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এই সময়�েত আমােদর ঈমানেক মজবুত করা এবং আ�াহ তায়ালার সােথ
আধ�াি�ক স�ক�  �তরা করা।

িনেজেদর এবং আপনজনেদর সকল পিরি�িত �মাকােবলা করার জন�
আমােদর সেব�া� ��িত িনি�ত করা।

সম� �শংসা একমা� আ�াহরই। আমরা আ�াহ তালার সাহায�, বরকত এবং
িদক িনেদ� শনা চাই। আ�াহ আপিন পয়গ�র হযরত মুহা�দ (ملسو هيلع هللا ىلص) �ক বরকত দান
ক�ন, তার ময�াদা সুউ� ক�ন, তােক স�ান দান  ক�ন এবং  িনরাপেদ রাখুন।

স�িত মহামারী কেরানা ভাইরাস িব�জুেড় �ত ছিড়েয় পেড়েছ, যা মানুেষর
জীবনেক এেকবাের বদেল িদেয়েছ। মুসিলম সমাজও এর বাইের নয়, তারাও
নানা ভােব �িত�� হেয় আসেছ।

এই পুি�কা� �লখার সময় আমরা আ�াহর ই�া অনুসাের স�দায়েক
আশাবাদী কের ত�লেত এবং স�ক ইসলািমক নীিত ও �ােনর িভি�েত
ব�বহািরক পরামশ� �দান করেত �েচ�া করিছ।

এই পুি�কা�র ল�� ও উে�শ� হল:

আ�াহ তা'আলা  �যন এই সময়�েক তঁার আেরা ঘিন� হওয়ার মাধ�ম
বািনেয় �দন। িতিন �যন আমােদরেক, আমােদর ি�য়জনেদরেক এবং বৃহ�র
জািতেক �িত �থেক র�া কেরন। অবেশেষ, যারা ইে�কাল কেরেছন আমরা
আ�াহর কােছ সবার মাগিফরাত এবং রহমত কামনা কির।

সচূনা

S P I R I T U A L  A N T I D O T E  P U B L I C A T I O N S ৩

�ِ��ِ ِ� ٱ��� ٰ�َ�ْ ِ� ٱ���
ِ�ْ�ِ� ٱ���ٰ

পরম ক�ণাময় অসীম দয়ালু আ�াহ তায়ালার নােম।



  �সানালী সময়  
নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলেছন:  

"�য ব�ি�  তার অ�েল ��গ ছিড়েয় পড়ার সমেয় �ধয�� ধারণ কের, সাওয়ােবর আশায়

থােক এবং পূণ�  িব�াস রােখ �য, আ�াহ তার ভােগ� যা িলেখেছন এর বাইের িকছ� ই ঘটেব

না; তেব �স শহীেদর ময�াদা লাভ করেব।."

এই মহৎ �িতদান �পেত একজন ব�ি�র করণীয়ঃ

১।িনজ
এলাকায়

অব�ান করা 

৪।আ�াহ তায়ালা

যা িনধ�ারণ কেরেছন এর

বিহভ�� ত িকছ�  ঘটেব না;

     অ�ের এ িব�াস রাখা 

২।�ধয��

ধারণ করা

৩।আ�াহর

প� �থেক পুর�ার

�খঁাজা

[ফাত�ল বাির (১/৫৩৮)]

এ হাদীেস িতন ধরেণর মানেুষর কথা বলা হেয়েছঃ
 

�য ব�ি� �রাগা�া� হেয় মারা �গেছ

�য ব�ি� �রাগ �থেক আেরাগ� লাভ কেরেছ

�য ব�ি� একবাের �কান �রােগ আ�া� হয়িন

[সহীহ আল-বখুারী (৩৪৭৪)]

* অেনক ওলামা বেলেছন �য মহামারী� ��েগর অধীেনই আেস। আমরা আশা কির �য আ�াহ তঁার

মহান উদারতা �থেক যারা এই শত� �িল অনুসরণ কেরন তােদর �িতদান �দন �যমন িতিন মহামারীেত

আ�া�েদর �িতদান �দেবন।
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�িতেরাধ মূলক ব�ব�া
আধ�াি�ক িনরাপ�া  

নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলেছন: "�য ব�ি�

ফজেরর নামাজ সময় মত আদায় কের,

�স আ�াহ তায়ালার িজ�ায় থােক।"
[সহীহ মুসিলম] (৬৫৭)]

�ক সমেয় ফজেরর নামাজ

আদায় করা

দুহার নামাজ আদায় করা

আ�াহ তায়ালা ইরশাদ কেরন: "�হ আদম স�ান: িদেনর

��র ভােগ আমার জন� চার রাকাত (�দাহার নামাজ) আদায়

কর; অবিশ� অংেশর জন� আিমই �তামার জন� যেথ� হব।"

িব.�: দুহার সময় সূেয�াদেয়র পের �� হয় এবং �যাহর নামাজ সময় ��

হওয়ার ১০ িমিনট পূেব� �শষ হয়। এ� দুই রাকাত বা চার রাকাত একসােথ

আদায় করা হয়।

[আত্-িতরিমিয (৪৭৫) এবং আয্-যাহাবী আশ-িশয়ার (৮/৩২৩) এ সহীহ বেলেছন]

�ِ�����ِ ��� ةَ إِ ِ�ْ�ِ� ا���ِ� �ََ���ْ�ُ� َ��َ� ا���ِ�،َو�َ� َ�ْ�َل َو�َ� �ُ��

িবসিম�ািহ তাওয়া�ালত�  'আলা�াহ, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ই�া িব�াহ

আ�াহর নােমর সােথ আিম আ�াহর উপর আমার ভরসা �রেখিছ এবং
আিম তঁার উপর িনভ� র কির, (আ�াহর সাহায�) ব�তীত �কান ভােলা কাজ করা বা  ম�

কাজেক �িতেরাধ করার শি� কােরা �নই  এবং তার ই�ায়ই সব হয়।

বািড় �থেক �বেরােনার সময় �দায়া

সুর�ার জন� �দায়া

"�য �কউ এই দ'ুআ পড়েব, তােক বলা হেব, 'আপনােক পথ�দশ�ন
করা হেয়েছ, আপিন যেথ� হেয় �গেছন (�যমন আপনার �েয়াজেনর �ািয়� �নওয়া হেয়েছ),

আপিন সুরি�ত হেয়েছন' এবং শয়তান অেনক দেূর চেল যােব আপনার কাছ �থেক । "
[আব ুদাউদ, (৫০৯৫) এবং জাদ আল-মা'আেদ ইবেন আল কােয়ম কতৃ�ক অনেুমািদত (২/৩৩৫)]

