
Avjvni wRK‡ii ¸i‚Z¡ I Kj¨vY (dRxjZ) 

Ave~mvgxnvn&  wmivRyj-Bmjvg 

wRK‡ii ¸i‚Z¡t 

GKRb gyÔwg‡bi Rb¨ wRK&i ev Avjvni ¯§iY AZ¨š— Ri~ix| gnvb Avjvn& Zuvi gwngvgq wKZv‡e wRK&i Kivi Rb¨ 

Cgvb`vi‡`i wewfbœfv‡e wb‡`©k w`‡q‡Qb| wZwb e‡j‡Qb: 

    

(A‡_©i ZiRgv), ÔÔ‡n Cgvb`viMY! Avjvn&†K †ekx †ekx K‡i ¯§iY (wRK&i) K‡iv Ges mKvj I mÜ¨vq [me©¶Y] 

Zvi cÖksmv KxZ©Y K‡iv I cÖweÎZv eY©bv K‡iv|Ó (Avnhve, 33: 41-42) 

wZwb Ab¨ RvqMvq Gfv‡e wb‡`©k w`‡q‡Qb: 

ÒAZGe †Zvgiv Avjvni ¯§iY K‡iv `uvwo‡q, e‡m Ges wb‡R‡`i cvk¦©‡`‡k kvwqZ Ae ’̄vq|  (Avb-wbmv, 4:103) 

wZwb Av‡iv e‡j‡Qbt 

  

AZGe ‡Zvgiv Avgv‡K ¯§iY K‡iv, AvwgI IZvgv‡`i ¯§iY Ki‡ev| (Avj-evKviv, 2:152) 

 

gnvb Avjvn Ab¨Î Gfv‡e e‡j‡Qbt 

     

Ò‡Zvgvi ie‡K ¯§iY K‡iv wb‡Ri Aš—‡i bgªZv I fxwZ mnKv‡i mKvj I mÜ¨vq DuPz AvIAv‡Ri cwie‡Z© [ bxPy 

¯̂‡i]| Avi Zv‡`র g‡Zv n‡q †hIbv Mvwdj|Ó (Avj-Avivd, 7:205) 

 

g~jZt gyÕwg‡bi mve©¶wYK KvRB n‡jv Avjvn&i wRK†i wb‡qvwRZ _vKv| Avjvn myenvbvû IAv ZvÔAvjv gywgb‡`i 

Ae¯’v eY©Yv Ki†Z wM‡q e‡j‡Q‡b: 

    

Òhviv Avjvni ¯§iY K‡i `uvwo‡q, e‡m Ges wb‡R‡`i cvk¦©‡`‡k kvwqZ Ae¯’vq; Avi hgxb I Avmgv‡bi m„wó 

m¤ú‡K© wPš—v-fvebv K‡i [Ges e‡j], ÔAvgv‡`I cÖf~! Zzwg Gme wg‡_¨-wgw_¨ m„wó K‡ivwb, cweÎ †Zvgvi mË¡v! 

AZGe Avgv‡`I Zzwg Av¸‡bi AvRve †_‡K euvPvIÕ|Ó (Avb-wbmv, 4:191) 

  

Avjvni জিK‡ii dRxjZ ev Kj¨vY 

 
1. wRKi n‡jv Ggb DËg Avgj hv ev›`vi gh©v`v e„w× K‡i 

     

   

অফ ূদাযদা ’ (যাঃ) থথকে ফজণ িত : যসরূুল্লাহ (সঃ) ফকরকেন, “অজভ জে থতাভাকদয এভন উত্তভ অভর সম্প থেি  িানাকফানা মা 

থতাভাকদয ভাজরেকে সন্তুষ্ট েযকফ , থতাভাকদয ভম িদাকে উন্নত েযকফ , এফং মা থসানা রুা দান েযা  শত্রুয ভেুাজফরা েযা – 

থমখাকন থতাভযা তাকদয গদিাকন এফং তাযা থতাভাকদয গদিাকন অঘাত হাকন – তায থেকে উত্তভ?” থরাকেযা ফরকরা, “থসটা জে, 

থহ অল্লাহয যসরূ?” জতজন ফরকরন, ‚অল্লাহয জিেয।” (wZiwgwR, Be‡b gvRvn I Avng`) 

 



2. wRKi Kj¨vY jv‡fi Dcvq 

অল্লাহ,্ সফুহানাহু অ-তা„অরা, ফকরনঃ 

  

