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১) َنا ْنَيا ِفي آِتَنا َربَّ ارِ  َ َ ااَ  َوِقَنا َحَسَن ًة  اْاِ َر ِ  َوِفي َحَسَن ًة  الدُّ النَّ  যাব্বানা আনতনা নপদু্দননয়া াানাতাাঁ 
য়া নপল্ আনিযানত াানাতাাঁ য়ানেনা আমাফান্নায। অথবাঃ “থ আভাকদয ারনেতবা! 
আভানদগকে রৃননয়া  আকিযাকতয েরযাণ দান েয এফং আভাকদযকে থদামকিয আমাফ কত যক্ষা 
েয।” (যূা ফাোযা- ২০১) 

২) َنا َنا  َْ َطأَْنا  َوْ  َنِسيَنا  ِنْ  ُتَؤاِ ْ َنا َ   َربَّ ا َ لَْيَنا َتْحِم ْ  َوَ   َربَّ َنا َقْبلَِنا ِمنْ  الَِّ ينَ  َ لَى َحَمْلَت ُ  َكَما  ِْصرًة  َوَ   َربَّ

ْلَنا ا َواْ  ُ  ِب ِ  لََنا َطاَق َ  َ   َما ُتَحمِّ اْلَكاِفِرينَ  اْلَ ْومِ  َ لَى َفانُصْرَنا َمْوَ َنا  َْن َ  َواْرَحْمَنا لََنا َواْاِ رْ  َ نَّ  “থ 
আভাকদয প্রনতারে! মনদ আভাকদয ভ্রভ য় অথফা ত্র“নি য় তজ্জকে আভাকদযকে ধতৃ েযকফন 
না, থ আভাকদয ারনেতবা, আভাকদয ফূবফতবীকদয উয থমরূ গুরুবায অবণ েকযনিকরন, 

আভাকদয উয তদ্রূ বায অবণ েযকফন না; থ আভাকদয প্রবু, মা আভাকদয নিয অতীত 
ঐরূ বায ফকন আভাকদযকে ফাধয েযকফন না এফং আভাকদযকে ক্ষভা েরুন  আভাকদযকে 
ভার্বনা েরুন এফং আভাকদয উয দয়া েরুন; আননই আভাকদয অনববাফে। অতএফ োকপয 
ম্প্রদাকয়য নফরুকে আভাকদযকে াাময েরুন। (যূা ফাোযা- ২৮৬) 

৩) َنا اِتَنا  َْزَواِجَنا ِمنْ  لََنا َ اْ  َربَّ يَّ ِ ينَ  َواْجَعْلَنا  َْ ُينٍن  قُرَّ َ  َوُ رِّ ا لِْلُمتَّ  যাব্বানা াফরানা নভন  َِمامًة
আময়ানর্না য়া মুবনযয়যানতনা কুযযাতা আয়নুনন্। য়াজ্ আরনা নরর ভাুত্তােীনা ইভাভা। অথবাঃ 
“থ আভাকদয যয়াযকদগায! আভাকদয স্ত্রীকদয  ন্তানকদযকে আভাকদয র্কে থিাকিয 
ীতরতা স্বরূ েকয দা এফং আভাকদযকে ভতু্তােীকদয র্কে আদব স্বরূ েকয দা।” (যূা 
পুযক্বান- ৭৪) 

৪) َنا اْلَ اِسِرينَ  ِمنْ  لََنُكوَننَّ  َوَتْرَحْمَنا لََنا َتْ ِ رْ  لَمْ  َو ِنْ   َن َُسَنا َظلَْمَنا َربَّ  যাব্বানা মারাভনা আনপুানা য়া 
ইল্লাভ তাগনপযরানা য়া তাযাভনা রানা কূনান্না নভনার িাকযীন। অথবাঃ “থ আভাকদয প্রবু! 
আভযা আভাকদয নপকয উয মরুভু েকযনি, তুনভ মনদ আভাকদয ক্ষভা না েয, আভাকদয প্রনত 
েরুণা না েয তকফ আভযা ক্ষনতগ্রস্তকদয অন্তবুবি কয় মাফ।” (যূা আ‘যাপ- ২৩)  