আ�া��া ইি� আ'উযুিবকা িমন জাওয়ািল িন'মািতক, ওয়া তাহাওউিল
'আিফয়ািতক,ওয়া ফুজাআিত িনকমািতক,ওয়া জািমিয় সাখািতক।

�হ আ�াহ, আিম আপনার �দয়া �নয়ামেতর পতন হইেত, �া�� ও িনরাপ�ার
অধ:পতন হইেত, আপনার আকি�ক �িতেশাধ হইেত এবং যাবতীয় অসে�াষ হইেত

আপনার সাহায� এবং আ�য় চাইেতিছ।

ِل َ��ِ��َِ�َ� ، َو�َُ��َءِة ِ�ْ�َ�ِ�َ� ��� ٔاَُ�ْ�ُذ ِ�َ� ِ�ْ� َزَواِل ِ�ْ�َ�ِ�َ� ، َو�ََ��� ا���ُ��� إِ

َوَ�ِ��ِ� َ�َ�ِ��َ

[সিহহ মুসিলম (২৭৩৯)]
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�িতেরাধ মূলক ব�ব�া

আ�া��া ই�ী ‘আউযুিবকা িমনাল বারািছ, ওয়াল জনুিুন, ওয়াল জযুািম, ওয়া িমন
সািয়�ল আস �াম।

�হ আ�াহ, অবশ�ই আিম �তামার িনকট ধবল, উ�াদ, কু� �রাগ এবং সকল �কার
ক�ন ব�িধ �থেক আ�য় �াথ�না কির।

আ�া��া ইি� 'আউজিুবকা িমন ঝাহিদল বালািয় ওয়া দারিকশ শা�ািয় ওয়া সিুয়ল
�াদািয় ওয়া শামাতািতল আ'দািয়।

 �হ আ�াহ, বালা মসুীবেতর কেঠারতা, দভু� ােগ� িনপিতত হওয়া,
িনয়িমত অ�ভ পিরণাম এবং দশুমেনর খুশী হওয়া �থেক পানাহ চাই।

লা ইলাহা ই�া আনতা সবুহানাকা ইি� কুনত�  িমনাজ �জায়ািলমীন

আপিন ব�তীত উপাসনার �যাগ� আর �কউ �নই, আপিন িনখঁুত এবং �কানরকম ঘাটিতর
উে��, িন�য় আিম অন�ায়কারীেদর অ�ভ��� িছলাম।

আধ�াি�ক িনরাপ�া

��� ٔاَُ�ْ�ُذ ِ�َ� ِ�َ� اْ��ََ�ِص َواْ�ُ��ُ�ِن َواْ�ُ�َ�اِم َوِ�ْ� َ���ِ� ا�ْ�َْٔ�َ��ِم ا���ُ��� إِ

�রাগ �থেক র�ার জন� �দায়া

দুেয�াগ �থেক র�ার জন� �দায়া

[আবু দাউদ (১৫৫৪) এবং আল-আদকাের আন-নওয়ািভ কতৃ�ক অনেুমািদত (পৃ�া ৪৮৩)]

َ��ِء، َوُ�ْ�ِء اْ�َ�َ��ِء، َوَ�َ���َِ� ا�ْ�َْٔ�َ�اِء ��� ٔاَُ��ُذ ِ�َ� ِ�ْ� َ�ْ�ِ� اْ��َ�َ�ِء، َوَدَرِك ا��� ا���ُ��� إِ

[সিহহ আল বখুারী (৬৩৪৭)]

ইউনূেসর (আ.) �দায়া

�َ��ِ�ِ� ��� �ُْ�ُ� ِ�َ� ا��� ��� ٔاَ�َْ� ُ�ْ�َ���ََ� إِ َ� إِ ٰ�َ �َ� إِ

নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলেছন: "�য �কােনা মুসিলম �য �কােনা ব�াপাের আললাহর কােছ এই �দায়া পড়েল
িতিন অবশ�ই তা কবুল করেবন।"

[সূরা আল- আি�য়া: ৮]] এবং [আত-িতরিমযী (৩৫৫৫) এবং আল-ফুত�হাত আর-রাবািনয়�াহ (৪/১১) এ ইবেন হাজেরর �ারা অনেুমািদত]
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�িতেরাধ মূলক ব�ব�া
আধ�াি�ক িনরাপ�া 

যখন আ�াহর নাম�েলা ডাকা হয় তখন পিৃথবী বা জা�ােত �কান �িত হেত পাের না এবং িতিন
সব�ে�াতা, সব��।

 

"�য সকােল ও স��ায় এ� িতনবার পাঠ কের, িকছ�ই তার �িত কের না।"

َ��ِء َوُ�َ� ِ�ي �َ� �َُ��� َ�َ� اْ�ِ�ِ� َ�ْ�ٌء ِ�� ا�ْ�َْٔرِض َو�َ� ِ�� ا��� ِ� ا�� ِ�ْ�ِ� ا���

�ُ �ْ �ِ�َ ِ��ُ� اْ� ا���

 িবসিম�ািহ�ািজ লা ইয়াদুর� মাআসিমিহ শাইউন িফল আরিদ ওয়া লা িফস

সামািয় ওয়া-�য়াস সািমউল 'আিলম।

সকােলর পড়ার সময়� ফজর ও সূেয�াদেয়র মধ�বত� সময় এবং স��ার পড়ার সময় হ'ল ‘আসর ও
মাগিরেবর মধ�বত� সময়

[আত-িতরিমযী (৩৩৮৮) ও তঁার �ারা অনেুমািদত]]

আ�া��া ই�ী আসআলকুাল ‘আিফয়�াতা িফদ দিুনয়া ওয়াল আিখরাহ। আ�া��া ই�ী
আসআলকুাল ‘আফওয়া ওয়াল ‘আিফয়�াতা

ফী দীনী ওয়া দনুইয়ায়া, ওয়া আহলী ওয়া মালী। আ�া��াস ত�র ‘আউরাতী ওয়া আিমন
রাউ‘আতী। আ�া-��াহ্ ফাযনী িমন বাইিন ইয়াদাইয়�া ওয়া িমন খালফী, ওয়া ‘আন ইয়ামীনী
ওয়া ‘আন িশমালী, ওয়া িমন ফাউ�ী। ওয়া আ‘ঊয ুিব ‘আযামািতকা আন উগতালা িমন তাহ্তী

