لة ا اه على الساحر ين
যযাদুকরদদের প্রতত অভরততশযাপত

للشيخ خالدي الحبشيي حفظه اه

শায়খ খাললিদ আলি লহবলশ হালফিাাহাহ

ي
ِ ّاَلي َح يم ُد ِ ل
َ ل َر ِّب ال َيعالَ ِم ي
সকলি পশরসা আহাহর জন্ লিলন লববজশ্বর পলবততিালিক।

َك الي َح يم يد
َ اَلللّ ُه َّم ل
হহ আহাহ, িাববীয় পশরসা আততিনার জন্।

َك الي َح يم ُد كُل ُّ ٗه ِدقَّ ٗه َو ُجل ُّ ٗ ٗه
َ اَلللّ ُه َّم ل
হহ আহাহ, হছাট বড় সকলি পশরসা আততিনার জন্।

َك الي َح يم ُد
َ َالل ّل ُه َّم ل
হহ আহাহ, সকলি পশরসা আততিনার জন্

ُ َ َيا َم ين َت َو ّح يَد َت ِبال ُيمل ِيك َو ال َيمل
كوي ِت
হহ এমন সতা লিলন ননিমবা ও রাজ্ত একক ও অনন্।

ب يو ِت
ُ َ َو َتف ََّر يد َت ِبال َيع َظ َم ِة َوالي َج

সমান ও ননিমবায় অলববীয়।

َمل َ ي
ت فَق ََه ير
َ ك
আততিলন রাজত ক্রন লনজ ননিমবাব্লি।

يت فَأ َ َم ير
َ َو َخلَق
আততিলন বস সৃ লষ ক্র্ছন অবঃততির বা্দর লবিধান লদ্য়্ছন।

َل َت ُح يو ُل َو َل َت ُز يو ُل
আততিনার ননিয় হনে, লিয় হনে।

ب َو َل َتف يُو ُت
ُ َل َت ِغ يي
আততিলন লবলিীন হ্বন না, ধ্বরস পাপ হ্বন না।

ك
َ قَآئِ ٌم ِب َنف ِيس
আততিলন লচরঞীব।

يم
َ ُس يب َحا َن
َ ك ا َ ين
ُ ت ال َيوا ِح ُد ال َيع ِظ
আততিনার ততিলবিতবা বররনা করলছ। আততিলন একক ও সু মহান।

ٖيم ِف َج َلَلِهٖ َو ق يُد ِسه
َ ا َ ين
ُ ت ال َيوا ِح ُد ال َيع ِظ
আততিলন সীয় মিরাদা ও ততিলবিতবায় একক ও অনন্।

َ الي
ال
ي ال ُيم َت َع ي
ُ ك ِب
সব্চ্য় বড় ও স্বরাব ননিমবাবান।

ال
ٍ ال َيعالِ ُم ِبك ُ ِ ّل َح
সকলি অবসা সম্কর অবশব।

َ ت ال ُيم َت
ام
َ ُس يب َحا َن
ِ ب ُذ يو الي َج َل ِل الِك َير
َ ك ا َ ين
ُ ِّ ك
আততিনার ততিলবিতবা বররনা করলছ আততিলন অহরকার ও হশৌর্বর
অলিধকারী। সব প্াব পলবততিলতর অলিধকারী আততিলন।

..ي
َ َن يح َم ُد َك ُس يب َحا َن
َ ك ِب َح يم ِد يال َنـ ي ِب َيآ ِء َو ال َيم َلئِ َك ِة ال ُيمق ََّر ِب ي
আমরা আততিনার পশরসা , আততিনার ততিলবিতবা বররনা করলছ নবীশর ও
ননকট্বাপাপ হফ্রশবাশ্রর পশরসা করার ন্ায়।

.ي
َّ ك ِب َح يم ِد يال يَولِ َيآ ِء َو
َ َن يح َم ُد َك ُس يب َحا َن
َ الصالِ ِح ي
আমরা আততিনার পশরসা করলছ সৎকমরততিরায়রশীলি হনককার
বান্দাশ্রর পশরসা করার মব।

ن َت يس َم َع ِم ين ِع َبا ِد َك َح يم ًدا
ب اَ ي
ُّ َالللّ ُه َّم اِنَّا َن يح َم ُد َك ِب َما ُت ِح
হহ আহাহ আমরা আততিনার হবমন পশরসা করলছ হিমন পশরসাশাগাা
আততিলন আততিনার বান্দাশ্রর কাছ হা্ক  শন্ব ততিছন্দ ক্রন।

يا
ً َالل ّل ُه َّم َن يح َم ُد َك َح يم ًدا َك ِث ي
হহ আহাহ, আমরা আততিনার অজস পশরসা করলছ।

اب ٖه
َ ار يك ع لَل َع يب ِد َك َو َن ِب ِّي
ِ ك ُم َح َّم ٍد َوع لَل آلِ ٖه َو ا َ يص َح
ِ اَلللّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِ ّ يم َو َب
َّ ي
َّ
الطا ِه ِر يي ين
َ الط ِّي ِب ي

হহ আহাহ, ততিলরততিূ রর বরকব, দয়া ও রহমব অববীরর ক করন আততিনার
বান্দা ও নবী মুহামদ সাহাহাা আলিােলহ ওয়াসাহা্মর উততির ও বার
ততিলরজনসহ আলতক ও বালহ্ক ততিলবিত সহচরশ্রর উততির।

يا
َ َالل ّل ُه َّم ا َ ين
ً يب ك َِب ي
ُ َ ت ا َك
হহ আহাহ, আততিলন মহান।

يا
َ َالل ّل ُه َّم ل
ً َك الي َح يم ُد َك ِث ي
হহ আহাহ, আততিনার জন্ে অলিধক পশরসা।

ك ُب ي
ك َرةً َّو ا َ ِص يي ًل
َ َالل ّل ُه َّم اِنَّا ُن َس ِّب ُح
হহ আহাহ, আমরা আততিনার ততিলবিতবা বররনা কলর সকালি ও সন্ায়।

ال
ت ال َيعالِ ُم ِبك ُ ِ ّل َح ي
َ َالل ّل ُه َّم ا َ ين
হহ আহাহ, আততিলন সকলি লবিষয় সম্কর অবশব।

اب
َّ ي ا
ِ َالل ّل ُه َّم ُم ي
ِ لس َح
ِ ن َل الي ِك َت
َ اب َو ُم يج ِر
হহ আহাহ, আততিলনে লকবাবসমূ ্হর অববীররকালর, হমঘমালিার
আববরনকারী,