৫)  َنا ا اْصِر ْ  َربَّ مَ  َ َ ااَ  َ نَّ ا َكانَ  َ َ اَبَ ا  ِنَّ  َجَ نَّ َوُم اَماًة  ُمْسَتَ ّرًة  ساََ  ْ   نَّ اَ  َاَرامًة  যাব্বানািনযপ 'আন্না 
আমাফা র্াান্নাভা, ইন্না আমাফাা োনা গাযাভা, ইন্নাা াআত ভসু্তাক্ববাযা য়া ভেুাভা। অথবাঃ থ 
আভাকদয যফ! আভাকদয থথকে র্াান্নাকভয ানস্ত নিকয় দা। ননশ্চয় এয ানস্ত নননশ্চত নফনা। 
ফফা  আফাস্থর নককফ তা েত ননেৃষ্ট র্ায়গা। (যূা পুযক্বান- ৬৫) 

৬) َنا ااُ   َْن َ   ِنَّ َ  َرْحَم ًة  لَُدْن َ  ِمنْ  لََنا َوَ اْ  َ َدْيَتَنا  ِ ْ  َبْعدَ  قُلُوَبَنا ُتِز ْ  َ   َربَّ اْلَو َّ .  যাব্বানা রা তুনমগ্ 
কুরফূানা ফা‘দা ইম াদায়তানা, য়া াফ রানা নভন রারৃনো  যাভাতান ইন্নাো আনতার 
য়াহ্াফ। অথব: “থ আভাকদয ারনেতবা! আভাকদয থদায়াত দাকনয য আভাকদয হৃদয়কে 
ফক্র েকয নদ না। আয থতাভায ক্ষ থথকে আভাকদযকে যভত দান েয। ননশ্চয় তুনভই অনধে 
দানোযী।” (যূা আর ইভযান- ৮) 

৭) َنا َنا آَمُنوا لِلَِّ ينَ  ِاّ ًة  قُلُوِبَنا ِفي َتْجَع ْ  َوَ   ِباِْلِيَمانِ  َسَب ُوَنا الَِّ ينَ  َوِِلِْ َواِنَنا لََنا اْاِ رْ  َربَّ َرِحيمٌف  َرُ و ٌف   ِنَّ َ  َربَّ  

“থ আভাকদয প্রনতারে! আভাকদযকে এফং ঈভাকন অগ্রণী আভাকদয ভ্রাতাকদযকে ক্ষভা েরুন। 
আয ভনুভনকদয নফরুকে আভাকদয অন্তকয নংা-নফকেল যািকফন না। থ আভাকদয প্রনতারে! 
আনন থতা দয়াদ্র, যভ দয়ার।ু” (যূা ায- ১০) 

৮)  َنا َّلِِحْينَ  َو ْلِحْ ناَ  ِ ْلماًة  ِزْدناَ  َربَّ َبالصا  “থ আভাকদয ারনেতবা! আভাকদয জ্ঞান ফনৃে েকয দা এফং 
আভাকদযকে থনেোযকদয অন্তবূবি েয।”  

৯)  ََّم، َ  اَاِ  ِمنْ  ِب َ   ُ ْو ُ   نِّيْ  الل م  اْلَمِسْي ِ  ِفْتَن ِ  َوِمنْ  َواْلَمَماِ ، اْلَمْحياَ  ِفْتَن ِ  َوِمنْ  اْلَ ْبِر، َ  اَاِ  َوِمنْ  َجَ نَّ

جاَّ ِ   ,থ আল্লাহ্! ননশ্চয় আনভ থতাভায োকি আশ্রয় প্রাথবনা েনয র্াান্নাকভয ানস্ত থথকে“ الدَّ

েফকযয আমাফ থথকে, র্ীফন-ভতুৃযয নপৎনা থথকে এফং ভাী দাজ্জাকরয নপৎনা থথকে।”  

১০)  َِّمنْ  ِب َ  و ُ ْو ُ  َواْلُجْبِن، اْلُبْ  ِ  َوِمنَ  َواْلَكْسِ ، اْلَعْجزِ  ِمنَ  ِب َ  و ُ ْو ُ  َواْلُحْزِن، اْلَ مِّ  ِمنْ  ِب َ   ُ ْو ُ   نِّيْ  الل م 

