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ববিিশ্বশ্বননাািিীী  মমুুহহাাম্মম্মাাদদ  
[সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম]  এর পক্ষ থেকে     

  অঅমমঙ্গঙ্গলল,,  িিযযাাববিি  ওও  মমহহাামমাাররীী  থথররাাগগ  হহককেে    
ররক্ষক্ষাারর  উউপপাায়য়    

প্রস্তুেেরণ:  
ডডক্টক্টরর  ননাাজজীী  ববিিনন  আআররফফাাজজ    

  
 

অনুিাদ, সম্পাদন ও বনরীক্ষণ:  
ইসলাবমে থসন্টার রািওয়া, বরয়াদ 

 
 

েকরানা ভাইরাস থরাগ হকে সৃবিেেতা মহান আল্লাহ সেলকে রক্ষা েরুন 
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للحفظ والوقاية من الشرور واألمراض  صلى هللا عليه وسلمهدي النبي محمد 
 واألوبئة
 

 دكتور/ ناجي بن إبراهيم العرفج إعداد ال
 
 

 ترجمة ومراجعة وتدقيق
 

 جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالربوة في الرياض
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আনকের সবহে অত্র িইবি মুসবলম জাবের জনয এিং সেল জাবের মানি সমাকজর জনয 
উপহৃে েরলাম। এর সাকে সাকে এে ও অবিেীয় সৃবিেেতা সিতশবিমান অনন্ত 
েরুণাময় পরম দয়ালু সুক্ষ্মদশতী সেয উপাসয মহান আল্লাহর োকে থদায়া েবর: বেবন থেন 
আমাকদরকে সবিে ঈমাকনর সবহে সেল প্রোকরর অশাবন্ত, অমঙ্গল, িযাবি ও মহামারী 
থরাগ এিং বিকশ্ব েবিকয় পিা েকরানা ভাইরাস থরাগ ও সমস্ত প্রোকরর থরাগ হকে 
সংরবক্ষে েকরন এিং সুকে ও শাবন্তকে জীিনোপন েরার সুকোগ প্রদান েকরন।  
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 ِ ِحْيمِ بِْسِم �ه ْحَمِن الره  الره

অনন্ত েরুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নাকম 
প্রেৃে ইসলাকমর িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] 
1400 শোব্দী আকগই এিং প্রবেকরািমূলে স্বাস্থ্যকসিার আবিভতাি ও উৎপবি হওয়ার 
আকগই পবিত্র েুরআন ও োাঁর হাদীকসর আকলাকে এমন বশক্ষা প্রদান েকরকেন, থে থসই 
বশক্ষার িারা আমরা সুেময় ও েলযাণময় জীিন লাভ েরকে পারকিা এিং সেল 
প্রোকরর অমঙ্গল, িযাবি, মহামারী থরাগ ও েকরানা ভাইরাস থরাগ হকে সংরবক্ষে হকে 
পারকিা। থেকহেু পবিত্র েুরআকনর বশক্ষার মকিয সুে ও শাবন্তর িােতা এিং েরুণার 
থজযাবে ও আকরাগয লাকভর পে প্রদশতন েরা হকয়কে।   
     
সুেরাং থে িাবি েলযাণময় জীিন লাভ েরকে চায়, থসৌভাগযশালী হকে চায় এিং 
সিরেম বিপদাপদ, দুঃেেি ও েন্ত্রণা থেকে উিমরূকপ মুি ও সংরবক্ষে হকে চায়, থস 
িযবির অপবরহােত েেতিয হকলা এই থে, থস এেমাত্র সেয উপাসয সৃবিেেতা মহান 
আল্লাহকে এে ও অবিেীয় িকল এিং োাঁর থোকনা অংশীদার থনই িকল আন্তবরেোর 
সবহে বিশ্বাস েরকি। এিং সবিে পন্থায় োাঁরই উপাসনা েরকি আর োাঁরই বনেকি 
বনকজর েলযকণর জনয প্রােতনা েরকি। থেকহেু োাঁরই হাকে রকয়কে সিতময় েেৃতত্ব ও প্রেৃে 
রাজত্ব এিং োাঁরই হাকে রকয়কে পৃবেিী পবরচালনার আকদশ ও ক্ষমো। বেবনই 
বিশ্বজগকের সৃবিেেতা সিতশবিমান সংরক্ষণোরী ও আকরাগয প্রদানোরী।  
পবিত্র েুরআকনর মকিয একসকে: 

  .80اآلية  ،الشعراء(، سورة َوإِذَا َمِرْضُت فَُهَو يَْشِفينِ )
অেত: “মহান আল্লাহর িােতািহ রাসূল ইিরাহীম আলাইবহস্সালাম িকলকেন:  আবম েেন 
অসুস্থ্ হই বেবনই মহান আল্লাহ আমাকে সুস্থ্ েকরন”। সূরা ইিরাহীম, আয়ে নং 80। 
পবিত্র েুরআকনর মকিয আকরা একসকে: 

(، ِه فَْلَيتََوكهِل اْلُمْؤِمنُونَ اللهـ َوَعلَى ،لهن يُِصيبََنا إَِّله َما َكتََب اللهـهُ َلنَا ُهَو َمْوََّلنَاقُل ) 
   .52اآلية ، التوبةسورة 

অেত: “কহ আল্লাহর িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ! েুবম িকল দাও: আল্লাহ ো 
বনিতাবরে েকরকেন, এর িাইকর বেেুই আমাকদর জীিকন ঘিকি না। বেবনই আমাকদর প্রভু, 
সিতেমত বিিায়ে। আর প্রেৃে ঈমানদার মুসবলম সমাকজর েেতিয হকলা শুিুমাত্র আল্লাহর 
উপর ভরসা েরা”। সূরা আিাওি, আয়ে নং 52। 
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প্রেৃে ইসলাকমর বশক্ষা থমাোকিে আমরা এই ভাকি সৃবিেেতা সেয উপাসয মহান 
আল্লাহর এেত্বিাকদর প্রবে বিশ্বাস স্থ্াপন েরকিা এিং োাঁরই উপর পূণত ভরসা রােকিা। 
থেকহেু বেবনই ভাকলা, মে এিং জীিন ও জীবিোর মাবলে। বেন্তু মহান আল্লাহর উপর 
পূণত ভরসা রাোর পর প্রেৃে ইসলাকমর বশক্ষা থমাোকিে স্বাস্থ্য রক্ষার সবিে উপাদান 
এিং থরাগ বনকরাকির উপকদশ ও থরাগ বনরামকয়র উপেরণ অিলম্বন েরাও হকলা 
অপবরহােত। োই মহান আল্লাহর িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম]  আমাকদরকে উপকদশ প্রদান েকরকেন: আমরা থেন মহান আল্লাহর উপর 
পূণত ভরসা রাোর পর স্বাস্থ্য রক্ষার সবিে উপাদান গ্রহণ েবর এিং থরাগ বনকরাকির ও 
থরাগ বনরামকয়র উপকদশ থমকন চবল। বেবন আকরা উপকদশ প্রদান েকরকেন: আমরা থেন 
স্বাস্থ্য রক্ষার জনয সবিে উপাদান গ্রহণ েবর এিং থরাগ বনকরাকির জনয ঔষি িযিহার 
েবর। এিং সেল প্রোকরর অমঙ্গল, িযাবি ও মহামারী থরাগ থেকে সুরবক্ষে োোর 
সুিযিস্থ্া েবর।  
 