থতাভযা থফশী থফশী অল্লাহয স্মযণ [জিেয] েকযা। অশা েযা মাে থতাভযা েরযাণ রাব েযকত াযকফ। (অর-অনপার; ৮:৪৫) 

  

তএফ অল্লাহয জনোভতগুকরায স্মযণ েকযা। অশা েযা মাে থতাভযা েরযাণ রাব েযকত াযকফ। (অর-অ„যাপ; ৭:৬৯) 

3. wRKiKvix‡`i Rb¨ Avjvn ZvÔAvjv wb‡Ri c¶ ‡_‡K ¶gv I weivU cyi®‹v‡ii IÔAv`v K‡i‡Qb GB e‡jt 

   

   

  ( 33:35 )

(A‡_©i ZiRgv)t ÔÔAewk¨ †h me bvix I cyiƒl gymwjg, gyÔwgb, Avjvn&i AbyMZ, mZ¨cš’x, •ah©kxj, Avj vn&i 

mvg‡b AebZ, m`Kv `vbKvix, †ivRv cvjbKvix, wb‡R‡`i j¾v¯’v‡bi wndvRZKvix Ges AwaKgvÎvq Avjvn&i 

wRK&iKvix, Avjvn& Zv‡`i Rb¨ ¶gv I weivU cyi¯‹vi wbw`©ó K‡i †i‡L‡Qb|Ó (Avj-Avnhve, 33:35)  

 

4. Avjvni wRKi ev›`v‡K kqZvb †_‡K `~‡i iv‡L 

 :    

   

  

অফ ূহুযােযা (যাঃ) থথকে ফজণ িত: যসরূুল্লাহ ্(সঃ) ফকরকেন, ‚থতাভাকদয থেউ মখন ঘুভাকত মাে শেতান তখন তায ভাথায থেকন 

জতনজট জগট থদে। প্রকতযে জগট থদোয সভে থস তাকত পু ঁজদকে ফকর, ‘যাত কনে দীঘ ি, সতযাং ঘুভা ’। এয য থস ঘুভ থথকে উকে 

অল্লাহয জিেয েযকর এেটা জগট খকুর মাে; মখন থস উম ুেকয তখন দ্বীজতে জগটজট খকুর মাে; অয মখন থস নাভাি অদাে েকয 

তখন তৃতীে জগটজট খকুর মাে। এবাকফ েযকর থস সকতি এফং েভ িেবাকফ জদন শুরু েকয, নতুফা তায জদন শুরু হে জনকেি  

অরকসযয ভাকে।‛ (ফখুাযী  ভসুজরভ) 

5. Avjvni wRKi wKqvg‡Zi w`b gyÕwg‡bi wnmv‡ei cvjv‡K fvix Ki‡e 

    

 

অফ ূহুযােযা (যাঃ) যসরূুল্লাহ ্(সঃ) থথকে ফণ িণা েকযথেন থম জতজন (সঃ) ফকরকেন, “দুকটা েথা ফরকত খফুআ হারো , জেন্তু ভীমাকনয 

াল্লাে থফশ বাযী অয যহভাকনয োকে তযন্ত জপ্রে। [এগুকরা হকরা ] সফুহানা অল্লাজহ অর -অমীভ, সফুহানা অল্লাজহ অ 

জফহাভজদজহ।”(ফখুাযী  ভসুজরভ) 

6. Avjvni wRKi ‡bKxi cwigvY evwo‡q †`q I †Mvbvn& gy‡Q †`q 

 :    

   

   

অফ ূহুযােযা (যাঃ) থথকে ফজণ িত: যসরূুল্লাহ ্(সঃ) ফকরকেন,  “থম ফযজি জদকন এেশত ফায ফরকফ „রা আরাহা আল্লা অল্লাহ 

অহ্দাহু রা শযীোরাহু রাহু-র-ভরুেু অ রাহু-র-হাভদু অ হুঅ অরা েুজল্ল শােজেয োদীয ‟, তায িনয থােকফ দশজট 

গরকদশ ভিু েযায সোফ, তায অভরনাভাে ১০০জট হাসানাত জরখা হকফ  ১০০জট থগানাহ ভকুে থদো হকফ এফং থসজদন সন্ধ্যা 



ম িন্ত তাকে শেতান থথকে জহপািত েযা হকফ। তয থেকে উত্তভ থোন জেে ুথেউ াকফনা শুধ ুথস োড়া থম তায ঐ অভকরয 