ْيِن، َالََب ِ  جاَ ِ  َوَقْ رِ  الدَّ الرِّ   “থ আল্লাহ্! আনভ থতাভায োকি আশ্রয় প্রাথবনা েযনি রৃনশ্চন্তা  রৃববাফনা 
থথকে, থতাভায োকি আশ্রয় োভনা েযনি অযাগতা  অরতা থথকে, োরুুলতা  েৃণতা 
থথকে এফং আশ্রয় িানি ঋকণয থফাঝা  ভানুকলয ফরপ্রকয়াগ থথকে। ” 

১১)  َّاْلُعْمرِ   ْرَ  ِ   لىَ   َردَّ   نْ  ِب َ   ُ ْو ُ   نِّيْ  الل م . “থ আল্লাহ্! থতাভায োকি আশ্রয় প্রাথবনা েযনি 
অনতফাধবকেয থ াঁিা থথকে।” 

১২) ا الل م  اْلَ ْصدَ  َوَنْسأَلُ َ  َواْلَ َ ِا، الرِّ اَ  ِفيْ  اْلَح ِّ  َكلَِم َ  َوَنْسأَلُ َ  َوال َّ اََدِ ، اْلَ ْياِ  ِفيْ  َ ْ َيَت َ  َنْسأَلُ َ   نَّ

 َبْردَ  َوَنْسألُ َ  اْلَ َ اِ ، َبْعدَ  الرِّ اَ  َوَنْسأَلُ َ  َتْنَ ِطْع،  َ  َ ْينٍن  قُرَّ َ  َوَنْسأَلُ َ  َيْنَ ُد،  َ  َنِعْيماًة  َوَنْسأَلُ َ  َواْلَ ْ ِر، اْلِ َنى ِفيْ 

ْو َ  اْلَكِرْيِم، َوْجِ  َ   لى النََّظرِ  لَ َّ َ  ونسألُ َ  اْلَمْوِ ، َبْعدَ  اْلَعْي ِ   ِفْتَن ٍن  َو َ  َمَ رَّ ٍن  َ راَّ َ  َاْيرِ  ِفيْ  لِ اَِئَ ،  لىَ  َوال َّ



থ আল্লাহ্! থগাকন  প্রোকয“ ُمِ لَّ ٍن   ফবাফস্থায় থতাভাকে থমন বয় েযকত ানয। নু্তনষ্ট এফং 
থক্রাকধয অফস্থায় তয েথা ফরায তাপীে িাই। থতাভায োকি োভনা েনয অবাফ  প্রািুকমবয 
ভধযন্থা। থতাভায োকি প্রাথবনা েনয এভন থনআভকতয মা েিকনা থল কফ না , প্রাথবনা েযনি 
এভন িকু্ষ ীতরোযী নফলয় মা নফিন্ন কফ না। তক্বদীকযয উয নু্তষ্ট য়ায তাপীে িাই। 
ভতুৃযয য সুিী র্ীফন িাই এফং োভনা েনয থতাভায ম্মাননত থিাযায প্রনত দনৃষ্টাত েযায 
আনন্দ, থতাভায ক্ষাত রাকবয আেলবণ মাকত থোন ক্ষনত থনই, থনই থোন নফভ্রানন্তোযী 
নপৎনা।”  

১৩) ناَّ  الل م ُمْ َتِدْينَ  ُ داَ ًة  َواْجَعْلناَ  اِْلْيَماِن، ِبِزْيَن ِ  َزيِّ  “থ আল্লাহ্ আভাকদযকে ঈভাকনয াকর্ নজ্জত 
েয। আয আভাকদযকে েয থদায়াতোযী মায োযা অেযা থদায়াত রাব েযকত াকয।”  

১৪) ى اْلُ َدى َنْسأَلُ َ   ناَّ  الل م َ َواْلِ نىَ  َواْلَع اَ َ  َوالتُّ  “থ আল্লাহ্! আভযা িাই থতাভায োকি থাদয়াত, 

তাক্বয়া, নফত্রতা  অবাফভনুি।” 

১৫) َولِيُّ اََوَمْو َ اَ   ْن َ  َزكاَّ اَ، َمنْ  َ ْيرُ   ْن َ  َوَزكِّ اَ  َتْ َوا اَ،  ْن َُسناَ  آ ِ  الل م   “থ আল্লাহ্ আভাকদয 
আত্মাকে দান েয তাক্বয়া, তাকে নফত্র েয। তুনভই তাকে উত্তভ নফত্রোযী। তুনভই তায ফনু্ধ, 