َاب
ِ اب َش ِدي ِد الي ِعق
ِ ازمِ ال َ يح َز
ِ َه
লবল্ন্ন বালহনী্ক ততিরাজয় দানকারী, কলঠিন পলব্শািধ গহরকারী

اب
َس ِري ِع الي ِح َس ي
দ্রুব লহসাব গহরকারী,

الس َح َرةَ َوا َ يع َوا َن ُه يم عَ َد ًدا
َّ َالل ّل ُه َّم ا َ يح ِص
হহ আহাহ, আততিলন িাদুকর ও বার সহচর্দর এক এক ক্র শালস
লদন।

َالل ّل ُه َّم اقي ُتل ُيه يم َب َد ًدا
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ছিত্ভ ক্র হব্া ক করন

ِن ا َ َح ًدا
َو َل ُت َغا ِد ير م ي ُ ي
এবর বা্দর কাউ্ক ছাড় লদ্বন না।

ي
َّ َالل ّل ُه َّم قَ ّت ِِل
الس َح َرةَ َو ا َ يع َوا َن ُه يم ا َ َج يم َع ي ي

হহ আহাহ, আততিলন িাদুকর ও বার সহচর্দর সমূ ্লি ধ্বরস ক্র
লদন

ُّ َالل ّل ُه َّم اِنَّا َن يج َعل َُك ِف ُن ُح يو ِر ِه يم َيا ق َِو
ي
ي َيا َم ِت ي ي
হহ আহাহ, আমরা বা্দর হমাকালবলিায় আততিনা্ক আশয় লহ্স্ব
গহর করলছ, হহ পবলি ততিরাক্রমশালিী ও মহা শলিিধর।

ك ِم ين ُش ُر يو ِر ِه يم
َ اَلللّ ُه َّم اِنَّا َن ُع يوذُ ِب
হহ আহাহ, আমরা বা্দর অলনষবা হা্ক আততিনার কা্ছে আশয়
পাারনা করলছ।

ار ِه يـم َو ُع َق ِد ِه يم َو َر يب ِط ِه يم
َ َالل ّل ُه َّم اِنَّا َن ُع يوذُ ِب
ِ ك ِم ين ا َ يس َح
হহ আহাহ, আমরা বা্দর িাদু, িাদুর লশগঠি ও বাগিধন হা্ক আততিনার
আশয় পাারনা করলছ।

ي
َّ ك
الش ِد يي ِد
َ ي َبأ َس
َالل ّل ُه َّم ا َ ين ِز يل عَل َ ي ِ ي
হহ আহাহ, আততিনার ্য়াবহ লবততিদ বা্দর উততির অববীরর ক করন

اَلَّ ِذي َل ُي َر ّدُ َو َل ُي َص ُّد َو َل َي يق ِد ُر ع لَل َدفي ِع ٖه ا َ َح ٌد
িা অপলব্রািধ্, অদম্ ও িার হমাকালবলিা কর্ব হকউ সননিম নয়।

ك ا َق َيوا ُه يم
َالل ّل ُه َّم ا يهلِ ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর সবরালিধক শলিমান্ক িধরস ক করন।

ك ا َيع َتا ُه يم
َالل ّل ُه َّم ا يهلِ ي
হহ আহাহ, বা্দর হনবৃত পদানকারী্ক আততিলন ধ্বরস ক করন।

يب ُه يم َوا َ يد َها ُه يم
َالل ّل ُه َّم ا يهلِ ي
َ َ ك ا َ يم َك َر ُه يم َوا َك
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ম্িধ্ সবরালিধক অবািধ্, সব্চ্য় বড়
হকৌশলিী ও ততিলরককনাকারী্ক ধ্বরস ক করন।

الس يح ِر َو ا َ َش َّد ُه يم
َالل ّل ُه َّم ا يهلِ ي
ِّ ك ا َ يعل ََم ُه يم ِب
হহ আহাহ, বা্দর ম্িধ্ িাদু লবদ্া সম্কর সব্চ্য় য়ানী ও
শলিশালিী্ক হক ধ্বরস ক করন।

َ ان ُم َت
ب َم ِر يي ٍد
اَلللّ ُه َّم ا يهلِ ي
ٍ ِّ ك
ٍ َار َع ِني ٍد َش يي َط
ٍ ك ك ُ َّل َج ّب
হহ আহাহ, আততিলন প্ব্ক শলিশালিী, অবািধ্, অহরকারী ও লববালড়ব
শয়বান্ক ধ্বরস ক করন।

الس يح ِر ع لَل ِع َبا ِد َك عَ َد ًدا
اَلللّ ُه َّم ا يهلِ ي
ِّ ك َم ين َت َسل َّ ُط يوا ِب
হহ আহাহ, আততিনার বান্দা্দর উততির িারা িাদুর মািধ্্ম প্াব
লবসার কর্ব চায় বা্দর্ক ুন্ন ুন্ন ধ্বরস ক করন।

ك
َالل ّل ُه َّم اقي ُتل ُيه يم َب َد ًدا فَاِنَّ ُه يم َل ُي يع ِج ُز يو َن ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ছিত্ভ ক করন, লনঃস্ন্দ্হ বারা
আততিনা্ক অননিম কর্ব ততিা্র না।

َالل ّل ُه َّم ا يهلِك ُيه يم َه َل َك عَا ٍد َو َث ُم يو يد
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর আদ ও সামুদ জালবর ন্ায় ধ্বরস ক করন।

ِي َسا ِفل َُه يم َكق يَو ِم ل يُو يط
َالل ّل ُه َّم ا يج َع يل عَال َ ُ ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর লিুব আ. এর জালবর মব উ্ল ধ্বরস
ক্র লদন।

ل
ض يو ٍد ُم َس َّو َم ًة ِع ين َد َك ِم َن
ُ ارةي ِم ين ِس ّ ِج يي ٍل َم ين
َ اَلل ّ ُه َّم َو يار ُج يم ُه يم ِب ِح َج
َّ
َي َب ِع يي يد
َ الش َيا ِط ي
َ يغ ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর হছাট হছাট ি্াাততিিুি লচলিব কির বারা
পসারাঘাব ক করন, িা বারা লশি পাপ হ্ব।

اص ير َص ًرا ِف َي يو ِم َن يح ٍس ُم يس َت ِم ّير
َ ي ِري ًح
َالل ّل ُه َّم ا َ ير ِس يل عَل َ ي ِ ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির অ শ্ লদ্নর

ঝঞাবায়ু হপরর

ক করন।

يل ُم ين َق ِع ّير
ٍ از َنخ
اَلللّ ُه َّم ي
ِ اج َعل ُيه يم كَا َ يع َج

হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উৎততিালটব হখজুর কা্্র ন্ায় অিধঃততিলবব
ক করন।

