩৯৬৪; শুেোইে আর োউনতর 
মনত হোসো  এোং হোয নমর মনত সহীহ 
240 আল-মুসতোদরো , হোয ম, ২০৮১; তোলখীেুল মুসতোদরো  (দোরুল মো'আযরে আ -য েোযমেযোহ), 
েোহোেী, ১/৫৬৭; হোয নমর মনত হোদীনসর স ল েণথ ো োরীই যস োহ (যেশ্বস্ত) আর েোহোেীও যেপরীত 
য োন ো মন্তেয  নর য     
241 আস-সু ো , যতরযমেী, ২৮৯৪; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ২০৭৮; আলেো ী ও হোয নমর মনত 
সহীহ 
242 আস-সু ো , আেূ দোঊদ, ৫০৫৫; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ২০৭৭; আলেো ী ও হোয নমর মনত 
সহীহ 
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(৩) এ  সোহোেী এ সূরোযট পড়নত ভোনলোেোনস  েনল  েী আলোইযহস সোলোম 
জো নত পোরনল যতয  েলনল , “তোন  জো োও যে, আিোহও তোাঁন  
ভোনলোনেনসনে ।”245 (৪) এ েোর এ  সোহোেীন  এ সূরোযট পড়নত শুন   েী 
আলোইযহস সোলোম েলনল , “ওেোজীে (আেশয ) হনে যগনলো।”  ী ওেোজীে হনলো 
জো নত চোওেো হনল যতয  জোন্নোনতর  র্ো েলনল ।246 (৫) এ সূরোর প্রযত 
ভোনলোেোসোও জোন্নোনত প্রনেশ  রোে।247 

(৬) এ সূরোযট এোং সূরোতুল েোলোক্ব ও সূরোতু   োস যদনে যেভোনে উত্তমরূনপ 
আিোহর  োনে আশ্রে গ্রহণ  রো সম্ভে হে তো আর অ য য োন ো সূরো যদনে সম্ভে 
হে  ো।248 উনিখয যে, এ সূরোত্রে েদজীন র আের ও েোদুনটো ো যর্ন  
আশ্রেলোনভর উত্তম এ যট মোর্যম। 

(৮৬) সূরোতুল ইখলোে েো কু্বল হওেোিোহু আহোদ ১০ েোর (১১২ 
 াং সূরো) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) ১০ েোর পড়োর যেয মনে পোি োরীর জ য মহো  আিোহ 
জোন্নোনত প্রোসোদ েো ো ।249 

(৮৭) সূরোতুল েোলোক্ব েো কু্বল আ'ঊেু যেরযিল-েোলোক্ব (১১৩  াং 
সূরো) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) সূরোতুল ইখলোে, এ সূরোযট এোং সূরোতু   োনসর অ ুরূপ 
অ য য োন ো সূরো তোওরোত, েোেূর, ইযঞ্জল েো  ুরআন ও  োযেল  রো হেয ।250 (২) 

 
243 আস-সহীহ, েুখোরী, ৫০১৫ 
244 মুস োদ, আহমোদ, ১৭৪৫২; যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ২৮৬১; শুেোইে 
আর োউনতর মনত হোসো  এোং আলেো ীর মনত সহীহ 
245 আস-সহীহ, েুখোরী, ৭৩৭৫ 
246 আস-সু ো , যতরযমেী, ২৮৯৭; যতরযমেীর মনত হোসো  সহীহ গরীে এোং আলেো ীর মনত সহীহ 
247 আস-সু ো , যতরযমেী, ২৯০১; যতরযমেীর মনত হোসো  গরীে এোং আলেো ীর মনত হোসো  সহীহ 
248 আস-সু ো ,  োসোঈ, ৫৪৩১; আলেো ীর মনত সহীহ 
249 যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ৫৮৯; আলেো ীর মনত সহীহ 
250 মুস োদ, আহমোদ, ১৭৪৫২; যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ২৮৬১; শুেোইে 
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এ  সোহোেীন  লিয  নর  েী আলোইযহস সোলোম েলনল , “সূরোতুল েোলোক্ব ও 
সূরোতু   োস অনপিোও আিোহর য  ট (মেথোদোে) আনরো উাঁচুনত যপৌঁনেনে এম  
য োন ো য েু তুযম পোি  রনত পোরনে  ো।”251 