থেকে থফশী অভর েকযকে।” (ফখুাযী  ভসুজরভ) 

    

 

অফ ূহুযােযা (যাঃ) থথকে ফজণ িত: যসরূুল্লাহ ্(সঃ) ফকরকেন, “থম ফযজি জদকন এেশত ফায ফরকফ , „সফুহানা অল্লাজহ অ 

জফহাভজদজহ‟ তায সফ থগানাহ ভকুে থদো হকফ মজদ তা সাগকযয থপনাযাজশয জযভান হে।”  (ফখুাযী  ভসুজরভ) 

       

  

  

অফ ূহুযােযা (যাঃ) যসরূুল্লাহ ্(সঃ) থথকে ফণ িণা েকযথেন থম জতজন (সঃ) ফকরকেন, “থম প্রকতযে নাভাি থশকে ৩৩ ফায তাসফীহ,্ 

তাহজভদ  তােফীয ড়কফ, মায জযভাণ হকরা ৯৯, অয ১০০ যুা েযায িনয ফরকফ „রা আরাহা আল্লা অল্লাহ অহ্দাহু রা 

শযীোরাহু রাহু-র-ভরুেু অ রাহু-র-হাভদু অ হুঅ অরা েুজল্ল শােজেন োদীয ‟ তায সভে বুর-ত্রুজট ভাপ েকয থদো হকফ 

মজদ তা সাগযায থপনাযাজশ তুরয।‛ (ভসুজরভ) 

7. Avjvni wRKi ü`‡q mÄxebx kw³ `vb K‡i 

   

    

 

অফ ূভসূা অর-অশ ‘অযী (যাঃ) থথকে ফজণ িত, জতজন ফকরন থম নফী (সঃ) ফকরকেন, ‚থম তায যকফয জিেয েকয অয থম তায 

যকফয জিেয েকযনা তাকদয উদাহযণ হকরা িীজফত  ভৃকতয নযাে। ‛ এটা ফখুাযীয ফণ িণা। ভসুজরকভয ফণ িণা হকরা ‚থম ঘকয 

অল্লাহয জিেয েযা হে অয থম ঘকয অল্লাহয জিেয েযা হেনা তাকদয উদাহযণ হকরা িীজফত  ভৃকতয নযাে।‛ 

8. Avjvni wRKiKvixiv n‡e AMÖeZ©x‡`i g‡a¨ MY¨ 

  

     

অফ ূহুযােযা (যাঃ) থথকে ফজণ িত: যসরূুল্লাহ (সঃ) ভক্কায যাোে েরজেকরন এফং জতজন এেটা াহাকড়য াশ জদকে মাজিকরন মাকে ফরা 

হকতা িভুদান। জতজন ফরকরন , ‚থতাভযা এ িভুদান দ্রুত জতক্রভ েকযা। ভপুাযজযদুনযা গ্রফতী হকে জগকেকে। ‛ থরাকেযা ফরকরা, 

‚থহ অল্লাহয যসরূ, ভপুাযজযদুনযা োযা?‛ জতজন ফরকরন, ‚থফশী থফশী অল্লাহয জিেযোযী  জিেযোযীনীগন।‛ (ভসুজরভ) 

9. Avjvni wRKi ¶wZKi e¯‘/cÖvYx †_‡K gyÕwgb‡`i wndvRZ K‡i 

 :      

  

অফ ূহুযােযা (যাঃ) থথকে ফজণ িত:  এে ফযজি নফী (সঃ) এয োকে একস ফরকরা , “থহ অল্লাহয যসরূ , গত যাকত অভাকে জফিু দংশন েকযকে ম 

অভাকে খফু েষ্ট জদকি।” জতজন (সঃ) ফরকরন, “তুজভ মজদ সন্ধ্যায সভে ফরকত „অ„ঊম ুজফোজরভাজত-ল্লাজহ অত-তাম্মাজত জভন শাযজয ভা খারাে’ 

তাহকর তা থতাভাকে দংশন েযকতানা।” (ভসুজরভ) 



10. Avjvni wRKi Cgvb e„w× K‡i I ü`‡q cÖkvwš— Avbqb K‡i 

   (8:2) 

jwkw Ciwdbwk, Zwkw Gid Ìj, jLd AwÁwpzk dwi Ìdtw pt ZLd hyZ pËt eËr ZwËbk Aìæk| Awk jLd ZwËbk owiËd ewV Kkw pt 
Kwlwi, ZLd ZwËbk Ciwd ÌgËr jwt Ggv Zwkw Èyt ekItwk ÌbMwËkk eÞxZ hkow ÌewnY KËk| 