َّ َالل ّل ُه َّم ا يهلِك ُيه يم ِب
اغ َي ية
ِ الط
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর পলিয়রকারী লবততিিরয় বারা ধ্বরস ক করন।

َالل ّل ُه َّم َل َت يج َع يل ل َُه يم ِم ين َبا ِق َي ية
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উতরসূ লর কাউ্ক জীলবব রাখ্বন না।

ي ُج ين ًدا ِم ين ُج ين ِد َك
َالل ّل ُه َّم َسلِ ّ يط عَل َ ي ِ ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর লব কর্দ আততিনার বালহনীসমূ হ হা্ক হকান
একলট বালহনী লিালশ্য় লদন

َو َم َلئِ َك ًة ِم ين ِع ين ِد َك
এবর আততিনার ততিননি হা্ক হকান হফ্রশবাকূলি্ক।

َّ ك
الش ِد يي يد
َ ي ِر يج َز َك يالَلِ يي يم َو عَذَ ا َب
اَلللّ ُه َّم ا َ ين ِز يل عَل َ ي ِ ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির আততিনার কষদায়ক আততিদ ও কলঠিন
শালসন হপরর ক করন।

ي ُج ين ًدا ِم ين ُج ين ِد َك َو َم َلئِ َك ًة ِم ين ِع ين ِد َك
اَلللّ ُه َّم َسلِ ّ يط عَل َ ي ِ ي

হহ আহাহ, আততিলন বা্দর হততিছ্ন আততিনার বালহনীসমূ হ হা্ক হকান
একলট বালহনী লিালশ্য় লদন এবর আততিনার ততিননি হা্ক হফ্রশবা্দর
হপরর ক করন।

اب
ِ ََي ُس يو ُم يو َن ُه يم ُسويآ َء ال َيعذ
িারা বা্দর লনকৃষ শালসর সাদ আসাদন করা্ব,

ار ُه يم
َي ي
َ ض ِر ُب يو َن ُو ُج يو َه ُه يم َوا َ يد َب
বা্দর মুখম্লি ও ততি্া্দ্শ পহার কর্ব,

اب الي َح ِري يق
َ ََو ُي ِذ ييق يُو ُه يم عَذ
এবর বা্দর জ্বলিন্ত আুন্নর শালস আসাদন করা্ব।

الس َمآ يء
َّ ي ِر يج ًزا ِم َن
َالل ّل ُه َّم ا َ ين ِز يل عَل َ ي ِ ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির আকাশ হা্ক আততিদ অববীরর
ক করন।

ي َكق يَو ِم ِف ير َع يو َن ال َيمآ يء
َالل ّل ُه َّم ا َغ ِيرق ُيه يم َو ا َ يط ِب يق عَل َ ي ِ ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ডুলব্য় লদন এবর বা্দর ওততির
হফরাউ্নর জালবর অনু রততি ততিালন চালততি্য় লদন।

ارقَ ًة َو َص َوا ِع َق قَاتِل َ ًة ُم َد ِّم َرةي
َالل ّل ُه َّم ا َ ير ِس يل عَل َ ي ِ ي
ِ ي ا َن ُج ًما ثا ِق َب ًة َو ُش ُه ًبا َح

হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির জ্বলিন্ত নননিিত, পজ্জলিনকারী বারকা
ও বা্দর ধ্বরস ক্র লদ্ব ততিা্র এমন বজ লন্ননিততি ক করন।

َالللّ ُه َّم َزل ِيزل ُيه يم ِزل َيز ًال َش ِد يي ًدا
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ্য়রকর ্ূক্ম লনততিলবব ক করন

يا
َو اك ِيب ي ُ ي
ت َوال َيع ي ُ ي
ً ن ل يَع ًنا ك َِب ي
এবর বা্দর ধ্বরস ক করন বা্দর অল্শপ ক করন।

ك َع ِن يي ًد
اَلللّ ُه َّم اقيت ي
َ َِان ِلل َيات
َ ُل َم ين َس َح َر َو َط لغ َو َب لغ َو ك
হহ আহাহ, আততিলন ধ্বরস ক করন এমন হলিাক্দর িারা িাদু ক্র,
িারা অবািধ্বা ক্র, িারা সীমালিরঘন ক্র, িারা আততিনার
লনদশরনসমূ হ্ক অসীকার ক্র।

َالللّ ُه َّم يار ِه يق ُه َص ُع يو ًدا
হহ আহাহ, আততিলন বা্ক শালসর ততিাহা্ড় আ্রাহন করান।

ي ُر ُج يو ًما
َالللّ ُه َّم ا يج َع ِل ال ُّن ُج يو َم عَل َ ي ِ ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর জন্ বারকাসমূ হ্ক লনলননিপ পস্র
ততিলররব ক করন,

َو ال َّزقُّ يو َم ل َُه يم َط َعا ًما

কাগটািুি ফলি্ক বা্দর আহার ক করন,

اس ِق ِه يم َح ِم يي ًما
َو ي
ও শরম ততিালন বা্দর ততিানীয় লহ্স্ব লসর ক করন।

ب
ُّ َالللّ ُه َّم الي ِق َف قُل يُو ِب ِه ُم
الر يع ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর অন্ত্র ্ীলবর সঞার ক করন।

َالللّ ُه َّم فَ ِّز يع ُه يم َتف ِيز يي ًعا
হহ আহাহ, বা্দর্ক আততিলন ্য়াবহ ্ীলব্ব লনততিলবব ক করন

ي َما ُي ِر يي ُد يو َن َو َي يب ُغ يو ين
َ ن َو َب ي
َ ن َو َب ي
ي َما َي يش َت ُه يو َن َو ُح يل َب يي َ ُ ي
َو ُح يل َب يي َ ُ ي
এবর বা্দর কালঙ্খিব বসর মা্

আততিলন বািধা হ্য় দাগড়ান। বারা

এবর বা্দর কাম্ ও শন্ত্ব্র মা্

আততিলন বািধা হ্য় দাগড়ান।

َالللّ ُه َّم قَ ِّتل ُيه يم َت يق ِت يي ًل َو َح ِّرق ُيه يم َت يح ِر ييقًا
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ধ্বরস ক করন এবর বা্দর্ক আুনন
পজ্জ্বললিব ক করন।

ب ِم ين ف يَو ِق ُرؤٗ ِس ِه ُم الي َح ِم يي يم
َّ َالللّ ُه َّم ُص
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর মাাায় শরম ততিালন হঢ্লি লদন।