আল্লাহর িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] মহামারী 
থরাগ েবিকয় পিার সময় অসুস্থ্কদরকে পৃেেভাকি রাোর ও োোর উপকদশ প্রদান 
েকরকেন। এই বিষয়বিকে িেতমাকন থোয়াকরন্টাইন িলা হয়। অনুরূপভাকি আল্লাহর 
িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] নামাজ পিার জনয 
পবিত্রো ও পবরচ্চন্নো অজতন েরার উপকদশ প্রদান েকরকেন এিং বদনরাকে পাাঁচিার 
ফরজ নামাজ পিার জনয ও উপাসনা েরার জনয ওজু েরার আকদশ প্রদান েকরকেন। 
 
প্রেৃে ইসলাম িকমত ওজুর মািযকম শরীকরর  েেেগুবল অঙ্গপ্রেযঙ্গ থেমন দই হাে, মুে, 
মুেমণ্ডল এিং নাে বদনরাকে অকনেিার থিৌে েরা হয়। এর মািযকম ঘৃবণে ও দূবষে 
থরাগ িহণোরী জীিাণু নাশ হকয় োয়। অনুরূপভাকি হাাঁবচ থদওয়ার সময় (িা োশার 
সময়)  মুে থেকে থনওয়ার বিিান রকয়কে। 

িেতমান েুকগ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া এিং বিবভন্ন প্রোকরর হাসপাোল ও সরোরী স্বাস্থ্য সংস্থ্া 
মহামারী থরাগ থেকে সুরবক্ষে োোর জনয এিং স্বাস্থ্যরক্ষার জনয থে সি বিবিবিিান, 
বনয়ম, পদ্ধবে ও থোয়াকরন্টাইকনর িযিস্থ্া এিং পবরচ্চন্নোর আদিোয়দা অিলম্বন েরার 
প্রবে উৎসাহ প্রদান েরকে, থস সি বিবিবিিান, বনয়ম, পদ্ধবে ও থোয়াকরন্টাইকনর িযিস্থ্া 
এিং পবরচ্চন্নোর আদিোয়দার বদেবনকদতশনা আল্লাহর িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ 
[সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এর বশক্ষার মকিয িহু শোব্দী আকগ থেকেই স্পিভাকি 
বিরাজ েরকে।  
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বনউজ উইে পবত্রোয় এেজন আকমবরোন প্রকফসর থোরীে থোনবসডীন মহামারী থরাগ 
হকে সুরবক্ষে োোর জনয থোয়াকরন্টাইকনর িযিস্থ্া এিং পবরচ্চন্নোর আদিোয়দা 
অিলম্বন েরার বিষয়বি উপস্থ্াপন েরার পর িকলকেন: মহামারী থরাগ হকে স্বাস্থ্যরক্ষার 
জনয এিং সুরবক্ষে োোর জনয এই সি উপাদাকনর েো বে থেউ থোকনা বদন উপস্থ্াপন 
েরকে থপকরকে!? 
এই প্রকের উিকর অনয আকরেজন আকমবরোন প্রকফসর িকলকেন: হযাাঁ! মহামারী থরাগ 
হকে স্বাস্থ্যরক্ষার জনয এিং সুরবক্ষে োোর জনয এই সি উপাদাকনর েো আল্লাহর 
িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] িহু শোব্দী আকগই 
উপস্থ্াপন েরকেন।  
অেুঃপর আকমবরোন প্রকফসর মহাশয় আল্লাহর িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ 
[সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এর বনকের উপকদশগুবল উকল্লে েকরকেন এিং   
িকলকেন: আল্লাহর িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] 
িকলকেন:   

تَْخُرُجوا "إِذَا َسِمْعتُْم بِِه ِبأَْرٍض فَالَ تَْقَدُموا َعلَْيِه، َوإِذَا َوقََع بِأَْرٍض َوأَْنتُْم بَِها فَالَ 
 فَِراًرا ِمْنهُ".

অেত: “েেন থোমরা থোকনা এলাোয় মহামারী থরাগ েবিকয় পিার েির শুনকে পাকি, 
েেন থোমরা থসই এলাোয় োকি না। আর েেন থোকনা এলাোয় থোমরা োো অিস্থ্ায় 
মহামারী থরাগ েবিকয় পিকি, েেন থোমরা থসই এলাো হকে অনয এলাোয় পলায়ন 
েরার উকেকশয থিবরকয় পিকি না”।  
[সহীহ িুোরী, হাদীস নং 5729, 6973 এিং সহীহ মুসবলম, হাদীস নং 98-(2219), 
100-(2219)] । 
 আল্লাহর িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] আকরা 
িকলকেন: 

ِ لَ ِرُدوا الُمْمِرَض عَ  تُوْ َّلَ "    ".ى الُمِصح 
، واللفـــظ لـــه، وصـــحيح مســـلم، رقـــم 5774)صـــحيح البخـــاري، رقـــم الحـــدي  

 (،(.2221) - 105الحدي  
অেত: “কোমরা থোমাকদর অসুস্থ্কে সুস্থ্কদর মকিয রােকি না”। 
[সহীহ িুোরী, হাদীস নং 5774 এিং সহীহ মুসবলম, হাদীস নং 105 -(2221), েকি 
হাদীকসর শব্দগুবল সহীহ িুোরী থেকে থনওয়া হকয়কে।] 
আল্লাহর িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] আকরা 
িকলকেন: 

ْيَماِن".  (،(. 223) -1الحدي  رقم  ،)صحيح مسلم اَلطهُهْوُر َشْطُر اإْلِ
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অেত: “পবিত্রো অজতন েরা হকলা এে ও অবিেীয় সিতশবিমান সৃবিেেতা সেয উপাসয 
মহান আল্লাহর প্রবে বিশ্বাস স্থ্াপন েরার অিতাংশ”। 
[সহীহ মুসবলম, হাদীস নং 1 -(223)]  
আল্লাহর িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] অসুস্থ্ 
মানুষকে ঔষি িযিহার েরার প্রবে উৎসাহ প্রদান েকরকেন। োই এই বিষকয় এেবি 
হাদীস উকল্লে েরা হকলা: 

ْوَل هللاِ  ا َرســُ َراُب يــَ ِت اأْلَعــْ َداَو  !قَالــَ الَ  ؟أَََّل نَتــَ اَد هللاِ : "قــَ ا ِعبــَ ْم يــَ َداَوْوا !نَعــَ  ؛تــَ
ًدا ــِ اَل َدَواًء إَِّله َداًء َواح ــَ فَاًء أَْو ق ــِ هُ ش ــَ َع ل ــَ ْع َداًء إَِّله َوض ــَ ْم يَض ــَ ِننه هللاَ ل ــَ الُْوا "ف ــَ : ق

  ".اْلَهَرمُ " :قَالَ  ؟َوَما ُهوَ  !يَا َرُسْوَل هللاِ 
اَل اإلمــــام الترمــــذي عــــن هــــذا 2038)جـــامع الترمــــذي، رقــــم الحــــدي   ، قـــَ