(৩) সূরোতুল ইখলোে, এ সূরোযট এোং সূরোতু   োস যদনে যেভোনে উত্তমরূনপ 
আিোহর  োনে আশ্রে গ্রহণ  রো সম্ভে হে তো আর অ য য োন ো সূরো যদনে সম্ভে 
হে  ো।252 উনিখয যে, এ সূরোত্রে েদজীন র আের ও েোদুনটো ো যর্ন  
আশ্রেলোনভর উত্তম এ যট মোর্যম। 

(৮৮) সূরোতু   োস েো কু্বল আ'ঊেু যেরযি - োস (১১৪  াং সূরো, 
 ুরআন র সেথনশষ সূরো) 
গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) সূরোতুল ইখলোে, সূরোতুল েোলোক্ব এোং এ সূরোযটর অ ুরূপ 
অ য য োন ো সূরো তোওরোত, েোেূর, ইযঞ্জল েো  ুরআন ও  োযেল  রো হেয ।253 (২) 
এ  সোহোেীন  লিয  নর  েী আলোইযহস সোলোম েলনল , “সূরোতুল েোলোক্ব ও 
সূরোতু   োস অনপিোও আিোহর য  ট (মেথোদোে) আনরো উাঁচুনত যপৌঁনেনে এম  
য োন ো য েু তুযম পোি  রনত পোরনে  ো।”254 

(৩) সূরোতুল ইখলোে, সূরোতুল েোলোক্ব এোং এ সূরোযট যদনে যেভোনে উত্তমরূনপ 
আিোহর  োনে আশ্রে গ্রহণ  রো সম্ভে হে তো আর অ য য োন ো সূরো যদনে সম্ভে 
হে  ো।255 উনিখয যে, এ সূরোত্রে েদজীন র আের ও েোদুনটো ো যর্ন  
আশ্রেলোনভর উত্তম এ যট মোর্যম। 

 (৮৯) এ নত্র সূরোতুল ইখলোে, সূরোতুল েোলোক্ব ও সূরোতু   োস 
(ের্োক্রনম ১১২, ১১৩ ও ১১৪  াং সূরো) 

 

আর োউনতর মনত হোসো  এোং আলেো ীর মনত সহীহ 
251 আস-সু ো ,  োসোঈ, ৯৫৩; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ৩৯৮৮; আলেো ী ও হোয নমর মনত সহীহ 
252 আস-সু ো ,  োসোঈ, ৫৪৩১; আলেো ীর মনত সহীহ 
253 মুস োদ, আহমোদ, ১৭৪৫২; যসলযসলোতুল আহোদীযসস সহীহোহ, আলেো ী, ২৮৬১; শুেোইে 
আর োউনতর মনত হোসো  এোং আলেো ীর মনত সহীহ 
254 আস-সু ো ,  োসোঈ, ৯৫৩; আল-মুসতোদরো , হোয ম, ৩৯৮৮; আলেো ী ও হোয নমর মনত সহীহ 
255 আস-সু ো ,  োসোঈ, ৫৪৩১; আলেো ীর মনত সহীহ 
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গুরুত্ব ও েেীলতঃ (১) এই যত যট সূরোন  এ নত্র  ুরআন র ৩ ভোনগর ১ ভোগ 
েলো হনেনে।256 

  

 
256 আল-মুসতোদরো , হোয ম, ২০৮২; তোলখীেুল মুসতোদরো  (দোরুল মো'আযরে আ -য েোযমেযোহ), 
েোহোেী, ১/৫৬৭; হোয নমর মনত সহীহ আর েোহোেীও যেপরীত য োন ো মন্তেয  নর য  
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যেদোেী েোণী 