ُّ ام َو
ات َو
ِ الع يو َر
ِ اص َه ير ِب ٖه َما ِف ال يَر َح
َ ى َو ال يَر ُج ِل َو
الظ ُه يو ِر َو ال يَي ِد ي
اَلللّ ُه َّم ي
الب ُط يو ين
ُ
হহ আহাহ, হসে শরম ততিালন লদ্য় বা্দর হততিট, বা্দর লততিঠি, বা্দর
হাব, বা্দর ততিা, বা্দর লিজ্জাসান ও বা্দর ভনস সকলি লকছু
ধ্বরস ক্র লদন।

ِي َب يغ َت ًة َل َي يس َت ِط يي ُع يو َن َر َّد َها َع ين ُّو ُج يو ِه ِه يم
َالللّ ُه َّم ي
ار َتأيت ي ِ ي
ٍ اح ِرق ُيه يم ِب َن
اج َعل ُيه يم َح ِص يي ًدا َخا ِم ِد يي ين
َوا َ يج َسا ِد ِه يم َو ي
হহ আহাহ, বা্দর্ক আততিলন এমন আুনন িধারা জ্বাললি্য় লদন িা
হঠিাৎ আশব হয় এবর বারা হস আুন্নর হলিললিহান লশখা হা্ক
লন্জ্দর মুখম্লি লন্জ্দর শরীর বাগচা্ব ততিার্ব না এবর বা্দর
লনবরালততিব শস্সদৃ শ ক্র লদন।

اب َص ًّبا
َّ َالللّ ُه َّم ُص
َ ي
ُ ِ ب عَل َ ي
َ َالعذ
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির িধারাবালহক শালস অববীরর ক করন।

ِن ا َ َح ًدا ا َ َب ًدا
َالللّ ُه َّم َل ُت يب ِق م ي ُ ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর কাউ্ক ছাড় লদ্বন না।

اب
َّ َالللّ ُه َّم ُص
ب عَل َ ي ِ ي
ي َص يو َت عَذَ ي

হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির আততিনার আজাব লনিধরারন ক্র
লদন।

الم يح َت ِض ير
َالللّ ُه َّم ي
ُ اج َعل ُيه يم ك ََه ِش يي ِم
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর  শু শাখাততিহবলনলমরব দললিব হখায়া্ড়
ততিলররব ক করন।

ل
يا
ً َالل ّ ُه َّم ا يج َع يل ِف ا َ يع َنا ِق ِه يم َو ا َ يي ِد يي ِه يم َو ا َ ير ُجلِ ِه يم َسلل ِس َل َو ا َغيلل ًل َّو َس ِع ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ঘাড়, বা্দর হাব ও বা্দর ততিা্য় লশকলি
ও হলিাহার হবা া চালততি্য় লদন এবর জাহান্নাম হক লনল্ব ক করন।

َالللّ ُه َّم َح ِّر يق َم ين ا َ يد َب َر َو ا يس َت ي
ث لِل ي َح ِّق َو َب َص ير َو َح َس َد َو َعق ََد َو َر َب َط
َ ب َو َع َب
ََك

َو َس َح ير

হহ আহাহ, আততিলন জ্বাললি্য় লদন এমন ব্লি্দর িারা ততি্াদাবন
ক্র, িারা অহলমকা পদশরন ক্র, িারা সব্ হদ্খ বার পলব
ভ্রূকুলঞব ক্র, বার পলব লব্বিষ হততিািষর ক্র, িারা িাদু ক্র, িারা
লশগট লিাশায় বা বািধন হদয়।

اصلِهٖ َصق يَر
َالللّ ُه َّم َو ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্ক জাহান্না্মর শালস আসাদন করান।

َالللّ ُه َّم َل ُت يب ِق ِم ين ُه َو َل ِم ين ُج ين ِدهٖ ا َ َح ًدا َو َل َتذَ ير
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর কাউ্ক বালক রাখ্বন না এবর বা্দর
বালহনীর কাউ্ক ছাড় লদ্বন না।

ض
اَلللّ ُه َّم ا يخ ِس يف ِب ِه ُم ال يَر ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ্ুসললিব ক করন।

اب الي َح َياةي
َّ اص ًبا ِم َن
ِ ي َح
َالللّ ُه َّم يار ِس يل عَل َ ي ِ ي
الس َمآ ِء َو اق َيط يع َع ي ُ ي
َ ن ا َ يس َب
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির আকাশ হা্ক ততিাার বিষরর ক করন,
জীব্নর িাববীয় উততিকরর হা্ক বলঞব ক করন।

ي َو ا َ يخ ِر يج ُه يم ِم ين ُح ُص يونِ ِه يم َو ُب ُي يو ِت ِه يم ا َ ِذلَّ ًة
َالللّ ُه َّم ا َ ين ِزل ُيه يم ِم ين َص َيا ِص ي ِ ي
اغ ِر يي ين
ِ َص

হহ আহাহ, বা্দর দুশরসমূ হ হা্ক বা্দর লববালড়ব ক করন, বা্দর
ঘর সমূ হ হা্ক বা্দর লিালঞব অততিদস ক্র বলহুার ক করন।

َالللّ ُه َّم اك ِيس ير ُمل يـك َُه يم
হহ আহাহ, বা্দর রাজ্ ধ্বরস ক করন,

َو اق ِيس يم ُظ ُه يو َر ُه يم
বা্দর শলি লছন্নল্ন্ন ক্র লদন,

ت
َو اك ِيس ير َش يو َك َ ُ ي
বা্দর চাকলচক্ নষ ক্র লদন,

ت
َو َع ّط ي
ِل ا َ يسلِ َح َ ُ ي
বা্দর অস্ত্র শস্ত্র অকািরকর ক্র লদন,

ي
ار ِه يـم ِض َّد ال ُيم يسلِ ِم ي ي
ِ َو َما َي يس َت يخ ِد ُم يو َن َو ِف ا َ يس َح
এবর মুসলিমান্দর লব কর্দ বারা িাদুর কা্জ ব্বযব বা্দর সব
উততিকরর ধ্বরস ক্র লদন।

ار ُه يـم ا َ يي َن َما ك َا َن يت َو ك يَي َف َما ك َا َن يت
َالللّ ُه َّم ا يبط ي
َ ِل ا َ يس َح
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর সব িাদু ধ্বরস ক্র লদন, বা হি সা্নে
াাকুক এবর হি্া্বে করা হহাক।

الس َح َر ِة َيا
َّ ك ِبال َيي ُه يو ِد َو ال َّن َصارلى َو َم ين َشا َي َع ُه يم َو ا َعَا َن ُه يم ِم َن
َ َالللّ ُه َّم عَل يَي