�হ আ�াহ, দিুনয়া ও আেখরােত আমােক ম�ল ও সুর�া দান ক�ন। �হ আ�াহ, আমার দবু�লতা�িল
মাজ�না করার  জন�, আমােক �মা করার জন� এবং আমার িব�াস, আমার পািথ�ব িবষয়ক, আমার
পিরবার ও আমার স�েদর িনরাপ�া, সুর�া, ম�ল এবং আ�য় �দওয়ার জন� আিম আপনার কােছ

�াথ�না করিছ । �হ আ�াহ, আমার �দাষ ও ঘাটিত�িল �গাপন ক�ন এবং আমােক �সই িবষয় �থেক র�া
ক�ন যা আমােক উি�� কের �তােল। �হ আ�াহ, আমার সামেন যা আেছ তা �থেক এবং আমার �পছেনর
িদক �থেক, আমার ডান এবং বাম িদক �থেক এবং আমার উপের �থেক আমােক র�া ক�ন এবং আিম 

অ�ত�ািশতভােব আ�া� হওয়া বা অসু� হওয়া �থেক আিম আপনার মিহমােত সুর�া চাই।

َ� ِ�� ِد�ِ�� َ��ِ��َ َ�ْ�َ� َواْ� ُ�َ� اْ� َ�ٔ�ْ ��� ٔاَ ُ��� إِ ��� � َوا�ْ�ِٓ�َ�ِة، َا َ� ْ� َ� ِ�� ا��� َ��ِ��َ ُ�َ� اْ� َ�ٔ�ْ ��� ٔاَ ُ��� إِ ا���

، َوِ�ْ� ُ��� اْ�َ�ْ�ِ�� ِ�ْ� �َْ�ِ� �ََ�ي� ��� ْ� َ�ْ�َراِ��،َوآِ�ْ� َرْوَ��ِ��،َا ُ��� اْ��ُ ��� ْ�ِ��، َوَ��ِ��، َا ٔاَ �َي َو َ� ْ� َوُد

�َل ِ�ْ� �َْ�ِ�� َ��ْ ْن ٔاُ َ�َ�َ�ِ�َ� ٔاَ ُ��ُذ ِ� ٔاَ ْ�ِ��، َو َ�ْ�ِ��، َوَ�ْ� �َِ��ِ��،َوَ�ْ� ِ�َ��ِ��،َوِ�ْ� �َ

সকােল একবার এবং স��ায় একবার �তলাওয়াত করেত হেব।
[আবু দাউদ (৫০৭৪) এবং আল-আদকাের আন-নওয়ািভ কতৃ�ক অনেুমািদত (প�ৃা ১১১)]

৭

সকাল ও স��ায় �তলাওয়াত করা জন� �দায়া
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�িতেরাধ মূলক ব�ব�া

২। একা� �েয়াজন না হেল বাইের যােবন না ।

১। �রােগ আ�া� হওয়ার স�াবনা আেছ এমন

জায়গা বজ�ণ ক�ন ।

যিদ �েয়াজনীয় �কান িজিনস অেন�র কােছ �পৗেছ িদেত হয়, তেব

িকছ�  �শ�  না কের �স� তােদর ঘেরর দরজায় �রেখ িদন। 

ঘেরর বাইের থাকাব�ায় সবসময় অন�েদর �থেক ২ িমটার দূের

থাকুন। 

ব�বহািরক কায�করী ব�ব�া

৩। সামািজক দূর� �মেন চলার চচ� া

ঘেরর বাইের �বর হেল...

১। সুর�ামূলক

সাম�ী পিরধান ক�ন এবং

এ�েক িনরাপদ উপােয় ন�

কের �ফলুন। 

২। আপনার মুখ,

�চাখ িকংবা নাক �শ�

করা �থেক িবরত

থাকুন।

৩। আপনার হাত সাবান

এবং পািন িদেয় পির�ার

কের ধুেয় �ফলুন ।

একা� �েয়াজেন ঘেরর বাইের �যেত হেলও

ঘেরই থাকুন যত �বিশ স�ব ।
ঘের থাকুন
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অিতির� নামাজ আদায়

ক�ন 

কুরআন �তলাওয়াত

ক�ন
ইসলামীক ওয়াজ �নুন

আ�াহেক �রণ ক�ন

এবং �দায়া ক�ন
ভাল বই প�ন

অনলাইেন এক� নত�ন

ি�ল িশখুন 

অনুধাবন করা / সামিয়ক

পি�কা �দখা 

পিরবােরর সােথ

�যাগােযাগ রাখুন 

ব�ায়াম ক�ন  

   ল�ণ �দখা �দয়া
   ল�ণ �দখা �গেল �যসকল পদে�প িনেত হেব

যিদ আপনার িকংবা আপনার ি�য়জেনর মেধ� �রােগর �কান ল�ণ �দখা

�দয়,তাহেল �রােগর িব�ার ব� করেত যত তাড়াতািড় স�ব িনেজেক িবি�� করা

���পূণ� ।

�-িবিছ�!

�স�-আইেসােলশেন করণীয়...

৯

শরীের পািনর �র �ক
রাখেত এবং িব�াম িনেত

ভ�লেবন না

আ�াহ তায়ালার উপর ভরসা রাখনু, �হ�থেকয়ার
কম�েদর িনেদ�শনা �মেন চলুন এবং আপনার যিদ
জ�রী সাহায� �েয়াজন হয় তেব ভেয়র কারেন

সাহায� চাইেত �দির করেবন না।
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ল�ণ�েলা �দখা িদেল
আ�াহর উপর ভরসা রাখুন এবং আ�াহর সােথ স�ক�  গ�ন 

আ�াহর ভালবাসার িনদশ�ন:

      নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলেছন: "যখন আ�াহ  যােদর  ভালবােসন, তখন িতিন তােদর

িবিভ� দঃুখ-ক� িদেয় পরী�া কেরন।
[আত-িতরিমিয (২৩৯৬)  এবং ইবেন মুফিলহ আল-আদাব আশ-শািরয়াহ (২/১৮১)] �ে� এ�েক সহীহ বেলেছন]

িন�য়ই আ�াহ জা�ােত আপনার জন� এক� িবেশষ ময�াদা �রেখেছন

যা জন� আপনার অেপ�া করেছ।
নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলেছন: "...িন�য়ই একজন ব�ি�র আ�াহর কােছ (িবেশষ) ময�াদা

রেয়েছ যা �স সৎকেম�র মাধ�েম অজ�ন করেত পারেছ না তাই আ�াহ তােক �মাগত

�সসব িজিনেসর মাধ�েম পরী�া িনেত থােকন যা �স অপছ� কের যত�ণ না �স তা

অজ�ন কের।

পরকােল, অেনেকই আফেসাস করেব, যিদ তােদরেকও দুিনয়ােত

পরী�া �দয়া হত।
নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলেছন: "পরকােল, দু:খ কে� জজ� িরত  জীবন কাটােনা মানুেষর

মহতী পুর�ার �দেখ, যারা িনরাপদ, সু��, সুরি�ত, কল�াণ এবং িনরাপ�ায় জীবন

কা�েয়িছল তারা আফেসাস কের বলেব, হায়! আমােদর চামড়া যিদ কঁািচ িদেয় �কেট

�যত! 

