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আয়াতুল কুরসী: সকাল ও সন্ধযায় একবার   
وَُُإَِلُُهَُإَِل َُُلاُُٱّلَلُه﴿ ههۥَُلُُٱۡلَقييومه ُُٱۡلَحُيُهه ذه خه

ۡ
ُِفَُُماََُّلهۥُنَۡوم  َُُوَلُُِسَنة ُُتَأ

ۡرِضُ ُِفَُُوَماُٱلَسَم َو تُِ
َ
ُۥاُيَۡشَفعُهُٱََّلِيَُذاَُمنُٱۡۡل ُُإَِلُُِعنَدهه َُيۡعلَمُهُبِإِۡذنِهۦِ 

يِۡديِهمَُُۡبۡيََُُما
َ
ۡمُ َُوَماُأ ونََُُوَلَُُخۡلَفهه ِيطه ء ُُُيه ِنُُۡبََِشۡ ُبَِماُإَِلُُِعۡلِمهِۦاُُم 

اَء ُ ۡرِسييهُهَُوِسعََُُشا ۡرَضُ ُٱلَسَم َو تُُِكه
َ
هۥهَيَُُوَلَُُوٱۡۡل َما ُُوهه هه وَُُِحۡفظه ُٱۡلَعِلُيَُوهه

 [  ٥٢٢: ابلقرة] ﴾٢٥٥ُٱۡلَعِظيمُه

“আল্লাহ, যতযন ছাড়া হকাননা (সতয) ইলাহ হনই, যতযন 
যিরঞ্জীব, সুপ্রযতযিত ধারক। তাাঁনক তন্দ্রা ও যনদ্রা স্পর্শ 
কনর না। তাাঁর জনযই আসমানসমূনহ িা রনয়নছ তা এবাং 
িমীনন িা আনছ তা। হক হস, হি তাাঁর যনকট সুপাযরর্ 
করনব তাাঁর অনুমযত ছাড়া?  যতযন জাননন িা আনছ 
তানদর সামনন এবাং িা আনছ তানদর হপছনন। আর তারা 
তাাঁর জ্ঞাননর সামানয পযরমাণও আয়ত্ব করনত পানর না, 
তনব যতযন িা িান তা ছাড়া। তাাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও 
িমীন পযরবযাপ্ত কনর আনছ এবাং এ দুনটার সাংরক্ষণ তাাঁর 
জনয হবাঝা হয় না। আর যতযন সুউচ্চ, মহান”। [সূরা 
আল-বাকারাহ: ২৫৫] 
 



 

 

সকাল-সন্ধার যিযকরসমূহ 
 3  

সূরা ইখলাস: সকাল ও সন্ধায় যতনবার 
َنه  اّلَله  ِمْسِب يمه  الرَْحم الَرحه  

وَُُقهۡلُ﴿ َحدُ ُٱّلَلُهُهه
َ
نَُولَم٣ُُُۡيهوَلَُُۡولَمُُۡيَِلُُۡلَم٢َُُُۡمدُهٱلَصُُٱّلَلُه١ُُأ ُيَكه

ًواََُّلهۥ فه َحده ُُكه
َ
 [  ٢  ،١: االخالص] ﴾٤ُأ

“বল, যতযনই আল্লাহ, এক-অযিতীয়। আল্লাহ কানরা 
মুখানপক্ষী নন, সকনলই তাাঁর মুখানপক্ষী। যতযন কাউনক 
জন্ম হদন যন এবাং তাাঁনকও জন্ম হদয়া হয়যন। আর তাাঁর 
হকাননা সমকক্ষও হনই”। [সূরা ইখলাস: ১-৫] 
 

সূরা ফালাক: সকাল ও সন্ধায় যতনবার 
َنه  اّلَله  ِمْسِب يمه  الرَْحم الَرحه  

وذُهُقهۡلُ﴿ عه
َ
ُُِأ ُإَِذاََُغِسقُ َُش َُُِوِمن٢َُُخلَقََُُماَُش ُُِِمن١ُُٱۡلَفلَقُُِبَِرب 

َقدُُِِفُُٱنلََف َث ِتَُُش َُُِوِمن٣َُُوقََبُ َُحَسدَُُإَِذاَُحاِسدُ َُش َُُِوِمن٤ُُٱۡلعه
 [ ٦  ،١: الفلق] ﴾٥

১. বল, আযম আশ্রয় প্রার্শনা করযছ ঊষার রনবর কানছ ২. 
যতযন িা সৃযি কনরনছন তার অযনি হর্নক ৩. আর রানতর 
অন্ধকানরর অযনি হর্নক িখন তা গভীর হয় ৪. আর 
যগরায় ফুাঁ-দানকারী নারীনদর অযনি হর্নক ৫. আর 
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যহাংসুনকর অযনি হর্নক িখন হস যহাংসা কনর”। [সূরা 
আল-ফালাক, আয়াত: ১-৬] 
 