   (.صححه األلبانيالحدي : بأنه حسن صحيح، و
অেত: থিদঈনরা িকলবেল: থহ আল্লাহর িােতািহ রাসূল! আমরা আমাকদর স্বাস্থ্যরক্ষার জনয 
বে থরাগ বনরামকয়র বনবমকি বচবেৎসা েরকিা না? 
আল্লাহর িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] োকদরকে 
উির বদকয়কেন ও িকলকেন: “হযাাঁ! ওকহ আল্লাহর সৃবি সেল জাবের মানি সেল! থরাগ 
বনরামকয়র বনবমকি থোমরা বচবেৎসার িযিস্থ্া েকরা। থেকহেু সেয উপাসয মহান আল্লাহ 
এমন থোকনা থরাগ সৃবি েকরনবন থে, থসই থরাকগর বচবেৎসার মািযকম আকরাগয লাকভর 
থোকনা িযিস্থ্া থনই িা ঔষি থনই। েকি এেবি থরাকগর থোকনা ঔষি থনই”। োরা 
িকলবেকলা: থহ আল্লাহর িােতািহ রাসূল! থসই থরাগবি েী? বেবন উির বদকয়কেন ও 
িকলকেন: “কসই থরাগবি হকলা িািতেয”। 
[জাকম বেরবমেী, হাদীস নং 2038, ইমাম বেরবমেী হাদীসবিকে হাসান সহীহ িকলকেন। 
আল্লামা নাকসরুবেন আল্ আলিাণী হাদীসবিকে সহীহ (সবিে) িকলকেন] । 
এই বিষয়বি আকমবরোন বনউজ উইে পবত্রোয় থদেকে পারা োয়। 
 
এর পকর আল্লাহর িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এর 
এমন েেেগুবল হাদীস উপস্থ্াপন েরকিা, থে হদীসগুবলর মািযকম প্রেৃে ঈমানদার 
মুসবলম িযবি সেয উপাসয মহান আল্লাহর ইচ্চায় সেল প্রোকরর অমঙ্গল, িযাবি, 
মহামারী থরাগ হকে সংরবক্ষে োেকে পারকি। থেকহে ুপ্রেৃে ঈমানদার মুসবলম িযবি 
এে ও অবিেীয় সৃবিেেতা সিতশবিমান অনন্ত েরুণাময় পরম দয়ালু সেয উপাসয মহান 
আল্লাহর োকে এেবনষ্ঠোর সবহে ও দৃঢ় ঈমাকনর সবহে সেল প্রোকরর অমঙ্গল, িযাবি, 
মহামারী থরাগ হকে সংরবক্ষে োোর জনয প্রােতনা েরকি এিং আশা, ভরসা ও বিশ্বাস 
রােকি থে, সেয উপাসয মহান আল্লাহ োকে সেল প্রোকরর অশাবন্ত, অমঙ্গল, িযাবি ও 
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মহামারী থরাগ হকে রক্ষা েরকিন। থেননা োাঁরই হাকে থো রকয়কে সেল প্রোকরর মঙ্গল 
ও মঙ্গকলর উপাদান। বেবনই োকে স্বাস্থ্য, বনরাপিা এিং আকরাগয দান েরকিন। 
 

ববিিশ্বশ্বননাািিীী  মমুুহহাাম্মম্মাাদদ  
[সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম]  এর পক্ষ থেকে     

অঅমমঙ্গঙ্গলল,,  িিযযাাববিি  ওও  মমহহাামমাাররীী  থথররাাগগ  হহককেে  ররক্ষক্ষাারর  উউপপাায়য় 

 

1- আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] িকলকেন: “কে 
িযবি রাবত্রকে সূরা িাোরার থশষ দবি আয়াে পিকি,  োর জনয ো েকেি হকি”।  
[সহীহ িুোরী, হাদীস নং 5009 এিং সহীহ মুসবলম, হাদীস নং 255- (807) । 
আল্লামা নওয়াভী িকলকেন: এর অেত িলা হকয়কে: োহাজ্জুকদর নামাকজর পবরিকেত এই 
দইবি আয়াে পাি েরা েকেি হকি। এিং এিাও িলা হকয়কে থে, শয়োকনর অমঙ্গল 
থেকে িা সেল প্রোকরর থরাগ থেকে সংরবক্ষে হওয়ার জনয এই দইবি আয়াে পাি েরা 
েকেি হকি। অেিা উবল্লবেে সমস্ত বিষয় অজতন েরার জনয এই দইবি আয়াে পাি েরাই 
েকেি হকি। 
( শারহু মুসবলম)  
উবল্লবেে দইবি আয়াে হকলা বনেরূপ:  

ُسْوُل بَِما اُْنِزَل )آ ب ِه َواْلُمْؤِمنُْوَن ُكلٌّ إَمَن الره َكتِه َوُكتُِبه مالئوَ  هِ اللهـَمَن بِ آلَْيِه ِمْن ره
ُق بَْيَن ، َوُرُسِله ُسِلهأََّل نُفَر ِ ْن رُّ ُغْفَرانََك َربهنَا َواِلَْيَك ، َوقَالُْوا َسِمْعنَا َواََطْعنَا ،َحٍد م ِ
ُ ََّل يَُكل ُِف ، اْلَمِصْيرُ  َربهنَا ََّل ، لََها َما َكَسبَْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسَبتْ ، َّله ُوْسعََهاإنَْفًسا  �ه
َعلَي الهِذْيَن  ،ْصًرا َكَما َحَمْلتَهإ ،َربهَنا َوََّل تَْحِمْل َعلَْينَا، ْخَطاْنَاأْو أ ،اْن نهِسْينَ ، إتَُؤاِخْذنَا
ْلَنا َما ََّل َطاقَةَ لَنَا بِه، ِمْن قَْبِلنَا ْنَت ، أَواْرَحْمنَا ،َواْغِفْر لَنَا، َواْعُف َعنها، َربهنَا َوََّل تَُحم ِ

 .   286-285 (، سورة البقرة، اآليةفِِرْيَن كاْوِم الْ نَا فَاْنــُصْرنَا َعلَي اْلقَ َّلَموْ 
অেত:  “িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ োর প্রবেপালকের পক্ষ থেকে ো োর োকে 
অিেীণত েরা হকয়কে োর প্রবে ঈমান একনকেন এিং প্রেৃে ঈমানদার মুসবলমগণও। 
প্রকেযকেই ঈমান একনকে আল্লাহর প্রবে, োাঁর বফবরশোগণ, োাঁর বেোিসমূহ এিং োাঁর 
রাসূলগকণর প্রবে। আমরা োাঁর রাসূলগকণর োরও মকিয োরেময েবর না। আর োরা 
িকল, আমরা শুকনবে ও থমকন বনকয়বে। থহ আমাকদর প্রবেপালে! আপনার োকে আমরা  
ক্ষমা প্রােতনা েবর এিং আপনার বদকেই আমাকদর প্রেযািেতনস্থ্ল। আল্লাহ োকরা উপর 
এমন থোন দাবয়ত্ব চাবপকয় থদন না, ো োর সািযােীে। থস ো ভাকলা উপাজতন েকর োর 
প্রবেফল োরই, আর থস ো মে উপাজতন েকর, োর প্রবেফল োর উপরই িেতায়। থহ 
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আমাকদর প্রবেপালে! েবদ আমরা বিস্মৃে হই অেিা ভুল েবর, োহকল আপবন 
আমাকদরকে পােিাও েরকিন না। থহ আমাকদর প্রবেপালে! আমাকদর পূিতিেতীগকণর 
উপর থেমন থিাঝা চাবপকয় বদকয়বেকলন আমাকদর উপর থেমন থিাঝা চাবপকয় বদকিন না। 
থহ আমাকদর প্রবেপালে! আপবন আমাকদরকে এমন বেে ুিহন েরাকিন না, োর সামেত 
আমাকদর থনই। আর আপবন আমাকদর পাপ থমাচন েরুন, আমাকদরকে ক্ষমা েরুন, 
আমাকদর প্রবে দয়া েরুন, আপবনই আমাকদর অবভভািে। অেএি, অমুসবলম 
সম্প্রদাকয়র বিরুকদ্ধ আমাকদরকে সাহােয েরুন”। 
(সরূা আল িাোরা, আয়াে নং 285-286)। 

 - আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এেজন 
সাহািীকে িকলকেন: “েুবম েবদ সোকল বেনিার এিং সন্ধায় বেনিার সূরা ইেলাস, সূরা 
ফালাে ও সূরা নাস পাি েরকে পাকরা, োহকল েুবম সমস্ত প্রোকরর অমঙ্গল হকে 
বনরাপদ োেকে পারকি” । 
 [সুনান আি ুদাউদ, হাদীস নং , আল্লামা মুহাম্মাদ নাকসরুেীন আল্ আলিাণী এই 
হাদীসবিকে হাসান (সুের) িকলকেন।]  
সূরা ইেলাস, সূরা ফালাে ও সূরা নাস বনকে উকল্লে েরা হকলা:  
সূরা ইেলাস হকলা:  

د  ) ـهُ أَحــَ ــه َو الل ْل هــُ َمدُ  ،قــُ ـهُ الصــه ــه دْ  ،الل ــَ ْم يُول ــَ ْد َول ــِ ْم يَل ــَ هُ  ،ل ن لــه ْم يَكــُ ــَ د  َول ــَ ًوا أَح (، ُكفــُ
    .1-4، اآليات اإلخالص سورة

ভািাকেতর অনুিাদ: “কহ আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ! েুবম িকল দাও: বেবনই 
আল্লাহ, এে ও অবিেীয়। বেবন োকরা মুোকপক্ষী নন, সেলই োাঁর মুোকপক্ষী। বেবন 
োউকে জন্ম থদনবন এিং োাঁকেও জন্ম থদওয়া হয়বন। আর োাঁর থোকনা সমেক্ষও থনই”। 
(সরূা আল ইেলাস, আয়াে নং - )। 
সূরা ফালাে হকলা:  

قِ ) ــَ َرِب  اْلفَل ــِ وذُ ب ــُ ْل أَع ــُ قَ  ،ق ــَ ا َخل ــَ ِر  م ن شــَ بَ ، مــِ ــَ ٍق إِذَا َوق ِر  َغاســِ ن شــَ ن  ،َومــِ ــِ َوم
دِ  ــَ ي اْلعُق اِت فــِ ــَ ِر  النهفهاا دَ ، شــَ ٍد إِذَا َحســَ ِر  َحاســِ ن شــَ ــاتَومــِ -5 (. ســورة الفلــق، اآلي

1 . 
ভািাকেতর অনুিাদ: “কহ আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ! েুবম িকলা: আবম আশ্রয় 
প্রােতনা েরবে ঊষার প্রবেপালকের, বেবন ো সৃবি েকরকেন োর অবনি হকে। আর অবনি 
হকে রাকের অন্ধোকরর, েেন ো গভীর হয়। আর অবনি হকে ওই সমস্ত নারীকদর, োরা 
বগরায় ফুাঁে থদয়। আর অবনি হকে বহংসুকের, েেন থস বহংসা েকর”। (সরূা আল 
ফালাে, আয়াে নং  - )। 
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সূরা নাস হকলা:   
الهِذي ، ِمن َشِر  اْلَوْسَواِس اْلَخنهاِس ، النهاِس  ِإلَهِ ، َمِلِك النهاِس ، قُْل أَُعوذُ بَِرِب  النهاِس )

 . 1-6 ، اآلياتالنهاِس (. سورة ِمَن اْلِجنهِة َوالنهاِس ، النهاِس يَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر 
ভািাকেতর অনুিাদ: “থহ আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ! েুবম িকলা: আবম আশ্রয় 
প্রােতনা েরবে মানুকষর প্রবেপালে, মানুকষর অবিপবে এিং মানুকষর প্রেৃে উপাকসযর 
বনেকি আত্মকগাপনোরী েুমন্ত্রণাদাোর অবনি হকে, থে েুমন্ত্রণা থদয় মানকুষর অন্তকর, 
বজকনর মকিয থেকে এিং মানুকষর মকিয থেকে”। (সরূা নাস, আয়াে নং - )।  
3- অনুরূপভাকি আি ু হুরাইরা [রাবদয়াল্লাহু আনহু] থেকে িবণতে। বেবন িকলন: শয়োন 
োাঁকে িকলবেকলা: েুবম েেন রাকত্র বনকজর বিোনায় োকি, েেন আয়ােলু েুরসী সম্পূণত 
পাি েরকি: 

ُ ََّل    إَِّله ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم( إِلَهَ )�ه
অেত: “আল্লাহ এমন এে সিা থে, বেবন োিা থোকনা সেয উপাসয থনই। বেবন বচরঞ্জীি, 
সিতসিার িারে”।   
আি ুহুরাইরা [রাবদয়াল্লাহু আনহু] িকলকেন: োর পর শয়োন আমাকে িকলবেকলা: েুবম 
েেন রাকত্র বনকজর বিোনায় োওয়ার সময় আয়ােুল েুরসী সম্পূণত পাি েরকি, েেন 
রাকত্র সি সময় থোমার জনয আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষণোরী োেকি এিং রাকত্র সোল 
হওয়া পেতন্ত থোকনা সময় থোমার বনেকি শয়োন আসকে পারকি না।  
সাহািীগণ সদাসিতদা মঙ্গল অজতকনর প্রবে অবিে আগ্রহী ও েত্নিান বেকলন। অেুঃপর 
আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম]  িকলবেকলন: “কজকন 
রাকো: শয়োন থোমাকে এই বিষকয় সেয েো িকলকে, েবদও থস মহা বমেুযে”।  
 [সহীহ িুোরী, হাদীস নং 2311 এর অংশবিকশষ] ।   
উবল্লবেে সম্পূণত আয়ােুল েুরসী হকলা বনেরূপ: 

ُ ََّل   هَ )�ه ــَ ْوم ، إِل ــَ نَة  َوََّل ن ذٌُُ ســِ ــُ وُم ََّل تَأْخ ــُّ يُّ اْلقَي َو اْلحــَ َماَواِت  إَِّله هــُ ي الســه ا فــِ هُ مــَ ــه ل
ي اأْلَْرِض، ا فــِ ا  َومــَ ِديِهْم َومــَ ــْ ْيَن أَي ا بــَ ُم مــَ ــَ ِه، يَْعل فَُع ِعنــَدٌُ إَِّله بِِنْذنــِ ِذي يَشــْ ن ذَا الــه مــَ