ُّ ق َِو
ي
ي َيا َم ِت ي ي

হহ আহাহ, আততিলন েয়াাদী নাসারাসহ িারা বা্দর অনু সারী ও
সাহাি্কারী র্য়্ছ বা্দর ধ্বরস ক করন। হহ অসীম শলিশালিী ও
মহাততিরাক্রমশালিী।

َالللّ ُه َّم ُح َّل ك ُ َّل َم يس ُح يو ير

হহ আহাহ, প্ব্ক িাদুগস্ক আততিলন মুি ক্র লদন।

َالللّ ُه َّم ُح َّل ك ُ َّل َم ير ُب يو يط
হহ আহাহ, িাদুর জন্ বননকৃব পলবলট লশট আততিলন খু্লি লদন।

َالللّ ُه َّم َيا َح ُّي َيا ق َّي يُو ُم
হহ আহাহ , হহ লচরঞীব লচরসায়ী সতা।

ث
ُ ك َن يس َت ِغ يي
َ ِب َر يح َم ِت
আততিনার দয়া ও অনু গ্হর সু বা্দ আমরা আততিনার কা্ছ সাহাি্
পাারনা করলছ।

ك ُنقَاتِ يل
ُ ا َ ينت َ َع
َ ك َن ُص يو ُل َو ِب
َ ك َن ُح يو ُل َو ِب
َ ي َنا ِب
َ ض َد َنا َو ا َ ين
ُ ت َن ِص ي
আততিলনে আমা্দর সাহাি্কারী, আততিলন আমা্দর সামার্দানকারী।
আমরা আততিনার সাহা্ি্ে আক্রমর কলর এবর আততিনার ্রসা্বে
িু্দ ললিপ হে।

الس َح َرةي
َّ اَلللّ ُه َّم اِ ّنَا َن يج َعل َُك ِف ُن ُح يو ِر
হহ আহাহ, আমরা আততিনা্ক িাদুকর্দর অলনষবার লব কর্দ পাচীর
লহ্স্ব গহর করলছ।

ُبآئِ ِه يم
ِ الس َح َر ِة َو ُخ َّدا ِم ِه يم َو َح َّر
ِّ َالللّ ُه َّم اِنَّا َن يج َعل َُك ِف ُن ُح يو ِر
َ َ اس ِه يم َو ك

হহ আহাহ, আমরা আততিনা্ক িাদুকর, বা্দর সাহাি্কারী্দর,
বা্দর ততিাহারাদানকারী ও বা্দর হনবা্দর অলনষবার লব কর্দ
আশয় লহ্স্ব গহর করলছ।

ت
َ َالللّ ُه َّم اِنَّا َن ُع يوذُ ِب
ار ِه يم َوا َ يسلِ َح ِ ِ ي
ِ ك ِم ين ُش ُر يو ِر ِه يم َو ِم ين ُع َق ِد ِه يم َوا َ يس َح
হহ আহাহ, আমরা আততিনার কা্ছ আশয় পাারনা করলছ বা্দর
অলনষবা হা্ক, বা্দর িাদুর লশগট হা্ক, বা্দর িাদু হা্ক ও
বা্দর অস্ত্র হা্ক।

ِل ك ُ َّل ِس يح ٍر َم ير ُش يو يش
َالللّ ُه َّم ا يبط ي
হহ আহাহ, ততিালন লছলট্য় করা সব িাদু আততিলন নষ ক্র লদন।

ان
َالللّ ُه َّم ا يبط ي
ِل ك ُ َّل ِس يح ٍر اسي َت َغا ُث يوا ِف يي ِه ِب ُمل يُو ِك الي َج ي
হহ আহাহ, লজন সমাট্দর সাহাি্ লন্য় করা সব িাদু ধ্বরস ক্র
লদন।

ام
اَلللّ ُه َّم ا يبط ي
الم َبا ِي ِض َو يال يَر َح ي
َ ِل ك ُ َّل ِس يح ٍر ع لَل
হহ আহাহ, ভরস বা মাবৃশ্্র অবসানরব বসসমূ ্হর িাদু আততিলন
ধ্বরস ক্র লদন।

ام
ٍ َِل ك ُ َّل ِس يح ٍر ِف ُجث
َالللّ ُه َّم ا يبط ي
ث َو ِع َظ ي

হহ আহাহ, আততিলন িধরস ক্র লদন মৃব শরী্রর মারস বা বার হালস
বারা করা পলবলট িাদু্ক।

ِل ك ُ َّل ِس يح ٍر ِف ال َج َما ِج ِم َص َن ُع يوا يه
َالللّ ُه َّم ا يبط ي
হহ আহাহ, মাাার খুললি বারাকৃব পলবলট িাদু্ক আততিলন ধ্বরস ক্র
লদন।

ِل ك ُ َّل ِس يح ٍر َمل ُيم يو يس
َالللّ ُه َّم ا يبط ي
হহ আহাহ, স্প্শরর মািধ্্ম করা সব িাদু আততিলন নষ ক্র লদন।

ِل ك ُ َّل ِس يح ٍر َمل ُيب يو يس
َالللّ ُه َّم ا يبط ي
হহ আহাহ, ততিলর্িধয় ব্স্ত্রর মািধ্্ম করা সব িাদু আততিলন নষ ক্র
লদন।

ِل ك ُ َّل ِس يح ٍر ِبال ُيم َصاف ََح ِة َت يم
َالللّ ُه َّم ا يبط ي
হহ আহাহ, করমদর্নর মািধ্্ম করা পলবলট িাদু আততিলন ধ্বরস ক্র
লদন ।

ف َص َن ُع يوا يه
ِ ِالهات
َالللّ ُه َّم ا يبط ي
َ ب
َ ِل ك ُ َّل ِس يح ٍر عَ ي
হহ আহাহ, অদৃ শ্ সতার মািধ্্ম করা পলবলট িাদু্ক আততিলন িধরস
ক্র লদন ।

ِل ك ُ َّل ِس يح ٍر ِم ين َبل َ ٍد َب ِع يي ٍد َص َن ُع يوا يه
َالللّ ُه َّم ا يبط ي
হহ আহাহ, দূ রববরী শহর হা্ক বা্দর করা পলবলট িাদু্ক আততিলন
িধরস ক্র লদন ।

ِل ك ُ َّل ِس يح ٍر ِبال َي ٍة َعك َُس يو َها ِبال َي ٍة َح َّرف يُو َها
اَلللّ ُه َّم ا يبط ي
হহ আহাহ, আততিনার আয়াব্ক লবকৃবকরর বা ততিলরববর্নর মািধ্্ম
বারা হি িাদু ক্র্ছ বা আততিলন িধরস ক্র লদন।