সূরা নাস: সকাল ও সন্ধায় যতনবার 
َنه  اّلَله  ِمْسِب يمه  الرَْحم الَرحه  

وذُهُقهۡلُ﴿ عه
َ
ُُِأ َُش ُُِِمن٣ُُٱنلَاِسُُإَِل ه٢ُُُِٱنلَاِسَُُملِِك١ُُُٱنلَاِسُُبَِرب 

ُُٱََّلِي٤ُُٱۡۡلََناِسُُٱلۡوَۡسَواِسُ ورُُِِفُُيهوَۡسوِسه ده َنةُِِمن٥َُُُٱنلَاِسُُصه ُٱۡۡلِ
 [  ٧  ،١: انلاس] ﴾٦ُُنلَاِسَُوٱ

১. বল আযম আশ্রয় িাই মানুনষর রব ২. মানুনষর 
অযধপযত ৩. মানুনষর ইলাহ-এর কানছ ৪. কুমন্ত্রণাদাতার 
অযনি হর্নক, হি দ্রুত আত্মনগাপন কনর। ৫. হি মানুনষর 
মনন কুমন্ত্রণা হদয় ৬. যজন্ন ও মানুষ হর্নক। [সূরা আন-
নাস, আয়াত: ১-৭] 
 

সাইনয়যদুল ইসযতগফার: সকাল ও সন্ধযায় একবার 
হি বযযি এ হদা‘আযট একান্ত যবশ্বানসর সানর্ সকানল পাঠ 
করনব অত:পর ঐ যদন সন্ধযার পূনবশ মারা হগনল হস 
জান্নানত প্রনবর্ করনব। অনুরূপ সকানলও। 
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نَا ََعَ »
َ
نَا َعبمُدَك، َوأ

َ
تَِنه َوأ نمَت، َخلَقم

َ
نمَت َرِّبي الَ إهََلَ إهاَل أ

َ
َك  اللَُهَم أ ده َعهم

بُوءُ لََك بهنهعمَمتهَك 
َ
نم ََشي َما َصنَعمُت، أ ُعوذُ بهَك مه

َ
تََطعمُت، أ َك َما اسم ده َووَعم

نمَت 
َ
نُوَب إهاَل أ ُر اذلُّ فه ، فَإهنَُه اَل َيغم رم ِله فه بُوُء لََك بهَذنمِبه فَاغم

َ
، َوأ َ  «لََعَ

“হহ আল্লাহ তুযম আমার রব, তুযম ছাড়া আর হকাননা 
(সতয) ইলাহ হনই। তুযম আমায় সৃযি কনরছ, আর আযম 
হতামার বান্দা। আযম আমার সাধয-মত হতামার 
প্রযতশ্রুযতনত অঙ্গীকারাবদ্ধ রনয়যছ। আযম আমার 
কৃতকনমশর অযনি হনত হতামার আশ্রায় িাই। আমার প্রযত 
হতামার যন‘আমনতর স্বীকৃযত প্রদান করযছ, আর আযম 
আমার গুনাহ-খাতা স্বীকার করযছ। অতএব তুযম আমায় 
ক্ষমা কনর দাও, যনশ্চয়ই তুযম যভন্ন আর হকউ গুনাহ 
মাজশনাকারী হনই”।1 
 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৩০৬।  
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সকাল ও সন্ধযায় একবার: 
نمَت »

َ
هَم الَغيمبه َوالَشَهاَدةه اَل إهََلَ إهاَل أ رمضه ََعل

َ
َر الَسَمَواته َواأل اللَُهَم فَاطه

، وَ  نم ََشي َنفمِسه ُعوذُ بهَك مه
َ
ٍء َوَملهيَكُه، أ نم ََشي الَشيمَطانه رََب ُُكي ََشم مه

لهمٍ  ُجَرُه إهََل ُمسم
َ
وم أ

َ
ََتهَف ََعَ َنفمِسه ُسوًءا أ

قم
َ
نم أ

َ
، َوأ كههه م  «َوَشه

“হহ আল্লাহ, আসমানসমূহ ও িমীননর সৃযিকারী, দৃর্য ও 
অদৃনর্যর জ্ঞাতা; তুযম ছাড়া আর হকাননা ইলাহ হনই। তুযম 
সকল বস্তুর প্রযতপালক ও মাযলক। আযম হতামার আশ্রয় 
প্রার্শনা করযছ আমার প্রবৃয র অযনি হনত, র্য়তান ও 
তার যর্রনকর অযনি হনতও। আরও আশ্রয় প্রার্শনা করযছ 
যননজর হকাননা অকলযাণ সাধন করা হর্নক যকাংবা হকাননা 
মুসযলনমর যদনক হসযট হটনন আনা হর্নক”।2 
 