অনববাফে।” 

১৬)  َّْينِ  ِفيْ  َف ِّْ ناَ  الل م الدِّ  “থ আল্লাহ্! আভাকদযকে েীকনয নফলকয় গবীয জ্ঞান দান েয।” 

১৭)  ََّوَنْ  ٍن  َيْ َ ُع،  َ  َوَقْلاٍن  َيْنَ ُع،  َ  ِ ْلمٍن  ِمنْ  ِب َ  َنُعْو ُ   ناَّ  الل م  َ  ، لَ اَ  ُيْسَتجاَاُ   َ  َوَدْ َو ٍن  َتْ َبعٍن  “থ আল্লাহ্! 
আভযা থতাভায োকি আশ্রয় োভনা েনয এভন জ্ঞান থথকে মা থোন উোয থদয় না, এভন হৃদয় 
থথকে মা বীত য় না, এভন আত্মা থথকে মা নযতপৃ্ত য় না এফং এভন রৃআ থথকে মা েফরু েযা 
য় না।” 

১৮)  ََّسَ ِط َ  َوَجِمْيعِ  ِنْ َمِتَ ، َوفُجاََ  ِ   اَِفَيِتَ ، َوَتَحوُّ ِ  ِنْعَمِت َ  َزَوا ِ  ِمنْ  ِب َ  َنُعْو ُ   ناَّ  الل م  থ আল্লাহ্! 
থতাভায োকি আশ্রয় োভনা েযনি- থতাভায থনআভকতয ভানপ্ত থথকে, থতাভায ক্ষভা ফন্ধ কয় 
মায়া থথকে, থতাভায ক্ষ থথকে ঠাৎ ানস্ত আা থথকে এফং থতাভায মাফতীয় থক্রাধ থথকে। 

১৯)  َّالتِّيْ  آِ َرَتناَ  لَناَ  َو ْصلِ ْ  َمعاَُ ناَ، ِفْي اَ  التِّيْ  ُدْنياَناَ  لَناَ  َو ْصلِ ْ   ْمِرناَ، ِ ْصَم ُ  ُ وَ  ال ِّ ْ  ِدْيَنناَ  لَناَ   ْصلِ ْ  الل م 

، ُك ِّ  ِفيْ  لَناَ  ِزياََد ًة  اْلَحياَ َ  َواْجَع ِ  َمعاَُدناَ،  لَْي اَ  َ رٍّر  ُك ِّ  ِمنْ  لَناَ  َراَح ًة  اْلَمْو َ  َواْجَع ِ  َ ْيرٍن  থ আল্লাহ্! তুনভ 
আভাকদয েীনকে ংকাধন েকয দা মা আভাকদয ের নফলয়কে যক্ষাোযী। ংকাধন েয 
আভাকদয রৃননয়াকে মাকত যকয়কি আভাকদয র্ীনফো। ংকাধন েয আভাকদয আকিযাত মা 



আভাকদয থল নঠোনা। ফধযকণয েরযাকণ আভাকদয র্ীফনকে ভেৃ েকয দা। আয ভতুৃযকে 
েয ফধযকণয অেরযাণ থথকে ননস্তায স্বরূ। 

২০)  َّْن ُِسناَ  َ رَّ  َوِقناَ  ُرْ َدناَ   ْلِ ْمناَ  الل م  থ আল্লাহ্! আভাকদযকে নঠে কথয তাপীে দা এফং 
আভাকদয ফাাঁিা স্বীয় আত্মায অননষ্ট থথকে।’ 

২১)  ََّطْرَف َ   ْن ُِسناَ   لىَ  َتِكْلناَ  َف َ  َنْرُجْوا، َرْحَمَت َ  الل م ،  !থ আল্লাহ্  ْن َ    َّ   لَ َ   َ  ُكلَُّ ، َ أَْنناَ  لَناَ  و ْصلِ ْ  َ ْينٍن
থতাভায েরুণা োভনা েনয, সুতযাং এে রকেয র্ে আভাকদযকে ননকর্য উয থিকে নদ না। 
আভাকদয প্রনতনি নফলয় ংকাধন েকয দা। তুনভ িাো প্রেৃত থোন ইরা থনই। 