[সহীহ ইবেন িহ�ান (২৯০৮) আয-যাওয়ািহর (১/১৬৪) �ে� আল-হাইসামী সহীহ বেলেছন]

[আত-িতরিমিয ও আল জািম আস-সগীর (৭৭২১) �ে� সহীহ বেলেছন]
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[সহীহ আল-বুখারী, (২২৭৬)]

অসু� হেয় পড়েল নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) এর িনেদ� িশত িকছ�  �দায়া

সরুা আল-ফািতহা পাঠ ক�ন
সূরা আল-ফািতহা এক� �িকয়া (িচিকৎসা এবং িনরাময়)   

১১

��� ِ�َ��ُؤَك، ِ�َ��ًء �َ� �ِ��، �َ� ِ���َء إِ ا���ُ��� َرب� ا����ِس ٔاَْذِ�ِ� اْ��َ�َس، َواْ�ِ� ٔاَ�َْ� ا���

�َُ��ِدُر َ�َ�ً��
আ�া��া রা�ান-নাস আজিহিবল বা’স, ওয়াশিফ আনতাশ-শািফ, লা িশফায়া

ই�া িশফাউক িশফায়ান লা য়গুািদ� সাকামা

ব�থা দরূ ক�ন, অ�ি� দরূ ক�ন, �হ মানবজািতর পালনকত� া! এই য�ণা িনরাময়
ক�ন �কননা আপিনই �তা িনরাময় কেরন। আপনার দয়া করা ব�তীত আর �কানও

িনরাময় �নই, এমন এক� িনরাময় দান ক�ন যােত �কান ব�থা
বা অ�ি� বািক না থােক।

[সহীহ আল-বুখারী, (৫৩৫১)]

ِ�ْ�ِ� ا���ِ�

িবসিম�াহ
আ�াহর নােম �� করিছ, তঁার সাহায�, তঁার িনয়ামত ও তঁার সুর�া �াথ�না কির
�যখােন আপনার ব�থা অনুভ� ত হয় �সখােন হাত রাখুন এবং আরিবেত ৩ বার পাঠ ক�ন।

َ��ِذُر ٔاُ ِ�ُ� َو ْ�َرِ�ِ� ِ�ْ� َ��� َ�� ٔاَ ِ� َو�ُ ُ��ُذ ِ����� ٔاَ

আ'উজু িব�ািহ ওয়া �� দরািতিহ িমন সারির মা আিঝদু ওয়া উহািযর

আিম �য �িত অনুভব কির এবং যা আমােক অশাি� �দয় তা �থেক আিম আ�াহর

কােছ তঁার শি� িদেয় সুর�া চাই।

িবেশষ ��ব�: �যখােন আপনার ব�থা অনুভ� ত হয় �সখােন হাত রাখুন এবং আরবীেত ৭ বার পাঠ

ক�ন।

[ছহীহ মুসিলম, (২২০২)]

ব�থা উপশেমর জন� �দায়া

অসু�তা �থেক আেরাগ� লােভর �দায়া
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ল�ণ�িল �দখা িদেল
�যভােব সাহায� করেবন

২। অন�েদরেক
তােদর জন� �দায়া করেত

বলনু*
১। আ�াহর কােছ তােদর
স�ুতা কামনা ক�ন

৩। আ�াহ তােদরেক স�ু কের
িদেবন এই আশায় দান সদকা
করা (খাবার, �পাষাক ইত�ািদ

দান করা)।

৪। িনেজর এবং অন�েদর
িনরাপ�া িনি�ত কের, �য

�কান উপােয়
স�ব তােদর সাহায� ক�ন।

 

৫। পণূ� আশাবাদ এবং
�ত�াশা িদেয় তােদর মন

ভাল রাখনু
 

ল�ণ�েলা যখন খারাপ আকার ধারণ করেব
হাসপাতােল যাওয়ার পূেব�

অ��েতর �চেয় অিতির� ��ত হওয়া সব�দা ভাল। এ সমেয় স�ক সতক� তা �হণ

করেত পারেল, অসু� ব�ি� আনে�র সােথ ঘর ত�াগ করেত পারেব।.   

১। পিরবারেক ছাড়ার

সময় আপনার তােদর

জন� যিদ �কানও

িবদায়ী পরামশ�  থােক

তেব তা ক�ণ। 

২। পিরপূণ�  তাওবা

কের িনন (িব�ািরত

পরবত� পাতায় �দয়া

আেছ)

৩। আপনার পিরবােরর

সদস�েদর িদেয়

আপনার �কান ই�া

পূরণ করার মত

থাকেল �স�

তােদরেক বলুন।

উদাহরণ ��প উইল 

 ক�ণ।

১২

িতন� �মৗিলক পদে�প

[সহীহ মসুিলম (901)][ইমাম নববী কতৃ�ক রিচত আল-আযকার
(প�ৃা ৬৪৩)]

S P I R I T U A L  A N T I D O T E  P U B L I C A T I O N S

* আন-নববী এর অনুমিতর ব�াপাের

ঐক�মত� �কাশ কেরেছন



[ইমাম নববীর শারহ মুসিলম (৯/২০-২১), আল-মাদািরজ (১/১৯২) ও তাফিসর ইবেন কািসর (২/২৩৬)]

সাধারণ তাওবার �ারা সম� �নাহ মাফ হেয় যায়, এমনিক যিদ �স আলাদাভােব

�িত� �নার কথা �রণ করেত নাও পাের, যত�ন :

১. �কান �নােহর কথা মেন পড়েব, �স তখন �স �নাহ �থেক তাওবা করেব।

২. �নােহর �িত তার �কান �ঝাক িকংবা স�ক�  থাকেব না।

-ইবেন তাইিময়া

১) আ�াহর হেকর অিধকােরর শত� সমূহ:

   তখন পিরপূণ�  তাওবা করা

[আল-ফাতওয়া আল-�কাবরা (৫/২৭৯)]

১। আ�াহর �িত আ�িরক হেত হেব 

২। �নােহর কাজ �ছেড় িদেত হেব

৩। �নােহর জন� অনুেশাচনা করা

৪। �নাহ পুনরায় না করার লে�� ি�রস�� করা 

৫। �হ ত� েল �নওয়ার �ফেরশতা আসার পূেব� 

১৩

সাধারণ তাওবা 

তাওবার দু� অংশ আেছ:  