সকাল ও সন্ধযায় যতনবার: 
ينًا، وَ » اَلمه ده هسم

يُت بهاّلَله َربًّا، َوبهاْلم  «بهُمَحَمٍد نَبهيًّارَضه

                                                           
2 যতরযমিী, হাদীস নাং ৩৫২৯, যতযন হাদীসযটনক হাসান গরীব বনলনছন, 
আলবানী রহ. হাদীসযটনক সহীহ বনলনছন।  
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“আযম আল্লাহনক রব যহসানব, ইসলামনক দীন যহসানব 
এবাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামনক নবী 
যহসানব গ্রহণ কনর সন্তুি”।3 
 

সকাল ও সন্ধযায় যতনবার: 
« ، رمضه َواَل ِفه الَسَماءه

َ ٌء ِفه األم هه ََشم مه ِمْسِب اّلَله اذَلهي اَل يَُُضُّ َمَع اسم
يُع المَعلهيمُ   «وَُهَو الَسمه

“মহান আল্লাহর নানম (শুরু করযছ), িার নানমর সানর্ 
আকার্ ও িমীনন হকাননা যকছু ক্ষযত করনত পানর না। 

আর যতযন সবশনশ্রাতা, সবশজ্ঞ”।4 
 

সকানল একবার: 
َسيمنَا، َوبهَك ََنميَا، َوبهَك َنُموُت، َوإهََلمَك » مم

َ
نَا، َوبهَك أ بَحم صم

َ
اللَُهَم بهَك أ

 «النُُّشورُ 
“হহ আল্লাহ, আমরা হতামারই অনুগ্রনহ সকানল উপনীত 
হই, হতামারই অনুগ্রনহ সন্ধযা কযর, হতামারই করুণায় 
                                                           
3 ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৭২১, আলবানী রহ. হাদীসযটনক সহীহ বনলনছন।  
4 ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৩৮৬৯, আলবানী রহ. হাদীসযটনক সহীহ 
বনলনছন। 
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হবাঁনি আযছ, হতামারই ইচ্ছায় মারা িাব এবাং হতামারই 
যদনক উযিত হনবা”।5 
 

সন্ধযা হবলায় একবার: 
َسيمنَا، َوبهَك ََنميَا، َوبهَك َنُموُت، َوإهََلمَك النُُّشورُ » مم

َ
 «اللَُهَم بهَك أ

“হহ আল্লাহ, আমরা হতামারই অনুগ্রনহ সন্ধযায় উপনীত 
হই, হতামারই করুণায় হবাঁনি র্াযক, হতামারই ইচ্ছায় মারা 
িাব। আর হতামার যদনকই উযিত হনবা”।6 
 

সকাল ও সন্ধযায় একবার: 
لَُك »

َ
أ سم

َ
َرةه، اللَُهَم أ خه

نميَا َواْلم يََة ِفه ادلُّ َو َوالمَعافه لَُك المَعفم
َ
أ سم

َ
اللَُهَم إهِّني أ

 ، َُتم َعومَراِته ، اللَُهَم اسم ِله َوَماِله هم
َ
يِنه وَُدنميَاَي َوأ يََة ِفه ده َو َوالمَعافه المَعفم

نم بَ  ِنه مه َفظم ، َواحم نم َرومََعِته ، َوآمه يِنه ، َوَعنم يَمه نم َخلمِفه ه يََدَي، َومه نيم
نم ََتمته  تَاَل مه غم

ُ
نم أ

َ
ُعوُذ بهَك أ

َ
، َوأ نم فَومِقه ، َومه َماِله  «َوَعنم شه

“হহ আল্লাহ, আযম হতামার যনকট দুযনয়া ও আযখরানত 
ক্ষমা ও সুস্থতা কামনা করযছ। হহ আল্লাহ, আযম হতামার 

                                                           
5 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৫০৬৮, আলবানী রহ. হাদীসযটনক সহীহ বনলনছন। 
6 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৫০৬৮, আলবানী রহ. হাদীসযটনক সহীহ বনলনছন। 
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যনকট আমার দীন ও দুযনয়ার বযাপানর, আমার পযরজন ও 
সম্পনদর বযাপানর ক্ষমা ও যনরাপ া প্রার্শনা করযছ। হহ 
আল্লাহ, তুযম আমার হগাপন হদাষসমূহ হেনক রাখ। আমার 
ভয়-ভীযতনক যনরাপ ায় পযরণত কনর দাও। আমানক 
আমার অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম ও ঊর্ধ্শ হনত আপযতত 
যবপদ হনত যহফািত কর এবাং হতামার আশ্রয় প্রার্শনা 
করযছ যনম্নযদক হনত আগত যবপদ হনত অর্শাৎ মাযট র্ধ্নস 
আকযিক মৃতুয মুনখ পযতত হওয়া হর্নক”।7 
 