২২) َرْد َ  َو  اَ  َوَتْرَحَمناَ، لَناَ  َتْ ِ رَ  َو نْ  اْلَمساَِكْيَن، َوُحاَّ  اْلُمْنَكراَِ ، َوَتْر ِ  اْلَ ْيراَِ ، ِفْع َ  َنْسأَلُ َ   ناَّ  الل م  

َمْ ُتْوِنْينَ  َاْيرَ   لَْي َ  َفَتَوفِّناَ  ِفْتَن ًة  ِبِعباَِد َ   থ আল্লাহ্! আভযা থতাভায োকি প্রাথবনা েনয বার োর্ েযা, 
িাযা োর্ নযতযাগ েযা  নভেীনকদযকে বারফাায তাপীে। আয তুনভ আভাকদযকে ক্ষভা 
েয  দয়া েয। থতাভায ফান্দাকদয মনদ নপৎনায় থপরকত িা তকফ তা থথকে ভনুি প্রাপ্তকদয 
অন্তবূবি েকয আভাকদয ভতুৃয দা। 

২৩)  َُّبناَ  ال ِّ ْ  اْلَعَم ِ  َوُحاَّ  ُيِحبَُّ ، َمنْ  َوُحاَّ  ُحبََّ ، َنْسأَلُ َ  الل م  থ আল্লাহ্! থতাভায োকি প্রাথবনা  لَْي َ  ُيَ رِّ
েনয থতাভায বারফাা, থতাভাকে থম বারফাক তায বারফাা এফং এভন আভকরয প্রনত বারফাা 
মা থতাভায ননেিয প্রদান েযকফ।  

২৪)  َّْن ُ  اِْلْيماَنَ   لَْيناَ  َحبِّاْ  الل م اِ ِدْينَ  ِمنَ  َواْجَعْلناَ  َواْلِعْصياََن، َواْل ُُسْو َ  اْلُكْ رَ   لَْيناَ  َوَكرِّ ْ  قُلُْوِبناَ، ِفيْ  َوَزيِّ الرَّ  
থ আল্লাহ্! ঈভানকে আভাকদয োকি নপ্রয় ফস্তু েয, তা আভাকদয অন্তকয সুনজ্জত েয। আয 
কুপযী, পাকেী এফং নাপাযভানীকে আভকদয োকি ঘনৃণত নফলয় েয। 

২৫)  َّاْاَْ داَ ِ  َوَ ماََت ِ  اْلَ  اَِ ، َوُسْو ِ  ال َّ اَِ ، َوَدْر ِ  اْلَب َِ ، َجْ دِ  ِمنْ  ِب َ  َنُعْو ُ   ناَّ  الل م   “থ আল্লাহ্! আশ্রয় 
প্রাথবনা েনয অনীয় েনঠন নফদ থথকে, রৃববাগযফান য়া থথকে, ভন্দ পায়ারা থথকে এফং 
(আভায নফকদ) ত্রুথদয াাঁা-াাঁন থথকে।”  

২৬)  ََّتَ ، ِب ِ  ُتَبلُِّ ناَ  ماَ  طاََ ِت َ  َوِمنْ  َمْعِصَيِتَ ، َوَبْينَ  َبْيَنناَ  ِب ِ  َتُحْو ُ  ماَ  َ ْ َيِت َ  ِمنْ  لَناَ  اْقِسمْ  الل م  اْلَيِ ْينِ  َوِمنَ  َجنَّ

نُ  ماَ  ْنياَ، َمصاَِئاَ  َ لَْيناَ  ِب ِ  ُتَ وِّ ْعناَ  الدُّ اِتناَ  َو َْبصاَِرناَ  ِبأَْسماَِ ناَ  َوَمتِّ  واَْجَع ْ  ِمناَّ، الواَِر َ  واَْجَعْل اَ   ْحَيْيَتناَ، ماَ  َوقُوَّ

ْنياَ  َتْجَع ِ  َو َ   اَداَناَ، َمنْ  َ لىَ  َواْنُصْرناَ  َظلََمناَ، َمنْ  َ لىَ  َ أَْرناَ  ناَ،  َْكَبرَ  الدُّ  َو َ  ِدْيِنناَ، ِفيْ  ُمِصْيَبَتناَ  َتْجَع ْ  َو َ  َ مِّ