ك
َالللّ ُه َّم ا يبط ي
ِل ك ُ َّل ِس يح ٍر ا يم َت َه ُن يوا ِف يي ِه ِك َتا َب ي
হহ আহাহ, আততিলন এমন পলবলট িাদু ধ্বরস ক্র লদন িা করার
হননি্িত আততিনার লকবাব হক অততিমান করা হ্য়্ছ।

الر َياحي
َالللّ ُه َّم ا يبط ي
ِّ ِل ك ُ َّل ِس يح ٍر َح َّر َك يت ُه
হহ আহাহ, আততিলন এমন পলবলট িাদু ধ্বরস ক্র লদন িা বাবা্সর
মািধ্্ম আবলবরব হয়।

ِل ك ُ َّل ِس يح ٍر ِف َج َب يل
َالللّ ُه َّم ا يبط ي
হহ আহাহ, আততিলন ততিাহাড়লসব পলবলট িাদু ধ্বরস ক্র লদন।

ِل ك ُ َّل ِس يح ٍر ِف َج َب ٍل ا َ َّوا يه
َالللّ ُه َّم ا يبط ي

হহ আহাহ, আততিলন পলবলট এমন িাদু ধ্বরস ক্র লদন িা বারা
ততিাহা্ড় আশয় লন্য় ক্র্ছ।

ك ِم ين غ يَد ِر ِه يم َو َمك ِير ِه يم
َ َالللّ ُه َّم اِنَّا َن ُع يوذُ ِب
হহ আহাহ, আমরা আততিনার কা্ছ আশয় চাে বা্দর কুমনরা হা্ক
ও বা্দর হিধাগকাবালজ হা্ক।

ك ِم ين ِح يق ِد ِه يم َو َح َس ِد ِه يم
َ َالللّ ُه َّم اِنَّا َن ُع يوذُ ِب
হহ আহাহ, আমরা আততিনার কা্ছ বা্দর লহরসা ও লব্বিষ হা্ক
আশয় পাারনা করলছ।

ت َو
َ َالللّ ُه َّم اِنَّا َن ُع يوذُ ِب
ك ِم ين ِش َّد ِة َب يط ِش ِه يم َو َت َربُّ ِص ِه يم َو ُم َتا َب َع ِ ِ ي
َت يش ِد يي ِد ِه يم
হহ আহাহ, আমরা আততিনার কা্ছ আশয় চাে বা্দর শলিশালিী
আক্রমর হা্ক, বা্দর সু ্িাশসনান হা্ক বা্দর অনু সরর হা্ক
ও বা্দর ক্ঠিারবা হা্ক।

َت
َ َالللّ ُه َّم اِ ّنَا َن ُع يو ُذ ِب
ِ ب ِه يم َو َص ي
ِ ك ِم ين َص ي
اس ِت َمات ِ ِ ي
ب َش َيا ِط يي ِ ِ ي
ن َو ي
হহ আহাহ, আমরা আততিনার কা্ছ আশয় পাারনা কলর বা্দর
সু ্িাশসনান হা্ক, বা্দর শয়বান্দর অ্ততিননিা করা হা্ক ও
বা্দর উমতবা হা্ক।

ت
َ َالللّ ُه َّم اِنَّا َن ُع يوذُ ِب
َت َو َش َه َواتِ ِه يم َو َز يي ِغ ِه يم َو َض َللَ ِ ِ ي
اس ِت َمات ِ ِ ي
ك ِم ِن ي
হহ আহাহ, আমরা আততিনার কা্ছ আশয় পাারনা করলছ বা্দর
উমতবা হা্ক, বা্দর হীনকামনা, ততিাভ্রষ করার হচষা হা্ক এবর
বা্দর লবভ্রালন্ত হা্ক।

ت
َ ت َو ك يَي َف ِش يئ
َ َالللّ ُه َّم ا يك ِف َنا ُه يم ِب َما ِش يئ
হহ আহাহ, আততিলন আমা্দর জন্ ি্াষ হ্য় িান হি্া্বে আততিনার
মলজর িার মািধ্্মে আততিনার মলজর।

ل َو نِ يع َم ال َيوك يِي ِل
ُ َح يس ُب َنا ا
আমা্দর জন্ আহাহে ি্াষ, লবলনে উতম কািরলনবরাহক।

َح يس ُب َنا ال َخالِ ُق ِم ين ال َيم يخل يُو ِـق
মাখলিু্কর লবততিরী্ব সষাে আমা্দর জন্ ি্াষ।

الرا ِز ُق ِم ين ال َيم ير ُز يو ِـق
َّ َح يس ُب َنا
লরলজকপব্ালশর চাে্ব আমা্দর জন্ লরলজ্কর সষাে ি্াষ।

ي
ِ ل الَّ ِذي ُه َو َح يس ُب َنا عَل يَي ِه َت َوكَّل ي َنا َو اِل يَي ِه ا َ َن يب َنا َو اِل يَي ِه ال َيم ِص ي
ُ َح يس ُب َنا ا

আমা্দর জন্ ঐ আহাহ ি্াষ িা্ক আমরা আমা্দর জন্ ি্াষ
ম্ন করলছ, আমরা বার ওততির ্রসা করলছ। বার কা্ছ আমরা
পব্াববরীব হ্বা।লবলনে আমা্দর শন্তব্

ل
َو َل َح يو َل لَ َنا َو َل ق َُّوةَ اِ َّل ِبا ي
লবলন ব্বীব আমা্দর হকান সামার্ হনে লবলন ব্বীব আমা্দর
হকান শলি হনে।

ك
َ ِالس َح َرةَ اَلَّ ِذ يي َن َي ُص ُّد يو َن َع ين َس ِب ييل
ِّ َالللّ ُه َّم قَا ِت ِل
হহ আহাহ, আততিলন িধরস ক করন ঐ িাদুকর্দর, িারা আততিনার ততি্ার
মা্

বািধা নবলর ক্র,

َ َو ُي
ك ِّذ ُب يو َن ُر ُسل ََك
আততিনার রাসু লি্দর লমা্া পলবততিন্ন ক্র,

َو َل ُي يؤ ِم ُن يو َن ِب َو يع ِد َك
আততিনার পলবিশলব সমূ ্হর উততির লববাস সাততিন ক্র না,

َك
َ َو ُي يؤذُ يو َن ِع َبا َد َك َو اِ َمآئ
আততিনার বান্দা-বালন্দ্দর কষ হদয়,

َك
َو ُيقَاتِل يُو َن ا َ يولِ َيآئ ي

আততিনার আউললিয়া্দর হব্া ক্র।

ت
َ َالللّ ُه َّم َخالِ يف َب ي
ي كَلِ َم ِ ِ ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর মা্