ْم، ــُ ْن ِعلْ  َخْلفَه ــ ِ ْيٍء م وَن بِشــَ اَء،َوََّل يُِحيطــُ ا شــَ ــَ ِه إَِّله بِم ــِ َماَواِت  م يُّهُ الســه َع ُكْرســِ َوســِ
 َوُهَو اْلعَِليُّ اْلعَِظيُم(.   َوََّل يَئُوُدٌُ ِحْفُظُهَما، َواأْلَْرَض،

 .552 اآلية سورة البقرة،
অেত: “আল্লাহ এমন এে সিা থে, বেবন োিা থোকনা সেয উপাসয থনই। বেবন বচরঞ্জীি, 
সিতসিার িারে। োাঁকে েন্দ্রাও স্পশত েরকে পাকর না, বনদ্রাও নয়। আসমানসমূকহ ো 
রকয়কে ও জবমকন ো রকয়কে সিই োাঁর। োাঁর অনুমবে িযেীে োাঁর োকে থেউ সুপাবরশ 
েরকে পারকি না। োকদর সামকন ও বপেকন ো বেেু আকে ো বেবন জাকনন। আর ো 
বেবন ইচ্চা েকরন ো োিা োাঁর জ্ঞাকনর থোকনা বেেকুেই োরা পবরকিিন েরকে পাকর 
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না। োাঁর েুরসী আসমানসমূহ ও জবমনকে পবরিযাপ্ত েকর আকে; আর এই দইবির 
রক্ষণাকিক্ষণ োাঁর জনয থোকনা সময় থিাঝা হয় না। আর বেবন সুউ� সুমহান”। সরূা 
আল-িাোরা, আয়াে নং 255। 
4- আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] িকলকেন: “কে 
িযবি সোকল বেনিার এিং সন্ধায় বেনিার এই থদায়াবি পাি েরকি,  থোকনা িস্তুই োর 
বেে ুক্ষবে েরকে পারকি না”। থদায়াবি হকলা:  

َو " َماِء َوهــُ ي الســ  ي اأْلَْرِض َوَّلَ فــِ ْيء  فــِ ِمِه شــَ َع اســْ رُّ مــَ ِذي َّلَ يَضــُ ِ الــه ِم �ه بِســْ
   ".السهِميُع اْلعَِليمُ 

অেত: “কসই আল্লাহর নাকম, োর নাকমর সাকে আসমান ও জবমকন থোকনা বেেইু ক্ষবে 
েরকে পাকর না। আর বেবন সিতকশ্রাো, মহাজ্ঞানী”। 
[সুনান ইিনু মাজাহ, হাদীস নং , আল্লামা মুহাম্মাদ নাকসরুেীন আল্ আলিাণী এই 
হাদীসবিকে সহীহ সবিে িকলকেন।]  
েকি অনয এে িণতনায় একসকে: আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম] িকলকেন: “থে িযবি সোকল বেনিার এিং সন্ধায় বেনিার উি থদায়াবি 
পাি েরকি, থস িযবিকে থোকনা আেবস্মে অমঙ্গল স্পশত েরকে পারকি না”।      
[সুনান আি ুদাউদ, হাদীস নং , আল্লামা মুহাম্মাদ নাকসরুবেন আল্ আলিাণী এই 
হাদীসবিকে সহীহ সবিে িকলকেন।]  

- আবু্দল্লাহ বিন ওমার [রাবদয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে িবণতে। বেবন িকলন:  আল্লাহর 
রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] সোকল এিং সন্ধযায় এই 
থদায়াবি পাি েরকেন:   

مه  " وَ  اَللههـــُ أَلَُك اْلعَفـــْ ي أَســـْ مه إِنـــ ِ َرِة، اللههـــُ ْنيَا َواآلخـــِ ي الـــدُّ ةَ فـــِ أَلَُك اْلعَافِيـــَ ي أَســـْ  إِنـــ ِ
ةَ: اِلي،  َواْلعَافِيـــَ ي، َومـــَ اَي َوأَْهلـــِ ي َوُدْنيـــَ ي ِدينـــِ مه فـــِ ْوَراتِي اَللههـــُ تُْر عـــَ ْن اســـْ ، َوآمـــِ
اتِي،  مه َرْوعــَ ْن  اَللههــُ ي، َوعــَ ْن يَِمينــِ ي، َوعــَ ْن َخْلفــِ ، َومــِ َديه يِن يــَ ْن بــَ ي مــِ اْحفَْظنــِ

 ".  ِشَماِلي، َوِمْن فَْوقِي، َوأَُعوذُ بِعََظَمتَِك أَْن أُْغتَاَل ِمْن تَْحتِي
অেত: “থহ আল্লাহ! আবম আপনার বনেি দবনয়া ও পরোকলর বনরাপিা প্রােতনা েরবে। থহ 
আল্লাহ! আবম আপনার বনেি ক্ষমা এিং বনরাপিা চাবচ্চ আমার দীন, দবনয়া, পবরিার ও 
অেত-সম্পকদর। থহ আল্লাহ! আপবন আমার থগাপন পাপসমূহকে থেকে রােুন, আমার 
উবিগ্নোকে রূপান্তবরে েরুন বনরাপিায়। থহ আল্লাহ! আপবন আমাকে রক্ষা েরুন আমার 
সামকনর বদে থেকে, আমার বপেকনর বদে থেকে, আমার ডান বদে থেকে, আমার িাম 
বদে থেকে এিং আমার উপকরর বদে থেকে। আর আপনার মহকের মািযকম আশ্রয় চাই 
আমার বনচ থেকে হিাৎ আক্রান্ত হওয়া থেকে”। 
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[সুনান আি ুদাউদ, হাদীস নং 5074 এিং সুনান ইিন মাজাহ, হাদীস নং 3871, েকি 
হাদীকসর শব্দগুবল সুনান আি ু দাউদ থেকে থনওয়া হকয়কে। আল্লামা নাকসরুবেন আল্ 
আলিাণী এই হাদীসবিকে সহীহ (সবিে) িকলকেন] । 
এই থদায়াবির িারা সম্পূণতরূকপ এিং সমস্ত বদে থেকে মহান আল্লাহর ইচ্চায় মানুষ 
সম্পূণত সংরবক্ষে োেকে পারকি। 
 6--  ঘৃবণে িযাবি িা মহামারী থরাগ থেকে পবরত্রাণ পাওয়ার জনয েী পাি েরকে হয় ো 
বনকে উকল্লে েরা হকলা:    

لهى  يه صــَ ــِ هُ أنه النهب ــْ َي هللاُ َعن ٍس َرضــِ ــَ ْن أَن مه عــَ ــُ ْوُل: "اَللهه ــُ اَن يَق ــَ لهَم ك ِه َوســَ ــْ ُ َعلَي �ه
 َسي ِِئ األَْسقَاِم". َواْلُجذَاِم، َوِمنْ  ،َواْلُجنُونِ  ،بَِك ِمَن اْلبََرِص  إِن ِْي أَُعوذُ 