َيْرَحُمناَ  َو َ  َي اَفُ َ   َ  َمنْ  ِبُ ُنْوِبناَ  َ لَْيناَ  ُتِسلِّطْ   “থ আল্লাহ্! থতাভায বয় থথকে নেিু অং আভাকদয ভাকঝ 
ফণ্টন েকয দা- মা থতাভায নাপাযভানী  আভাকদয ভাকঝ ফাাঁধাদানোযী কফ। থতাভায আনুগতয 
থথকে এভন নেিু দান েয- মা থতাভায র্ান্নাকত থ াঁকি নদকফ, এভন নফশ্বা দান েয- মায োযা 



আভাকদয উয রৃননয়ায ফ ধযকণয নফদ ারো অনুবফ কফ। আভাকদযকে মত নদন র্ীনফনত 
যািকফ ততনদন আভাকদয োন, থিাি  নি োযা আভাকদযকে উেৃত েয এফং আভাকদয ভকধয 
থথকে এগুকরায উত্তযানধোযী ফানা। আভাকদয উয মাযা অতযািায েকয তাকদয থথকে 
প্রনতকাধ না এফং ত্রুথদয নফরুকে আভাকদযকে াাময েয। রৃননয়াকে আভাকদয নিন্তা-
নপনেকযয ফস্তু ফাননকয় নদ না, েীনী নফলকয় আভাকদযকে নফকদ থপনর না। আভাকদয াকয 
োযকণ এভন ফযনিকে আভাকদয েতৃবত্বোযী েকযা না থম থতাভাকে বয় েকয না এফং আভাকদয 
উয দয়া েকয না।” 

২৭)  َُّك ِّ  ِمنْ  َواْلَ ِنْيَم ِ  َمْ ِ َرِتَ ، َوَ زاَِئمَ  َرْحَمِت َ  ُمْوِجباَ ِ  َنْسأَلُ َ   ناَّ  الل م ، ، ُك ِّ  ِمنْ  َوالسَّ ََم ِ  ِبرٍّر  َواْلَ ْوزَ  َ رٍّر

، ِ ارِ  ِمنْ  َوالنَّجاَ َ  بِاْلَجنَّ النَّ  থ আল্লাহ্! আভযা থতাভায োকি প্রাথবনা েনয, থতাভায যভকতয 
আফযেতা, থতাভায ক্ষভায দঢ়ৃতা, প্রকতযেনি ৎোকর্য গণীভত, প্রকতযে অভঙ্গর থথকে 
ননযাত্তা, র্ান্নাকতয নফর্য় এফং র্াান্নাভ থথকে ভনুি। 

২৮)  َِّدْيِن َ  َ لىَ  قُلُْوَبناَ  َ بِّ ْ  اْل ُلُْواِ  ُمَ لِّاَ  الل م طاََ ِت َ  َ لىَ  قُلُْوَبناَ  َصرِّ ْ  اْل ُ لُْواِ  ُمَصرِّ َ  الل مَّ  -  অথব: “থ 

অন্তেযকণয নযফতবনোযী আল্লাহ্! আভাকদয অন্তযকে থতাভায েীকনয উয অির অনফির যাি। 
থ হৃদয় ভকূয নযফতবনোযী আল্লাহ্! আভাকদয হৃদয়গুকরাকে থতাভায আনুগকতযয নদকে 
নপনযকয় দা।” 

২৯)  َّا الل م ِ باََدِت َ  َوُحْسنِ  َوُ ْكِر َ  ِ ْكِر َ  َ لىَ   ِ نَّ  থ আল্লাহ্! আভাকদযকে াাময েয থতাভায 
নমনেয েযকত, থতাভায েৃতজ্ঞতা েযকত এফং সুন্দযবাকফ থতাভায ইফাদত েযকত। 

৩০)  َّْنياَ  ِ ْز ِ  ِمنْ  َو َِجْرناَ  ُكلِّ اَ، ااُُمْورِ  ِفيْ   اَِقَبَتناَ   ْحِسنْ  الل م ااِ َر ِ  َوَ  اَاِ  الدُّ  “থ আল্লাহ্! আভাকদয 
প্রনতনি নফলকয়য থল নযণনত সুন্দয েয। আয আভাকদযকে রৃননয়ায রাঞ্ছনা  আকিযাকতয ানস্ত 
থথকে আশ্রয় দান েয। 