েোেতীে যেক র আমরো পোি  রনেো শুরু্মোত্র এ  আিোহন  সন্তুষ্ট  রোর জ য। 
আমরো দোেী  যর যে, আমোনদর ইেোদোত শুরু্ই আিোহর জ য। আমরো েযদ 
আমোনদর দোেীনত সতয হই তোহনল প্রযতযট যেক র আমোনদর জীেন  েযোপ  
পযরেতথ  এন  যদেোর  র্ো। আমরো আিোহু আ েোর, আিোহ সেনচনে েড় েলযে 
অর্চ আমোনদর  োনজ  নমথ মন  হে  ো যে, আিোহই সেনচনে েড়। আমরো 
সুেহো োিোহ, আিোহর পযেত্রতো েণথ ো  রযে েনল ঘর যর্ন  যের হনে অপযেত্র সে 
 োনজ জড়োযে; আমোর েণথ ো, আমোর যঘোষণো আযম যে  য নজই অযেশ্বোস  যর! 
এসে যেক নরর পূণথ েেীলত পোওেোর জ য প্রর্ম শতথ হনে আমোর ঈমো । অর্চ 
আমোর  নমথ আযম প্রমোণ  রযে এসে যেক নরর অর্থ-মমথ য োন ো য েুনতই যে  
আমোর ঈমো  য ই! এর যচনেও েড় দুঃখজ   যেষে হনে, আমরো অন ন ই এ 
যেক রগুনলোর অর্থ জোয   ো, েোরো জোয  তোরোও েুনে েুনে পযড়  ো, েোরোও েুনে 
েুনে পযড় তোরোও আেোর হৃদেঙ্গম  যর  ো, এ যেক রগুনলো আমোনদর হৃদেন   োড়ো 
যদে  ো। অর্চ মহো  আিোহর েোণী, “মু’যম  যতো তোাঁরোই, েোনদর সমু্মনখ আিোহর 
যেক র  রো হনল তোাঁনদর অন্তরগুনলো আাঁতন  উনি।”257 

শুরুনতই আমরো আনলোচ ো  নরযেলোম যে, এ  হোদীনস এনসনে, সোত েযযিন  
আিোহ তোাঁর েোেোে আশ্রে যদনে  যেযদ  যসই েোেো েোড়ো আর য োন ো েোেো র্ো নে 
 ো। এর মনর্য এ  েযযি হনে, যে য জথন  আিোহর যে র  নর, েনল তোর দু’ 
যচোখ প্লোযেত হে। 
অর্চ যদখু , আমরো সোরোজীে  র্নর  নতো যেক র  রলোম, য ন্তু আিোহর জ য 
আমোনদর যচোখ যেনে এ  যেোটো অশ্রুও যেনরোেয । আসমো -েমী  েোরো ! 

মহো  আিোহর  োনে  োেমন োেোন য দু’আ  রযে, আমরো যে  প্রযতযট যেক নরর 
উপর আমল  রনত পোযর, পযরপূণথ হক্ব আদোে  নর যসগুনলো পড়নত পোযর, যতয  
যে  এগুনলোন  আমোনদর যহদোেোনতর আনলো েযতথ ো েোয নে যদ , এ েইনের 
মনর্য য োন ো ভুল-ভ্রোযন্ত র্ো নল তো আমোর অনেোগযতো ও শেতোন র  োরনণ, আযম 

 
257 সূরোতুল আ েোলঃ ২ 
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আিোহর দরেোনর েোেতীে ভুল-ভ্রোযন্ত যর্ন  তোওেোহ  রযে এোং তোাঁর দরেোনর 
িমো যভিো চোযে, আিোহ যে  এই িুদ্র প্রনচষ্টোন   েুল  নর য  । আমী ! 

সমস্ত প্রশাংসো আিোহর জ য। সলোত ও সোলোম েযষথত যহো  আিোহর রসূনলর 
উপর। 

  



76 |           যে য োন ো সমনে পড়োর যেক র, দু'আ ও আেোত সমূহ 

 

 

 

 

 
সাং লন র অ যো য েই 

প্র োযশত 
(১) এনসো জোন্নোনতর গল্প শুয  – আেো  প্র োশ ী (নেোটনদর) 

(২) তো দীনরর প্রযত ঈমো  – শোইখ ইে ু উসোইমী  রযহমোহুিোহ – পযরশুযি 

প্র োশ  (অ ূযদত) 

(৩) যদোটো োে যদোদুলযমো  – ইমোম ইে ুল  োযেযম রযহমোহুিোহ - পযরশুযি প্র োশ  

(অ ূযদত) 

(৪) যেদোে যেলোর অসীেত – ইমোম আেূ সুলোইমো  আর-রোেোেী রযহমোহুিোহ – 

আেো  প্র োশ ী (অ ূযদত) 

প্র োযশতেয 
(৫) গনল্প গনল্প আল- ুরআ  – আেো  প্র োশ ী (নেোটনদর) 

(৬) েড়োে েড়োে আ ীদো - পযরশুযি প্র োশ  (নেোটনদর) 

(৭) প্রচযলত যশর   - পযরশুযি প্র োশ  

(৮) পশু-পোযখর গল্প - পযরশুযি প্র োশ  (নেোটনদর) 
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