ল�ণ�েলা যখন খারাপ আকার ধারণ করেব  

S P I R I T U A L  A N T I D O T E  P U B L I C A T I O N S



এই অংেশ, উপিরউ� পাতায় উে�িখত শত� াবলীসহ আেরা যু� হেব, িনে�া� দুই

িবষেয়র/ ��নীর �কােনা�েত যিদ আপিন কােরা সােথ অন�ায় বা ভ�ল কের থােকনঃ  

যিদ আপিন কােরার কাছ �থেক িকছ�  দখল কের িকংবা কজ�  িনেয় থােকন, তেব

আপনােক �স� অবশ�ই িফিরেয় িদেত হেব।

যিদ �স� এখন আর আপনার কােছ না থােক, তেব এর সমমােনর আেরক� িফিরেয়

সমমােনর আেরক�ও িফিরেয় �দয়া যিদ স�ব না হয়, তেব বাজার দর িহেসেব

যিদ উ� ব�ি� ইে�কাল কের থােক, তেব এ� তার উ�রািধকারীেদরেক

যিদ �কানভােব উ� ব�ি� বা তার উ�রািধকারীেদর সােথ �যাগােযাগ করা

 যিদ �স অমুসিলম হয়, তেব এ� দান কের িদন (িক� তখন এ� আর মািলেকর নােম

করা যােব না)।

      িদন।

      এর মূল� িফিরেয় িদন।

      িদন।

      না যায়, তেব এর মািলেকর নােম দান কের িদন (যিদ �স মুসিলম হয়)।

২) সৃ�কুেলর হক/অিধকারসমূহ

স�ি�:  

স�ান

১৪

তখন পিরপূণ�  তাওবা করা 
ল�ণ�েলা যখন খারাপ আকার ধারণ করেব

S P I R I T U A L  A N T I D O T E  P U B L I C A T I O N S

আপিন যােদর সােথ খারাপ আচরণ কেরেছন শারীিরকভােব িকংবা ম�কথার �ারা,

তােদর কােছ �মা চাইেত হেব, �যমন, গািল �দয়া, অপবাদ �দয়া, পরিন�া করা

সরাসির �স ব�ি�র কােছ �মা চাওয়াই উ�ম।

এছাড়াও, �স ব�ি�র জন� আপিন �দায়া করেত পােরন এবং আ�াহর কােছ তােদর

মাগিফরাত কামনা করেত পােরন যিদ: 

যত তাড়াতািড় স�ব �লাকেদর কােছ পাঠােনার জন� বাত� া বা �রকড�  বা �নাট ক�ন।

আপিন বয়� আ�ীয়েদরেক এ� করেত সাহায� করেত পােরন, যারা িলিখত বাত� া

পা�েয় এ কাজ� করেত চায়। 

নমুনা বত� া: "আিম িব�াস কির �য, আিম হয়ত আপনার িন�া কেরিছ িকংবা আপনার

স�েক�  খারাপ ধারণা �পাষণ কেরিছ, তাই আপিন দয়া কের আমােক �মা ক�ন..."  

      ১) �স ব�ি� এই ভ�ল স�েক�  অনবিহত হয় / �মা চাইেত �গেল       

          �িত হেত পাের 

      ২) তােদর সােথ �যাগােযাগ করার �কানও উপায় �নই



অতপর আপনার

মুখ মােসহ ক�ন

অতপর উভয় হাত কনুই

পয�� মােসহ ক�ন।

তায়া�ুম এখন স��

হেয়েছ।

ল�ণ�েলা যখন খারাপ আকার ধারণ করেব
অসু� ব�ি�র নামাজ
        নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলেছন: "হাশেরর িদন সব��থম ব�ি�র নামােজর িহেসব �নয়া হেব। যিদ

নামাজ �ক থােক তেবই �স সফল হেব, িক� যিদ নামাজ �ক না থােক তেব তােক শাি� �দয়া
হেব। 

চরম সংকটময় এই সময়�েতও �কউ �যন নামােজ অবেহলা না কের, এ� অত�� ���পূণ� ।

ওযু ও তায়া�ুম

আপনার হাসপাতােলর ব�ােগ িনে�া� িজিনস�েলা িনেয়েছন িকনা িনি�ত �হান... 
�াট�েফান (এেত িকবলা এবং নামােজর সমেয়র এ�াপ রাখুন)

তায়া�ুেমর জন� পাথর/মা�র খ� রাখা 

জায়নামাজ, বাথ�েমর �েয়াজনীয় িজিনসপ�, অিতির� কাপড় এবং

ি�পার িনন।

- বয়� �রাগীেদর �াট�েফান ব�বহার িশখােনা উিচত, �যমন, িভিডও কল করা, �ফান চাজ�  করা, নামােজর

এ�াপ ব�বহার করেত জানা ইত�ািদ.

- মা� �থেক �নয়া �যেকান পাথরখ� যেথ� হেব

যিদ আপনার কােছ পািন থােক িকংবা পািন আপনার কােছ �পৗছােনা স�ব হয়, তেব ওযু ক�ন।

যিদ অি�েজন মা� পিরিহত হন আর এ� �খালার অনুমিত না থােক, তেব ওযুর সময়

এর উপর মােসহ করেলই যেথ� হেব।

আপনার কােছ পািন �নই।
আপিন পািনর কােছ �যেত পারেছন না।
পািন ব�বহার করেল �রাগ �বেড় যােব িকংবা এর আেরাগ� িবলি�ত হেব।

িনে�া� কারণ�েলার এক বা একািধক কারণ থাকেল, তায়া�ুম ক�ন:

[আত্-িতরিমিয (৪১৩) ও এ�েক ইমাম নববী আল-মাজমু (৪/৫৫) গে� সহীহ বেলেছন]

তায়া�ুম করার িনয়ম...

তায়া�ুেমর মা�েত/

পাথের আপনার

দুহাত কচলান

তায়া�ুেমর মা�েত/

পাথের আবার দুহাত

কচলান

1 2 3 4

১৫

[আস-সুনান আল-কুবরা আল-�বহাকী (1/206) 
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ল�ণ�েলা যখন খারাপ আকার ধারণ করেব
অসু� ব�ি�র নামাজ 
        

িকভােব নামাজ আদায় করেবন...