৩১)  َّْجَتُ ،   َّ  َ ّماًة  َو َ  َسَتْرَتُ ،   َّ  َ ْيباًة  َو َ  َاَ ْرَتُ ،   َّ  َ ْنباًة  لَناَ  َتَد ْ   َ  الل م  حاََج ًة  َو َ  َقَ ْيَتُ ،   َّ  َدْيناًة  َو َ  َفرَّ

ْنياَ  َحواَِئ ِ  ِمنْ  ى لَ َ  ِ يَ  َوااِ َر ِ  الدُّ اِحِمْينَ   ْرَحمَ  ياَ  َقَ ْيَت اَ    َّ  َص َ ٌف  َولَناَ  َر ًة الرَّ  “থ আল্লাহ্! আভাকদয 
প্রকতযেনি গুনা ক্ষভা েকয দা প্রকতযেনি ত্রুনি থগান েকয দা. প্রকতযেনি রৃনশ্চন্তা দূয েকয 
দা, ফ ঋণ নযকাধ েকয দা। আয রৃননয়া ফা আকিযাকতয থম থোন প্রকয়ার্ন মাকত থতাভায 
নু্তনষ্ট যকয়কি  আভাকদয তাকত েরযাণ যকয়কি তা আভাকদয র্ে পায়ারা েকয দা থ 
দয়াীরকদয ভকধয ফবানধে দয়াফান। 



৩২)  َّاَِجلِ ِ  ُكلِّ ِ  ال َّرِّ  ِمنَ  ِب َ  َوَنُعْو ُ  َنْعلَْم، لَمْ  َوماَ  ِمْن ُ  َ لِْمناَ  ماَ  َوآِجلِِ ،  اَِجلِ ِ  ُكلِّ ِ  اْلَ ْيرِ  ِمنَ  َنْسأَلُ َ   ناَّ  الل م  

َنْعلَمْ  لَمْ  َوماَ  ِمْن ُ  َ لِْمناَ  ماَ  َوآِجلِِ ،  আল্লাহুম্মা ইন্না নাআরেুা নভনার িাইকয কুনল্লন আকর্নরন য়া 

আনর্নরহ্ ভা আনরভনা নভনহু অভা রাভ না’রাভ। য়া নাঊমনুফো নভনাশ্ াযনয কুনল্লন 

আ’থর্নরন য়া আনর্নর, ভা আনরভনা নভনহু অভা রাভ না’রাভ। অথবাঃ থ আল্লা আভযা 

আনায োকি ফতবভান  বনফলযকতয মাফতীয় েরযাণ- মা আভযা র্ানন এফং র্ানন না- তা ফই 
প্রাথবনা েযনি। ফতবভান  বনফলযকতয মাফতীয় অেরযাণ- মা আভযা র্ানন এফং র্ানন না- তায 
ফগুকরা থথকে আশ্রয় প্রাথবনা েযনি।  

৩৩) دٍن  َ لىَ  َص ِّ  الل مَّ  دٍن  آ ِ  َوَ لىَ  ُمَحمَّ ، َحِمْيدٌف   نَّ َ   ْبراَِ ْيَم، آ ِ  َوَ لىَ   ْبراَِ ْيمَ  َ لىَ  َصلَّْي َ  َكماَ  ُمَحمَّ ِجْيدٌف  مَّ

دٍن  َ لَى َوباَِر ْ  دٍن  آ ِ  َوَ لَى ُمَحمَّ ِجْيدٌف  َحِمْيدٌف   نَّ َ   ْبراَِ ْيَم، آ ِ  َوَ لىَ   ْبراَِ ْيمَ  َ لىَ  باََرْك َ  َكماَ  ُمَحمَّ مَّ  আল্লাহুম্মা 
িানল্ল আ’রা ভুাম্মাদ য়া আ’রা আনর ভুাম্মাদ। োভা িাল্লায়তা আরা ইফযাীভা য়া আরা 
আনর ইফযাীভা ইন্নাো াভীরৃভ ভার্ীদ। য়া ফাকযে আরা ভুাম্মাদ য়া আ’রা আনর ভুাম্মাদ 
োভা ফাযােতা আরা ইফযাীভা য়া আরা আনর ইফযাীভা ইন্নাো াভীরৃভ ভার্ীদ। 
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