লব্্দ নবলর ক্র লদন।

ب ِف قُل يُو ِب ِه يم
ُّ َالللّ ُه َّم َو الي ِق
َ الر يع
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর অন্ত্র ্ীলবর সঞার ক করন।

ك اِلل َه الي َح ّيق
َ ي ِر يج َز َك َو عَذَ ا َب
َالللّ ُه َّم ا َ ين ِز يل عَل َ ي ِ ي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির আততিনার শালস ও আততিনার আজাব
অববীরর ক করন, হহ স্ব্র প্ু।

َالللّ ُه َّم ا َ ِع َّنا َو َل َت ِع ين عَل َ يي َنا
হহ আহাহ, আততিলন আমা্দর জন্ সাহাি্ নালিলি ক করন, আমা্দর
লব কর্দ নয়

َوا ين ُص ير َنا َو َل َت ين ُص ير عَل َ يي َنا
আততিলন আমা্দর সাহাি্ ক করন, আমা্দর লব কর্দ নয়

َوا يه ِد َنا َو َي ِّس ير ُه َدا َنا اِل يَي َنا
আততিলন আমা্দর হহদায়াব দান ক করন এবর আমা্দর জ্ন্ আততিনার
ততি্া চলিা্ক সহজ ক করন।

َالللّ ُه َّم ا يم ُك ير لَ َنا َو َل َت يم ُك ير عَل يَي َنا
হহ আহাহ, আততিলন আমা্দর জন্ হকৌশলি অবলিম্ন ক করন, আমা্দর
লব কর্দ নয়।

َوا ين ُص ير َنا ع لَل َم ين َب لغ عَل يَي َنا
এবর আমা্দর সাহাি্ ক করন এমন হলিাক্দর লব কর্দ িারা আমা্দর
ওততির অন্ায় কর্ছ।

َّ ات ا
لس يب ِع
َّ ك ِب َها
ِ السمل َو
ُ ك الَّ ِت ُت يم ِس
َ ُك ِبق يُد َر ِت
َ الللّ ُه َّم اِ ّنَا َن يساَل
হহ আহাহ, আমরা আততিনার ঐ সাম্ারর হদাহাে লদ্য় পাারনা করলছ
িার মািধ্্ম আকাশসপক্ক লসর হর্খ্ছন -

َّ الس َح َر ِة َو
ا َ ين َت ي
ت َو ال َيم َر َد ِة
َّ ك ِف َي َنا َبأ ي َس
ِ َار يي
َ ي َو
ِ العف
ِ الش َيا ِط ي
হিন আততিলন আমা্দর জন্ ি্াষ হ্য় িান িাদুকর্দর,
শয়বান্দর, লজন্দর এবর অবািধ্্দর অলনষবার লব কর্দ।

ك ا َ َش ُّد َبأ ي ًسا َّو ا َ َش ُّد َت ين ِك يي ًل
َ َّاِن
লন্য়ে আততিনার প্াব চরম ততিিরা্য়র ও অলিধক প্াবক।

َّ ت
ُك ِشفَآ ًء َل
َ ت َو َل ِشفَآ َء اِ َّل ِشفَآئ
َ الش ِاف َل َش ِافي اِ َّل ا َ ين
َ اَلللّ ُه َّم ا يش ِفي ا َ ين

ُي َغا ِد ُر َسق ًَما

হহ আহাহ, আততিলন আ্রাশ্ দান ক করন। লন্য়ে আততিলন
আ্রাশ্দানকারী। আততিলন ব্বীব হকান লশফাদানকারী হনে এবর
আততিনার লশফা ব্বীব আ্রাশ্ সমব নয়। এমন হরাশমুলি লদন িার
সা্া কখ্না অসু সবা সমৃ ি হ্ব ততিা্র না।

َالللّ ُه َّم َب ِّص ير ك ُ َّل َم يس ُح يو ٍر ِب ِس يح ِر يه
হহ আহাহ, আততিলন প্ব্ক িাদুগস ব্লি্ক বা্ক করা িাদু হদলখ্য়
লদন।

ان ِس يح ِر يه
ِ َ َالللّ ُه َّم َب ِّص ير ك ُ َّل َم يس ُح يو ٍر ِب َمك
হহ আহাহ, আততিলন প্ব্ক িাদুগস ব্লি্ক বার িাদু করার সান
হদলখ্য় লদন।

َٖالللّ ُه َّم َب ِّص ير ك ُ َّل َم يس ُح يو ٍر ِب َدآئِهٖ َو َد َوآئِه
হহ আহাহ, আততিলন প্ব্ক িাদুগস ব্লি্ক বার অসু সবা ও ঔষিষিধ
সম্কর অবলহব ক করন।

الس َمآ ِء َو يال يَر ِض ك ََما
َّ ك ا َ يم ُر َك ِف
َّ ل الَّ ِذي ِف
َ الس َمآ ِء َتق ََّد َس اِ يس ُم
ُ َر ّبُ َنا ا
ك ِف يال يَر ِض
َّ ك ِف
َ الس َمآ ِء فَا يج َع يل َر يح َم َت
َ َر يح َم ُت

হহ আমা্দর প্ূ এমন আহাহ, লিলন আকা্শর প্ু। আততিনার
ততিলবিত নাম, আততিনার িাববীয় লন্দরশ আসমান-িমী্ন কািরকর।

আততিনার রহমব হিমন আকা্শ লবদ্মান, হবমন িমী্নও রহমব
বিষরর ক করন

َّ ت َر ُّب
ت
ت َر ُّب ال ُيم يس َت ي
َ ي ا َ ين
َ ي ا َ ين
َ ايا َنا ا َ ين
َ َو ا يغ ِف ير لَ َنا ُح يو َب َنا َو َخ َط
َ ض َع ِف ي
َ الط ِّي ِب ي
َ ف ال ي
ك ير ِب
ِ ف ال َيب َل ِء ِف ك يَش
ِ ك َو يح َد َك ِف ك يَش
َ ي ِب
َ َر ُّب ال َيم يس ُح يو ِر يي َن ال ُيم يس َت ِغ يي ِث ي
ي
ِ َو ِف ك يَش َف الي َغ ِّم َو ِف ك يَش
َّ الس يح ِر َيا ا َ ير َح َم
الرا ِح ِم ي ي
ِّ ف

এবর আমা্দর ুননাহ ও অততিরািধ সমূ হ ননিমা ক করন। আততিলন ততিলবিত
বান্দা্দর রব, আততিলন অসহায়্দর রব, আততিলন িাদুগস
সাহাি্পাারনাকারী্দর রব, িারা একমািত আততিনার কা্ছে লবততিদ
আততিদ হা্ক মুলির জন্, লচন্তামুলি ও িাদুগসবা হা্ক মুলির জন্
পাারনা ক্র। হহ ততিরম ক কররাময়।