 13:28   

jwkw xgmðwo þÿwed KËk Ggv ZwËbk Aìæk AwÁwpzk xjxKk §wkw mwxìæ lwh KËk; ÌRËd kwL, AwÁwpzk xjxKk §wkwB Aìæk oiÔp mwxìæ ewt| 
 

11. Avjvni wRK‡ii gva¨‡g gyÕwgb Rvbœv‡Z hvIqvi c_‡K myMg K‡i wb‡Z cv‡i 

   

   

     

অফ ূভসূা অর -অশ‘অযী (যাঃ) থথকে ফজণ িতঃ  জতজন ফকরন , ‚অভযা যসরূুল্লাহয (সঃ) সাকথ এে সপকয জেরাভ।  একত থরাকেযা 

উিস্বকয তােফীয ফরজের। যসরূুল্লাহ (সঃ) ফরকরন, ‘থহ থরাকেযা, থতাভযা এভন সত্ত্বাকে ডােকো জমজন ফজধয নন, নুজিত নন। 

থতাভযাকতা এভন সত্ত্বাকে ডােকো জমজন জনেটফতী থরাতা অয জতজন থতাভাকদয সাকথআ অকেন ’।‛ [অফ ূভসূা (যাঃ)] ফকরন, ‚অজভ 

তাযঁ (সঃ) থেকনআ জেরাভ এফং ফররাভ ‘রা হারা অ রা েুঅতা আল্লা জফল্লাহ ্ ’। জতজন (সঃ) ফরকরন, ‘থহ অফদুল্লাহ আফন 

োেস, অজভ জে থতাভাকে িা ন্নাকতয োজফগুকরায এেটা োজফ সম্পকেি িানাকফানা ?’ অজভ ফররাভ , ‘ফশযআ! থহ অল্লাহয যসরূ ।’ 

জতজন ফরকরন, ‘তুজভ ফকরা - রা হারা অ রা েুঅতা আল্লা জফল্লাহ’্।‛ 

 

G Rb¨ Avjvn&i wRK‡ii (¯§i‡Yi) †Kvb weKí †bB| Avi G wRKi n‡Z n‡e mve©¶wYK| Avjvn&i ¯§i‡Yi i‡q‡Q 

A‡bK cš’v| Avi m‡e©vËg cš’v n‡‛Q Avjvn&i im~‡ji (mjvjvû Avjvqwn IAv mvjvg) wkLv‡bv cš’v| im~jyjvn& 

(mjvjvû Avjvqwn IAv mvjvg) Avgv‡`i •bwgwËK Kv‡Ri †¶‡Î Avjvn&i ¯§i‡Yi Rb¨ wKQz `yÔAv wkwL‡q‡Qb, 

†h¸‡jv mve©¶wYK fv‡e Avjvn&i wRK‡i Avgv‡`i wb‡qvwRZ n‡Z mvnvh¨ K‡i, hvi A‡bK¸‡jv Dc‡ivwjwLZ 

nv`xm¸‡jv‡Z eY©Yv Kiv n‡q‡Q| cÖvZ¨wnK cÖ‡qvRbxq `yÔAv¸‡jvi msw¶ß GKUv msKjb Avwg ‣Zix K‡iwQ hv 

bx‡Pi I‡qe wjs‡K cvIqv hv‡e: (http://www.bdislam.com/pdf/Essential%20Dua.pdf)| huviv 

im~jyjvni (mjvjvn Avjvqwn IAv mvjvg) ‡kLv‡bv `yÔAv I AvhKvi m¤ú‡K© we¯—vwiZ Rvb‡Z Zuviv kvqL Avj-

KvnZvbxi msKjb Kiv Òwnmbyj gymwjgÓ, Bgvg beexi msKwjZ Òwiqv ỳm mv‡jnxbÓ Gi ÒwKZveyj AvhKviÓ 

Aa¨vq Ges Bgvg Beb Avj-Kvwq¨g Gi Òhv` Avj-gvÔAv`Ó co‡Z cv‡ib| Avjvn& myenvbvû IAv ZvÔAvjv 

Avgv‡`i‡K Zuvi wRKiKvix ev›`v‡`i `jf~³ Ki‚b| Avgxb| 

http://www.bdislam.com/pdf/Essential%20Dua.pdf