واللفـــظ لـــه، َوســـنن النســـائي، رقـــم ، 1554 )ســـنن أبـــي داود، رقـــم الحـــدي 
   وصححه األلباني(.، 5493 الحدي 

অেত: আনাস [রাবদয়াল্লাহু আনহু] থেকে িবণতে, বেবন িকলন: বনশ্চয় আল্লাহর রাসূল 
বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এই থদায়াবি পাি েরকেন: 

 َسي ِِئ األَْسقَاِم". َواْلُجذَاِم، َوِمنْ  ،َواْلُجنُونِ  ،بَِك ِمَن اْلبََرِص  "اَللهُهمه إِن ِْي أَُعوذُ 
অেত: “থহ আল্লাহ! অিশযই আবম আপনার বনেকি িিল, িােলুো িা উম্মিো, েুষ্ঠকরাগ 
এিং সেল প্রোকরর ঘৃবণে িযাবি থেকে আশ্রয় প্রােতনা েরবে”।  
[সুনান আি ু দাউদ, হাদীস নং 1554 এিং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং , েকি 
হাদীকসর শব্দগুবল সুনান আি ু দাউদ থেকে থনওয়া হকয়কে। আল্লামা নাকসরুবেন আল্ 
আলিাণী হাদীসবিকে সহীহ (সবিে) িকলকেন] । 
আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এর এই থদায়বির 
িারা অেীে, িেতমান ও ভবিষযকের অমঙ্গল হকে মহান আল্লাহর োকে আশ্রয় প্রােতনা েরা 
হয় এিং বনকজকে সেল প্রোকরর ঘৃবণে িযাবি, মহামারী থরাগ, মানবসে সংেি, আবত্মে 
েন্ত্রণা এিং বিভন্ন রেকমর অসুে ও অশাবন্ত থেকে সংরবক্ষে েরা হয়।   

- আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] িকলকেন: 
“থোকনা িযবি েেন িাবি থেকে থির হওয়ার সময় িকল:  

ةَ إَِّله بِاّللهِ " ِ، ََّل َحْوَل َوََّل قُوه ِ، تََوكهْلُت َعلَى �ه  ".بِْسِم �ه
অেত: “আল্লাহর নাকম থির হবচ্চ। আল্লাহর উপর ভরসা েকরবে। আল্লাহর সাহােয োিা 
পাপ োজ থেকে দূকর োোর থোকনা উপায় থনই এিং সৎোজ েরারও থোকনা শবি 
থনই”। 
েেন োকে িলা হয়: েুবম সুপেগামী হকে থপকরকো, বিপদমুি হকে থপকরকো এিং 
সংরবক্ষে হকে থপকরকো। এিং োর োে থেকে শয়োন দূকর সকর োয় এিং অনয এে 
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শয়োন থসই শয়োনকে িকল: েুবম থসই িযবিকে েী েকর বিপেগামী েরকে পারকি? 
োকে সুপেগামী েরা হকয়কে, বিপদমুি েরা হকয়কে এিং সংরবক্ষে েরা হকয়কে”। 
[সুনান আি ুদাউদ, হাদীস নং 5095 এিং জাকম বেরবমেী, হাদীস নং 3426, েকি 
হাদীকসর শব্দগুবল সুনান আি ু দাউদ থেকে থনওয়া হকয়কে। ইমাম বেরবমেী এই 
হাদীসবিকে হাসান সহীহ (সুের সবিে) িকলকেন। আল্লামা নাকসরুবেন আল্ আলিাণী 
এই হাদীসবিকে সহীহ (সবিে) িকলকেন] । 
8- আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] িকলকেন: “কে 
িযবি ফজকরর নামাকজর সালাম বফরাকনার পর নামাকজর মকিয িসার মকোই িকস োো 
অিস্থ্ায় দশ িার পাি েরকি:  
ََّل إِلَهَ إَِّله هللاُ، َوْحَدٌُ ََّل َشِريَك لَهُ، لَهُ اْلُمْلُك َوَلهُ اْلَحْمُد، يُْحيِي َويُِميُت، َوُهَو َعلَى ُكل ِ 

".َشْيٍء قَِدير  
অেত: “আল্লাহ  িযেীে সেয থোকনা উপাসয থনই, বেবন এে ও অবিেীয়। োাঁর থোকনা 
অংশীদার থনই। সিতময় েেৃতত্ব ও প্রেৃে রাজত্ব এিং প্রশংসা োাঁরই। বেবনই জীিন ও মৃেুয 
দান েকরন। বেবন সিত বিষকয় সিতশবিমান”।   
োর জনয দশবি পুণয বলো হকি, দশবি পাপ ক্ষমা েরা হকি এিং দশবি মেতাদা উ� েরা 
হকি। আর থসই বদন থস সিত প্রোকরর অমঙ্গল হকে সংরবক্ষে োেকি এিং শয়োকনর 
অবনি হকে বনরাপকদ োেকি”।  
[জাকম বেরবমেী, হাদীস নং 3474, ইমাম বেরবমেী হাদীসবিকে হাসান সহীহ িকলকেন। 
আল্লামা নাকসরুবেন আল্ আলিাণী হাদীসবিকে সহীহ (সবিে) িকলকেন] ।  
9- আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এর বপ্রয়েমা 
আকয়শা উম্মুল মুবমনীন [রাবদয়াল্লাহু আনহা] থেকে িবণতে: আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী 
মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] েেন বনকজর বিোনায় থেকেন, েেন প্রবে 
রাকত্র থদায়া েরার মকো বনকজর দই হাে এেবত্রে েরকেন এিং োকে ফুাঁ থদওয়ার ইচ্চা 
েরকেন ও বেনবি সূরা পাি েরকেন: সূরা ইেলাস, সূরা ফালাে এিং সূরা নাস। এই 
বেনবি সূরা পাি েকর দই হাকে ফুাঁ বদকয় দই হাে োাঁর মাো, মুেমণ্ডল এিং শরীকরর 
সামকনর বদকে েেদূর সম্ভি হকো মুকে বনকেন। এই োজবি বেবন বেনিার েরকেন। 
[সহীহ িুোরী, হাদীস নং 5017]। 
10- স্বাস্থ্যকসিা ও বচবেৎসার বিষকয় েেেগুবল সাহািীর এেবি পদকক্ষপ সমেতন 
েকরকেন আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম]। পদকক্ষপবি 
হকলা এই থে, আিু সাঈদ আল েুদরী [রাবদয়াল্লাহ আনহু] থেকে িবণতে, বেবন িকলন: 
েেেগুবল সাহািী আরকির এে থগাকত্রর বনেি এসবেকলন। থসই থগাকত্রর থনোকে সপত 
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দংশন েকরবেকলা। এিং আমাকদর মকিয থেকে এে জন সাহািী সূরা ফাবেহা পাি েকর 
থসই থনোর বচবেৎসা েকরবেকলন এিং থসই থনো সকঙ্গ সকঙ্গ আকরাগয লাভ েকরবেকলন। 
এই বিষয়বি আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] সমেতন 
েকরবেকলন এিং থসই বচবেৎসাোরী সাহািীকে িকলবেকলন: “েুবম েীভাকি জানকল থে, 
এই সূরাবি থরাগ দূর েরার এেবি উপাদান”?  