ك
َالللّ ُه َّم فَاَ ين ِز يل َر يح َم ًة ِم ين َر يح َم ِت ي
অবএব হহ আহাহ, আততিনার রহমবসমূ হ হা্ক আমা্দর জন্
রহমব অববীরর ক করন।

ك الَّ ِت َو ِس َع يت ك ُ َّل َش يي ٍئ
َ َالللّ ُه َّم ا َ ين ِز يل َر يح َم ًة ِم ين َر يح َم ِت
হহ আহাহ, ততিৃ লাবীর িাববীয় বস্ব ততিলরব্প আততিনার দয়া্া্ার
হা্ক আমা্দর দয়া ক করন,

ك ع ََل ك ُ َّل ِس يح ٍر ف َُي يب َط يل
َ ِك َو ا َ ين ِز يل ِش َفآ ًء ِم ين ِش َفآئ
َ َِو ِش َفآًء ِم ين ِش َفآئ

আততিনার হরাশমুলিদা্নর ননিমবায় আমা্দর আ্রাশ্ দান ক করন
এবর িাদুগসবা হা্ক আ্রাশ্ দান ক করন িা সব িাদু ধ্বরস ক্র
হদয়।

ك عَللى ك ُ َّل ِس يح ٍر ف ََي ُز يو يل
َ َِالللّ ُه َّم ا َ ين ِز يل ِش َفآ ًء ِم ين ِش َفآئ
হহ আহাহ, এমন সু সহবা দান ক করন িার ততির সব িাদু দূ লর্ুব হ্য়
িায়।

ك عَللى ك ُ ِ ّل ِس يح ٍر ف َُي يح َر ُق
َ َِالللّ ُه َّم ا َ ين ِز يل شِ َفآ ًء ِم ين ِش َفآئ
হহ আহাহ, িাদু হা্ক আ্রাশ্লিা্্র পলব্িষিধক দান ক করন হিন
সকলি িাদু ্স হ্য় িায়...

ك ع لَل ك ُ ِ ّل َش يي ٍئ قَ ِد يي ٍر
َ َّع لَل ك ُ ِ ّل ِس يح ٍر ف ََي يخ ُرجُ ع لَل ك ُ ِ ّل ِس يح ٍر ف َُي يب َط ُل َو َيف ُيس ُد اِن
َو ِب يال ِ َجا َب ِة َج ِد يي ير
হিন সকলি িাদু হা্ক মুলি ততিাওয়া িায়, হিন সকলি িাদু বালবলি হ্য়
িায়, ধ্বরস হ্য় িায় । লন্য়ে আততিলন সবরময় ননিমবার অলিধকারী
এবর পাারনা কবুলিকারী।

ل
ات َو يال يَر ِض عَالِ َم
َّ بآئِ يي َل َو ِم ييكَآئِ يي َل َو اِ يس َرا ِف يي َل فَاط َِر
ِ الس لم َو
َ اَلل ّ ُه َّم َر َّب ِج ي
َّ ب َو
ي ِع َبا ِد َك ِف يي َما ك َا ُن يوا ف يَي ِه َي يخ َتلِف يُو َن
َ الش َها َد ِة ا َ ين
َ ت َت يحك ُُم َب ي
ِ الي َغ يي

হহ আহাহ, হহ লজবরাঈলি, লমকাঈলি ও েসরালফলি-এর প্ু, আকাশ
জলম্নর সষা। অদৃ শ্ ও দৃ শ্মান বসসমূ ্হর অবশব সতা। লন্য়ে
আততিলন আততিনার বান্দা্দর মিধ্কার মব্্্দর ব্াততিারসমূ ্হ লমমারসা
পদান ক্রন।

اط
ٍ آء اِ لل ِص َر
َ َّك اِن
َ ِاِ يه ِد َنا لِ َما ا يخ ُتلِ َف ِف يي ِه ِم َن الي َح ِّق ِباِ يذن
ُ ي َم ين َت َش
ك َت يه ِد ي

ُم يس َت ِق يي يم

আততিলন আমা্দর হি লবিষয়লট আমা্দর কা্ছ অস্পষ হ্য় আ্ছ
হস্ননি্িত সলঠিক ততিাপদশরন ক করন। লন্য়ে আততিলন িা্ক েচা
বা্ক সলঠিক ততিা পদশরন ক্রন।

َر ّبَ َنا َل َتكِل ي َنا إِ لل ا َ ينف ُِس َنا فَ َن يهل يَك
হহ আহাহ, আমা্দর্ক আমা্দর উততির হছ্ড় লদ্বন না িার ফ্লি
আমরা ধ্বরস হ্য় িাে।

ف ال َيب َل يء
ِ ك َت َوكَّل ي َنا فَاك ِيش
َ عَل يَي
আততিনার উততিরে আমা্দর ্রসা, বাে এ লবততিদ হা্ক আমা্দর
মুি ক করন

اَلللّ ُه َّم اك ِيش يف ك ُ َّل َب َل يء
হহ আহাহ, সকলি লবততিদ হা্ক আমা্দর মুি ক করন।

َّ الدآ ِء َو
َّ َالللّ ُه َّم َب ِّص ير َنا ِب
الد َوآ يء
হহ আহাহ, আমা্দর অসু সবা এবর বার পলবকা্রর উততিায় আমা্দর
অবলহব ক করন।

ُّ اَلللّ ُه َّم َهذَ ا
ك ال ُّتكي َل ين
َ ك يال ِ َجا َب ِة َو َهذَ ا الي ُج يه ُد َو عَل يَي
َ آء َو ِم ين
ُ َالدع
হহ আহাহ, এে আমা্দর পাারনা, (আমা্দর আশা) আততিলন এর
কবুলিকারী। এলটে আমা্দর প্চষা এবর আততিনার উততিরে ্রসা।

ي َو َسل َّ َم َت يسلِ يي ًما
َ َو َص ِّل الللّ ُه َّم ع ََل َن ِب ِ ّي َنا ُم َح َّم ٍد َّو ع لَل لالِ ٖه َو َص يح ِب ٖه ا َ يج َم ِع ي

يا
ً َك ِث ي

হহ আহাহ, দয়া ও রহমব অববীরর ক করন আমা্দর নবী হিরব
মুহামদ সাহাহাহ আলিােলহ ওয়াাসাহাম, বাগর ততিলরবার-ততিলরজন বার
সকলি সহচরবৃ ্ন্দর উততির ।
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