সন্ধযায় একবার:  
َدُه اَل » ه اَل إهََلَ إهاَل اهلُل، وَحم َ ُد ّلله َمم ، َواْلم ه َ مُملمُك ّلله ََس ال مم

َ
َسيمنَا َوأ مم

َ
أ

يَك ََلُ  ُد وَُهَو ََعَ ُُكي ََشم ،ََشه َمم مُملمُك َوََلُ اْلم لَُك ََلُ ال
َ
أ سم

َ
يٌر، رَبي أ ٍء قَده

هه  نم ََشي َما ِفه َهذه ُعوذُ بهَك مه
َ
َدَها، َوأ َ َما َبعم هه اللَيملَةه وََخْيم َ َما ِفه َهذه َخْيم

، رَبي  ََبه َن المَكَسله وَُسوءه المكه ُعوُذ بهَك مه
َ
اللَيملَةه َوََشي َما َبعمَدَها، رَبي أ
نم َعَذاٍب ِفه انلَ  ُعوُذ بهَك مه

َ
ه أ  «اره وََعَذاٍب ِفه المَقَبم

                                                           
7 ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৩৮৭১, আলবানী রহ. হাদীসযটনক সহীহ 
বনলনছন। 
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“আমরা ও যনযখলযবশ্ব সন্ধযায় উপনীত হনয়যছ আল্লাহর 
(আনুগনতযর) জনয। সকল প্রর্াংসা আল্লাহর, যতযন ছাড়া 
আর হকাননা ইলাহ হনই, যতযন এক, তাাঁর হকাননা র্রীক 
হনই। রাজত্ব তাাঁরই, প্রর্াংসাও তাাঁর। যতযন সকল যকছুর 
ওপর ক্ষমতাবান। হহ আমার রব, এ রানতর মানঝ এবাং 
এর পনর হিসব কলযাণ রনয়নছ আযম হতামার যনকট তা 
প্রার্শনা করযছ এবাং আশ্রয় িাই হস সব অযনি হনত িা এ 
রানতর মানঝ ও তার পনর আনছ। হহ আমার রব, আযম 
হতামার আশ্রয় প্রার্শনা করযছ অলসতা ও বাধশযনকর 
অমঙ্গল হনত। হহ আমার রব, আযম আশ্রয় িাই জাহান্নাম 
ও কবনরর আিাব হনত”।8 
আর সকানল বলনব 

ه » َ مُملمُك ّلله بََح ال صم
َ
نَا َوأ بَحم صم

َ
  «أ

“আমরা ও যনযখলযবশ্ব সকানল উপনীত হনয়যছ আল্লাহর 
(আনুগনতযর) জনয”।9 

                                                           
8 সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ২৭২৩।  
9 সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ২৭২৩।  
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সন্ধযায় একবার: 
َسيمنَا بهَك  اللَُهمَ » مم

َ
نَا َوبهَك  أ بَحم صم

َ
ْيُ  َوإهََلمَك  َنُموُت  َوبهَك  ََنميَا َوبهَك  أ مَمصه  «ال

“হহ আল্লাহ, আমরা হতামারই অনুগ্রনত সন্ধযায় উপনীত হই, 
হতামারই অনুগ্রনহ সকাল কযর, হতামারই করুণায় হবাঁনি আযছ, 
হতামারই ইচ্ছায় মারা িাই। আর হতামার যদনকই 
প্রতযাবতশনস্থল”।10 
 
সন্ধযায় যতনবার: 

ُعوذُ »
َ
نم  اتَلاَماته  اّلَله  بهَكلهَماته  أ  «َخلََق  َما ََشي  مه

“আযম আল্লাহ তা‘আলার পযরপূণশ কানলমাসমূনহর মাধযনম 
আশ্রয় প্রার্শনা করযছ তাাঁর সৃি-বস্তুর (সমুদয়) অযনি হনত”।11 
(বাড়ী হর্নক হকার্াও যগনয় এ দু‘আ পাঠ করনল যফনর আসা 
পিশন্ত হকাননা যকছু তার ক্ষযত করনত পারনব না।) 

সমাপ্ত 

                                                           
10 ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৩৮৬৮, আলবানী রহ. হাদীসযটনক সহীহ 
বনলনছন।  

11 সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ২৭০৮। 
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আমরা প্রনতযহ যকছু না যকছু যিযকর কনর র্াযক 

আল্লাহ তা‘আলার হনকটয লানভর জনয। তাই 

বক্ষযমাণ পুযিকায় হলখক আল-কুরআন ও সহীহ 

হাদীনসর আনলানক সকাল-সন্ধযার যকছু যিযকর-

আিকার উনল্লখ করনছন পাঠনকর উনেনর্য। 
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