�াভািবক হেল দঁািড়েয় নামাজ আদায় ক�ন

যিদ দঁাড়ােত না পােরন, তেব বেস আদায় ক�ন  

বসেত না পারেল, িকবলার িদেক মুখ কের আপনার সুিবধাজনক �যেকান পাে��

�েয় নামাজ আদায় ক�ন। উভয় পা��  একই রকম মেন হেল ডান পা��  হেয়

নামাজ আদায় করা উ�ম।

�স�ও স�ব না হেল, িচত হেয় �েয় নামাজ আদায় ক�ন, (স�ব হেল) উভয় পা

িকবলার িদেক রাখুন, অন�থায় �যেকান িদেক �রেখ িচত হেয় �েয় নামাজ আদায়

করেত পারেবন।

বেস নামাজ পড়েল �কু এবং িসজদা �যভােব িদেত হেব... 

�কু এবং িসজদার সময় আপনার মাথা �নায়ান এবং িপঠ িনচ�  ক�ন যিদ

আপিন স�ম হন। 

যিদ িপঠ িনচ�  করেত না পােরন, তেব মাথা �নায়ােলই যেথ� হেব।

�েয় নামাজ পড়েল �কু এবং িসজদা �যভােব িদেত হেব...

�কু এবং িসজদার জন� আপনার মাথা িনচ�  ক�ন।     

নামাজ আদায় করার �বলায় �কু এবং িসজদায় িকছ� টা িভ�তা রাখুন-

�কুর ত�লনায় িসজদায় মাথা খািনকটা �বিশ িনচ�  করেত হেব উভয় বসা

এবং �য়া অব�ায়।

১৬S P I R I T U A L  A N T I D O T E  P U B L I C A T I O N S



নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলেছন:

 �� ِ� ا��� ��� َوُ�َ� �ُْ�ِ�ُ� ِ����� َ�ُ��ُْ� إِ �َ� �َُ���َ�� ٔاَ

"�তামােদর �কউ যখন মৃত� �শয�ায়

চেল যায়, তার উিচত আ�াহ তায়ালা স�েক�  ভাল ধারণা �পাষণ করা।"

উলামাগণ বেলেছন: "আ�াহ তায়ালা স�েক�  ইিতবাচক ধারণা রাখার অথ�  হল, িতিন

আপনার উপর দয়া করেবন এবং আপনােক �মা কের িদেবন এ ধারণা রাখা।" 

ল�ণ�েলা যখন খারাপ আকার ধারণ করেব
আ�াহ স�েক�  ইিতবাচক ধারণা রাখা

এই ক�ন স�টময় সমেয় আ�াহ তায়ালা স�েক�  ইিতবাচক ধারণা �পাষণ করা খুবই

���পূণ� ।

[সহীহ মুসিলম (২৮৭৭)]

[Sharh Muslim (17/210)]

আ�াহ তায়ালা স�েক�  ইিতবাচক ধারণা রাখেত
�যসব িবষয় শি� �যাগােব

১। আ�াহ তায়ালার সােথ সা�াত করেত চাওয়ার উপকািরতা 
নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলেছন: "�য ব�ি� আ�াহ তায়ালার সােথ সা�াত করেত পছ� করেব,

আ�াহ তায়ালাও তার সােথ সা�াত করেত পছ� করেব।"

[সহীহ আল-বুখারী (৬৫০৭) ও সহীহ মুসিলম (২৬৮৪)]]

২। কে�র কথা পিরপুণ�ভােব ভ� েল যােবন 

নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) ইরশাদ কেরন:

"হাশর িদবেস এমন এক ব�ি�েক �ডেক আনা হেব, �য দুিনয়ােত �ািন, য�না,

�রাগ, িনিপড়ন, অধ:পতন, অপমান এবং দাির�তায় চরমভােব িনমি�ত িছল, এই ব�ি�

পৃিথবীর �� �থেক �শষ পয�� যত মানুষ িছল তােদর মেধ� সবেচেয় �বিশ কে� জীবন

কা�েয়েছ। তােক �ডেক এেন একবার জা�ােত �েবশ করােনা হেব, এবং তােক িজে�স

করা হেব: '�হ আদম স�ান, �তামার জীবেন কখনও িক ত� িম খারাপ িকছ�  �দেখেছা?

জীবেন কখনও �কান কে�র অিভ�তা িক হেয়েছ?' উ�ের �লাক� বলেব:

'না, আ�াহর শপথ, �হ আমার �ভ� , আিম কখনও খারাপ িকছ�  �দিখিন এবং আিম

কখনও �কান কে�র মুেখামুিখ হয়িন।'"

[সহীহ মুসিলম (২৮০৭)]

১৭S P I R I T U A L  A N T I D O T E  P U B L I C A T I O N S



৪। কবের �স যা পােব
নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলেছন: " �য মুিমন জা�াতবাসী হেত চেলেছ ( �সই ব�ি� �য

মারা যাওয়ার আেগ পুেরাপুির তওবা কেরিছল) �স তার কবের �িতিদন

সকােল ও �িত স��ায় জা�ােত তার �ান �দখেত পােব।।

"নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) যখন একজন মিহলােক �দখেলন �য তার স�ানেক হািরেয় �ফেলেছ,

অতপর যখন �স তার স�ানেক িফের �পল, তােক জিড়েয় ধরেলন এবং তােক

খাওয়ােলন। রাসূলু�াহ (ملسو هيلع هللا ىلص) তখন তার সাহাবীগণেক বলেলন, '�তামরা িক মেন কর

�য, এই মিহলা তার স�ানেক আ�েন �ফেল িদেত পারেব?' আমরা বললাম, আ�াহর

কসম �স পারেব না...' আ�াহর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) বলেলন, 'এই মিহলা �যমন তার স�ােনর

�িত দয়াবান আ�াহ তায়ালা তার �চেয় বা�ােদর �িত আেরা �বিশ দয়াবান।'"

আ�াহ তায়ালা স�েক�  ইিতবাচক ধারণা রাখেত
�যসব িবষয় শি� �যাগায়

৩। যারা পিরপূণ�ভােব তাওবা কেরেছ তােদর জন�, তােদর মৃত� � হেব সু�র এবং
এেকবাের িচ�ামু�
তারা তােদর পিরবােরর যারা ধম��াণ িছেলন তােদর সােথ সা�াতও করেব, �যেহত�

এ� নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) এর �থা �ারা �মািণত �য, িব�াসীগেণর �হ এেক অপেরর

সােথ সা�াত কের।
[আন-নাসায়ী (১৮৩৩) ও ইবেন তাইিময়া আল-ফাতওয়া (৫/৪৪৯) �ে� সহীহ বেলেছন]

[সহীহ আল-বুখারী (১৩৭৯) ও সহীহ মুসিলম (২৮৬৬)]

১৮

৫। �কয়ামেতর িদেনর জবাবিদিহতা 

[সহীহ আল-বুখারী (৫৬৫৩) ও সহীহ মুসিলম (৬৯২১)]

ল�ণ�েলা যখন খারাপ আকার ধারণ
করেব

S P I R I T U A L  A N T I D O T E  P U B L I C A T I O N S



আ�াহ তায়ালা স�েক�  ইিতবাচক ধারণা রাখেত
�যসব িবষয় শি� �যাগায়

৭। জা�ােত ...

নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) আমােদরেক অবিহত কেরেছন: “একজন আ�ানকারী ডাকেব

(জা�াতীেদর কােছ)‘ আপনারা সু� থাকেবন এবং কখনও অসু� হেবন না;

আপনারা বঁাচেবন এবং কখনও মরেবন না; আপনারা  যুবক থাকেবন এবং

কখনও বৃ� হেবন না; আপনারা আন� অনুভব করেবন এবং কখনই দঃুখ �বাধ

করেবন না ’'
[সহীহ মুসিলম (২৮২৭)]

[আত-িতরিমিয (৯৮৩) ও আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (৪/২১৪) �ে� আল মুনিযির এ�েক সহীহ বেলেছন]

৮। যিদ তাওবার করার পেরও ভয় হয়... 

নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) এক যুবেকর কােছ এেলন, �স তখন মৃত� �শয�ায় শািয়ত িছল,

তােক বলেলন: ত� িম িনেজেক �কমন �পেয়েছা? �স বলল: আিম আ�াহর �িত

আশাবাদী িক� আিম আমার �নােহর জন� ভয় পাি�। আ�াহর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص)

বলেলন: "এই দু� অনুভ� িত (ভয় এবং আশা) এই পিরি�িতেত একজন ব�ি�র

�দেয় সহাব�ান কের না, তেব আ�াহ তােক যা আশা কেরন তা �দেবন এবং যা

ভয় কেরন তা �থেক তােক র�া করেবন।"

১৯

[সহীহ মুসিলম (৬৯০৮)]

নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলন: " আ�াহর দয়ার একশ অংশ রেয়েছ, যার মেধ� িতিন ি�ন,

মানবজািত, �াণী ও �পাকামাকেড়র মেধ� এক� অংশ  অবতীণ�  কেরেছন, যার

মাধ�েম তারা পর�েরর �িত দয়াবান ও ক�ণাময়, এবং যার
মাধ�েম বন� �াণী তােদর বংেশর �িত সদয় হয়। আ�াহ িকয়ামেতর িদন তঁার

বা�ােদর �িত দয়াবান হওয়ার জন� বািক ন�ই� অংশ  িনেজর কােছ

�রেখেছন।"

৬। �কয়ামেতর িদেন  আ�াহ তায়ালার দয়া

ল�ণ�েলা যখন খারাপ আকার
ধারণ করেব

S P I R I T U A L  A N T I D O T E  P U B L I C A T I O N S



হাসপাতােল থাকাব�ায়
  �ধয� ধারণ ক�ন

  আ�াহ স�েক�  ভাল ধারণা �াপন ক�ন

  মাগিফরাত কামনা করেত থাকুন

  �দিনক ৫ ওয়া� নামাজেক �াধান� িদন

  �বিশ �বিশ �দায়া ক�ন

�রাগ �থেক আেরাগ� লাভ করেল...
আ�াহর

�কিরয়া

আদায় ক�ন 

�করানার িসজদা িদন

(সুজুদ আশ-�কর)

আ�ত�� হেয় পড়েবন

না বরং �দায়া করেত

থাকুন

২০

হাসপাতােল থাকাব�ায় করণীয়

যিদ উ�িত না হয়, �ধয� ধের থাকুন, এই পৃ�ার শীেষ� বিণ�ত পরামশ�  অনুসরণ করার জন� যথাসাধ�

�চ�া ক�ন এবং পিরি�িত সংকটজনক হওয়ার স�াবনার জন� িনেজেক ��ত ক�ন।

মেন রাখেত হেব, মসুিলমরা কখনও একাকী থােক না। ঈমানদার ব�ি�র এই
পিৃথবী ত�াগ করার আগ পয�� দজুন �ফেরশতা (একজন সামেন আর একজন

�পছেন) তার িনরাপ�ার জন� িনযু� থােক।

নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) ইরশাদ কেরন: মতৃ� �র সময়, �ফেরশতােদর এক� বড় দল জা�াত
�থেক এক� সগুি� এবং এক� সু�র সাদা চাদর িনেয় আেসন। �হ �হণকারী
�ফেরশতা ঈমানদার ব�ি�র মাথার কােছ বেস বেলন, ‘�হ ভাল �হ! আ�াহ ও তঁার
স��র িনকট �মা �াথ�না কর।' অতপর �হ অত�� শাি�র সােথ �বিরেয় আেস;

�ফেরশতারা তখন �হ �হণকারী �ফেরশতার কাছ �থেক �হ�েক িনেয় জা�াতী
চাদেরর মেধ� রােখন এবং জা�ােতর সুগি� তােত িদেয় �দয়। অতপর তারা

�হ�েক িনেয় আকােশ আেরাহন কেরন। আকােশ, �হ তােদর ধািম�ক পিরবােরর
সদস�েদর সােথ পনুিম�িলত হয়; যারা তােদর আেগ মৃত� �বরণ কেরেছন।

[সহীহ ইবেন িহ�ান ও আল ফাতওয়া (৫/৪৪৯) �ে� ইবেন তাইিময়া এ�েক সহীহ বেলেছন এবং �য়াবুল ঈমান

(১/৩০০) �ে� আল-বাইহািক উে�খ কেরন ও সহীহ বেলেছন]

[তাফিসর ইবেন কািসর (৮/১১৫)]

স�টাপূণ�  মু�েত�  
একাকী সমেয়

S P I R I T U A L  A N T I D O T E  P U B L I C A T I O N S



আপনােক িক "লা ইলাহা ই�া�াহ" বারবার পড়েত হেব?