[সহীহ িুোরী, হাদীস নং 2276, 5736, 5737 এিং সহীহ মুসবলম, হাদীস নং 65- 
(2201), 66-(2201) ।  
এই হাদীসবির িারা স্বাস্থ্যকসিা ও বচবেৎসার বিষকয় আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ 
[সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এর গুরুত্বপূণত উপকদশ এিং মহা মূলযিান আদশত লাভ 
েরা োয়।  
11- ওসমান বিন আিলু আস [রাবদয়াল্লাহ আনহু] আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ 
[সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এর বনেি ওই িযোর অবভকোগ েকরবেকলন: থে িযো 
বেবন োর থদকহ অনুভি েকরবেকলন। অেুঃপর আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ 
[সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] োাঁকে িকলবেকলন: “েুবম থোমার থদকহর িযবেে স্থ্াকন 
হাে থরকে বেনিার বিসবমল্লাহ এিং সােিার এই থদায়াবি পাি েকরা:   

ِة هللِا َوقُْدَرتِِه ِمْن َشِر  َما أِجُد "  ".َوأَُحاِذرُ أَُعوذُ بِِعزه

অেত: “আল্লাহর মহে  এিং োাঁর ক্ষমোর িারা আশ্রয় প্রােতনা েরবে, থসই িযো থেকে, থে 
িযো আবম অনুভি েরবে এিং োর অমঙ্গল হকে আবম ভয় েরবে”। 

ওসমান বিন আিলু আস [রাবদয়াল্লাহ আনহু] িকলন: আবম আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী 
মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এর উপকদশ থমাোকিে এই থদায়াবি পাি 
েকরবেলাম এিং আবম আমার িযো হকে আকরাগয লাভ েকরবেলাম।  

[সহীহ মুসবলম, হাদীস নং 66 -(2202)] । 
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12- আি ু হুরায়রা [রাবদয়াল্লাহু আনহু] থেকে িবণতে, বেবন িকলন: আল্লাহর িােতািহ 
রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এর োকে এে জন থলাে একস 
িলকলা: থহ আল্লাহর িােতািহ রাসূল! গে রাকত্র আমাকে এেবি বিচ্চু দংশন েকরকে। 
আল্লাহর িােতািহ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] োকে 
িলকলন: “সবেযই েুবম েবদ সন্ধায় এই থদায়াবি পাি েরকে, োহকল থস থোমার বেেু 
ক্ষবে েরকে পারকো না। এই থদায়াবি হকলা: 

اِت ِمْن َشر ِ َما َخلََق"."  أَُعوذُ بَِكِلَماِت هللِا التهامه

অেত: “আবম আল্লাহর পবরপূণত িাণীসমূকহর িারা মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রােতনা েরবে, োাঁর 
সৃবি জগকের সমস্ত অমঙ্গল হকে” । 
[সহীহ মুসবলম, হাদীস নং 55 -(2709)]  
13-  আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এর বপ্রয়েমা 
আকয়শা উম্মুল মুবমনীন [রাবদয়াল্লাহু আনহা] থেকে িবণতে: বেবন িকলন: আল্লাহর রাসূল 
বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] বনকজর থোকনা সহিবমতণীর অমঙ্গল 
হকে েেন আল্লাহর োকে আশ্রয় প্রােতনা েরকেন, েেন বেবন োর িযোর স্থ্াকন ডান হাে 
বফরাকেন এিং এই থদায়াবি পাি েরকেন: 

 َّلَ  ِشفَاءً  ِشفَاُؤَك، إَِّله  ِشفَاءَ  َّلَ  ،الشهافِي أَْنتَ  اِْشفِ  البَأَس، أَْذِهبِ  النهاِس، َربه  للهُهمه اَ "
ً  يُغَاِدرُ   ".َسقَما

অেত: থহ আল্লাহ! থহ মানি জাবের প্রবেপালে! আপবন থরাগ দূর েরুন এিং আকরাগয 
প্রদান েরুন। আপবনই থেিলমাত্র আকরাগয প্রদান োরী। আপনার আকরাগয প্রদানই হকলা 
প্রেেৃপকক্ষ নীকরাগ হওয়া। আপবন এমনভাকি নীকরাগ েরুন, থেন আর থোকনা থরাগ না 
োকে। 
 [সহীহ িুোরী, হাদীস নং 5743]। 
 
14- আনাস [রাবদয়াল্লাহ আনহু] থে সাকিে রাবহমাহুল্লাহ িলকলন: থহ আি ুহামজা! আবম 
অসুস্থ্ হকয় পকিবে! োই আনাস আি ুহামজা [রাবদয়াল্লাহ আনহু] োকে িলকলন:  আবম 
বে থোমাকে আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এর 
ঝািফুাঁকের থদায়ার িারা ঝািফুাঁে েরকিা? সাকিে রাবহমাহুল্লাহ িলকলন: হযাাঁ অিশযই 
আপবন আমাকে আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এর 
ঝািফুাঁকের থদায়ার িারা ঝািফুাঁে েরুন। সুেরাং আনাস [রাবদয়াল্লাহ আনহু] িলকলন: 

مه "اَ  ــُ اِس، َربه  للههـ ــه أَس، مـــْذِهبَ  النـ ــَ فِ  البـ تَ  اِشـــْ ــْ افِي، أَنـ ــه ــَ  َّلَ  الشـ تَ  إَِّله فَي اشـ ــْ  ،أَنـ
 َسقَماً". يُغَاِدرُ  َّلَ  ِشفَاءً 
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অেত: থহ আল্লাহ! থহ মানি জাবের প্রবেপালে! আপবন থরাগ দূর েরার মাবলে। আপবন 
নীকরাগ েরুন, আপবনই থেিল মাত্র আকরাগয প্রদান োরী। আপবন োিা প্রেেৃপকক্ষ 
আকরাগয প্রদান োরী থেউ থনই। আপবন এমনভাকি আকরাগয প্রদান েরুন, থেন আর 
থোকনা থরাগ না োকে। [সহীহ িুোরী, হাদীস নং 5742]। 
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উউপপসসংংহহাারর  
প্রেৃে ঈমানদার মুসবলম িযবি অিলভাকি বিশ্বাস রাকে থে, এে ও অবিেীয় প্রেৃে 
সৃবিেেতা মহান আল্লাহ সেল প্রোকরর অমঙ্গল, িযাবি ও মহামারী থরাগ হকে 
সংরক্ষণোরী। োই আমরা থেন মহান আল্লাহর উপর আশা ও ভরসা রাবে এিং 
অনুকশাবচে হকয় বিনয়ী হকয় থদায়া এিং ক্ষমা প্রােতনার মািযকম োাঁর পাকন প্রেযািেতন 
েবর। এিং সুে ও শাবন্তকে জীিনোপন েরার জনয আল্লাহর রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাদ 
[সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] এর ও পবিত্র েুরআকনর বশক্ষা থেন আমরা থমকন চবল। 
েকিই আমরা সেল প্রোকরর অমঙ্গল, িযাবি, মহামারী থরাগ, দুঃেেি, উকিগ, অশাবন্ত 
ও অবস্থ্রো হকে বনরাপকদ জীিনোপন েরকে পারকিা।  
সুেরাং মহান আল্লাহ পবিত্র েুরআকনর মকিয িকলকেন: 

ــَ ) ْلنَا إِلـ ــَ ْد أَْرسـ ــَ ْم  ىَولَقـ ــُ اِء لَعَلههـ ره ــه اِء َوالضـ ــَ ْذنَاُهم بِاْلبَأْسـ ــَ َك فَأَخـ ــِ ن قَْبلـ ــِ  ٍم مـ ــَ أُمـ
ُعونَ  42(، سورة األنعام، اآلية يَتََضره

ভািাকেতর অনুিাদ: “কহ বিশ্বনািী মুহাম্মাদ! আবম থোমার আকগও িহুজাবের বনেকি 
িহুিােতািহ রসুল থপ্ররণ েকরবে োকদর েলযাকণর জনয। বেন্তু োরা োাঁকদরকে অমানয 
েকরবেকলা। োই আবম োকদরকে বিপদাপদ ও দুঃেেকি বনমবজ্জে েকরবেলাম, োকে 
োরা অনুকশাবচে হকয় ও বিনয়ী হকয় ক্ষমা প্রােতনার মািযকম আমার পাকন প্রেযািেতন 
েকর”। (সূরা আল আনআম, আয়ােনং )। 

মহান আল্লাহ পবিত্র েুরআকনর মকিয থশায়াইি আলাইবহস্সালাম এর ভাষায় িকলকেন: 
.90(، سورة هود، اآلية َوُدود   َرِحيم   َربِ ي إِنه  ؛َواْستَْغِفُروا َربهُكْم اُمه تُوبُوا إِلَْيهِ )

ভািাকেতর অনুিাদ: আল্লাহর নািী থশায়াইি বনকজর সম্প্রদায়কে িকলবেকলন: “কোমরা 
থোমাকদর পাকপর ক্ষমা লাকভর জনয অনুকশাবচে হকয় ও বিনয়ী হকয় থোমাকদর প্রেৃে 
সৃবিেেতা ও প্রবেপালকের োকে ক্ষমা প্রােতনা েকরা এিং োাঁরই পাকন বফকর একসা। 
বনশ্চয়ই আমার প্রবেপালে পরম দয়াল,ু থেহিান”। (সূরা আল আনআম, আয়াে নং 

)।  

মহান আল্লাহ পবিত্র েুরআকনর মকিয আকরা িকলকেন: 
(، سورة النور، جزء من إِلَى اللهـِه َجِميعًا أَيَُّه اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلهُكْم تُْفِلُحونَ َوتُوبُوا )

.31اآلية 
ভািাকেতর অনুিাদ: “কহ প্রেৃে ঈমানদার মুসবলম সমাজ! থোমরা সিাই অনুকশাবচে হকয় 
আল্লাহর পাকন প্রেযািেতন েকরা, বনশ্চয় থোমরা সুেময় জীিন লাকভ সফলোম হকে 
পারকি”। (সূরা আররূম, আয়ােনং  এর অংশবিকশষ)।  
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থথদদাায়য়াা  
  

  .احفظنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين من كل وباء وبالء للهُهمه اَ 
অেত: থহ আল্লাহ! আপবন আমাকদরকে, আমাকদর বপ্রয়জনকদরকে এিং মুসবলম জাবেকে 
সেল প্রোকরর মহামারী থরাগ ও বিপদাপদ হকে রক্ষা েরুন।  

مه اَ  َرِة،  للههــُ ْنيَا َواآلخــِ ي الــدُّ ةَ فــِ أَلَُك اْلعَافِيــَ مه اَ إِنــا نســْ ةَ:  للههــُ َو َواْلعَافِيــَ أَلَُك اْلعَفــْ إِنــا نســْ
ي ِدينِنـــا َوُدْنيَانـــا َوأَْهِلنـــا، َوأَمواِلنـــا،  مه اَ فـــِ ْن َرْوَعاتِنـــا،  للههـــُ تُْر َعْوَراتِنـــا، َوآمـــِ اســـْ

مه اَ  يِن  للههــُ ْن بــَ ِدياْحفَْظنــا مــِ ْن  نا،أَيــْ ْن أيماننــا، َوعــَ ْن َخْلِفنــا، َوعــَ ْن شــَماَئِ َومــِ لنا، َومــِ
  ".ْغتَاَل ِمْن تَْحتِنافَْوقِنا، َونعُوذُ بِعََظَمتَِك أَْن نُ 

অেত: “কহ আল্লাহ! আমরা আপনার বনেকি ইহোল ও পরোকলর বনরাপিা প্রােতনা েরবে। 
থহ আল্লাহ! আমরা আপনার বনেকি ক্ষমা এিং বনরাপিা চাবচ্চ আমাকদর দীন, দবনয়া, 
পবরিার ও অেত-সম্পকদর। থহ আল্লাহ! আপবন আমাকদর থগাপন পাপসমূহকে থেকে 
রােুন, আমাকদর উবিগ্নোকে রূপান্তবরে েরুন বনরাপিায়। থহ আল্লাহ! আপবন 
আমাকদরকে রক্ষা েরুন আমাকদর সামকনর বদে থেকে, আমাকদর বপেকনর বদে থেকে, 
আমাকদর ডান বদে থেকে, আমাকদর িাম বদে থেকে এিং আমাকদর উপকরর বদে 
থেকে। আর আমরা আপনার মহকের মািযকম আশ্রয় প্রােতনা েরবে আমাকদর বনচ থেকে 
হিাৎ আক্রান্ত হওয়া থেকে”। 

 ".ِمَن اْلبََرِص، َواْلُجنُوِن، َواْلُجذَاِم، َوِمْن َسي ِِئ األَْسقَامِ  بِكَ  نعُْوذُ  إِنا للهُهمه اَ "
অেত: “কহ আল্লাহ! অিশযই আমরা আপনার বনেকি িিল, িােুলো িা উম্মিো, েুষ্ঠকরাগ 
এিং সেল প্রোকরর ঘৃবণে িযাবি থেকে আশ্রয় প্রােতনা েরবে”। 

ْنَيا َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النهارِ  للهُهمه اَ "  ".آتِنَا فِي الدُّ
অেত: “কহ  আমাকদর প্রবেপালে! আপবন আমাকদরকে ইহোল ও পরোকল সিত প্রোকরর 
মঙ্গল প্রদান েরুন। এিং আমাকদরকে জাহান্নাকমর শাবস্ত হকে পবরত্রাণ দান েরুন”।  

مه  ــُ ــا  اَللههـ ــر لنـ ــات اغفـ ــؤمنين والمؤمنـ ــلمات وللمـ ــلمين والمسـ ــدينا وللمسـ ولوالـ
 .األحياء منهم واألموات

অেত: থহ আল্লাহ! আপবন আমাকদরকে, আমাকদর বপোমাোকদরকে, ঈমানদার মুসবলম 
জীবিে ও মৃে মবহলা এিং পুরুষ িযবিকে ক্ষমা েরুন। 
থহ আল্লাহ! আপবন দরূদ ও সালাম অিেীণত েরুন মানি জাবের মকনানীে বশকরামবণ 
সিতকশ্রষ্ঠ রাসূল বিশ্বনািী মুহাম্মাকদর প্রবে। 
 