আন-নববী বেলন:

তারা (ওলামাগণ) বেলেছন: "�স ব�ি� যিদ একবার বেল �ফেল, তােক আবার �রণ

কিরেয় �দয়ার �েয়াজন �নই যত�ণ না �স লা ইলাহা ই�া�াহ বলার পের অন� �কান

কথা বেল, যিদ অন� কথা বেল �ফেল, তেব তােক আবার �রণ কিরেয় িদেত হেব যােত

কের এ�ই তার বলা �শষ কথা হয়।"

যখন 'আ�ু�াহ ইবনুল মুবারাক মৃত� �শয�ায় িছেলন, এক ব�ি� তােক তাড়া িদি�েলন:

"'লা ইলাহা ই�া�াহ'" বলার জেন�। �লাক� �জার করেত থাকেল এক পয�ােয় িতিন

িবি�ত হেয় উঠেলন। অতপর ইবনুল মুবারাক বলেলন: আপিন যা

করেছন �স� ভাল কাজ নয়, আমার ভয় হে� (যিদ আিম আপনােক উপেদশ না িদই),

আমার পের অন� �কান মুসিলমেকও হয়ত িবর� করেবন। যখন আপিন আমােক �রণ

কিরেয় িদেলন এবং আিম 'লা ইলাহা ই�া�াহ' বেল উ�র িদলাম অতপর আিম অন�

িকছ�  বিলিন, তখন আর আমােক এ� বলার জন� তাড়া িদেবন না। তেব যিদ আিম এর

পর অন� �কান কথা বিল, তখন আমােক আবার �রণ কিরেয় িদন, যােত কের 'লা

ইলাহা ই�া�াহ' আমার সব�েশষ কথা হয়।" 

হাসপাতােল থাকাব�ায় 

[িসয়া� আলািমন নুবালা (৮/৪১৮)]

২১

ইহকাল ত�াগ করার পূেব� লা ইলাহা ই�া�াহ পড়ার সুফল

যিদ �কান ঈমানদার ব�ি�র মৃত� �র পূেব�

সব�েশষ কথা লাইলাহা ই�া�াহ হয় এবং �স এ� বলার সময় তার কৃত সকল �নাহ

�থেক তাওবা করার ই�া কের থােক, তেব আশা করা যায় �য, তার সম� �নাহ �মা

কের �দয়া হেব। এ� হেব তার জীবেনর মহৎ সমাি�, �স যাবতীয় শাি� �থেক র�া

পােব এবং সরাসির জা�ােত �েবশ করেব।  যিদও, এর জন� শত�  হল, িতিন �যন

সৃ�কুেলর হক�েলা আদায় কেরেছন।
[আন-নববীর শহর মুসিলম (১/২২০)] ও [ফাত�ল বাির (৩/১১০) & (১০/২৮৩)]

নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) ইরশাদ কেরন:

 � �ُ �َ� ا��� َ� إِ �َ �ُ�ا َ�ْ��َ��ُْ� �َ� إِ �� �َ � 

 "মৃত� �শয�ায় থাকা ব�ি�েক লা ইলাহা ই�া�াহ পড়ার উপেদশ দাও।" 

[সহীহ মুসিলম (৯১৬)]]

          "লা ইলাহা ই�া�াহ" এর ���

[আন-নববীর শরহ মুসিলম (৬/২১৯)]
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আ�াহর িকংবা তার িস�াে�র �িত অস�� বা ��াভ রাখা

মুেখ অস��র �কাশ করা, �যমন িবলাপ িকংবা পিরি�িতেক �দাষােরাপ করা 

কেম�র মাধ�েম শারীিরকভােব অস��র �কাশ করা, �যমন িনজ গােল চেপটাঘাত

করা, �পাষাক িছেড় �ফলা অথবা চ�ল উপেড় �ফলা

�কানও ব�ি� এ�েক এক� দুেয�ােগর �বাঝা এবং এ�েক অপছ� করেত পাের বেল

মেন হেত পাের তেব তারা �ধয� ও অধ�বসায় এ� সহ� কের।

তারা কে�র মেধ� যা যা করেছ তা তারা অপছ� করেত পাের তেব তােদর িব�াস

তােদর অস�� হওয়ার হাত �থেক র�া কের।

একজন ি�য় ব�ি�র মৃত� �র সংবাদ �শানার পর আ�াহর �িত অসে�াষ হওয়া উিচত

নয়। একজন ব�ি�র যা করা উিচত নয়:

বরং �ধয�� ধারণ করা উিচত:

ইবেন হাজার বেলন এই কথা�র অথ�  হল: 

“আত� ও অৈধয��তায় ড� েব যাওয়ার সময় �কউ যিদ �কানও িবপয�েয়র

��েত �ধয� �দখােত স�ম হয়, তেব এ� এক� িনখুঁত �ধয� যা পুর�ােরর িদেক িনেয়

যায় "

মৃত� �র সােথ স�িক� ত
খবর �শানার পর �থম যা যা করেত হেব

নবী করীম ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন:

ْ�َ�ِ� ا�ْ�ُٔوَ�� ْ�ُ� ِ�ْ�َ� ا��� َ�� ا��� �� إِ

"(সিত�কার) �ধয� �তা িবপেদর �াথিমক অব�ােতই ধারণ করেত হয়।"
[সহীহ আল-বুখারী (১২৮৩) এবং সহীহ মুসিলম (৯২৬)]

[ফাত�ল বাির (৩/১৪৯)]

১। �ধয�� ধারণ ক�ন
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ই�া িল�ািহ ওয়া ই�া ইলাইিহ রািজউন । আ�া��া আজরুনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখিলফলী খাইরান
িমনহা

িন�য় আমরা আ�াহর এবং আমরা তঁারই িদেক �ত�াবত� ন করব। �হ আ�াহ, আমার দদু�শার জন�
আমােক �িতদান িদন এবং আমার জন� এ�ই উ�ম�েপ �িত�াপন ক�ন।

উে� সালামাহ �েনেছন রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :"মুসলমােনর সােথ যা হয়
তার জন� �কানও  ক� �নই এবং িতিন [উপেরর �াথ�না]

এই বেল �িতি�য়া ব�� কেরন �য আ�াহ তােক এর �চেয় ভাল িকছ�  িদেয় �িতপূরণ �দেবন।"

 

ُ��� اْ�ِ�ْ� ِل    ا���

،�َ��ِ�َ��َ ُ� �َ� َرب� اْ� �َ� َوَ� ِ��َْ�، َواْ�ِ�ْ� َ� �ِ��َ ْ�ُ� ِ�ْ� َ�ِ�ِ�ِ� ِ�� اْ� َ�ْ�ِ���ْ�َ�، َواْ��ُ ُ� ِ�� اْ� ْ� َدَرَ��َ َواْر�َ

�ِ��ِ �ُ ْر َ� ْ�ِ�ِه، َو�َ�� َواْ�َ�ْ� َ�ُ� ِ�� �َ
আ�া�মাঘ-িফর িল- ( নাম উে�খ ক�ন) - ওয়ারফা' দারাজাতা� িফল-মাহিদইন, ওয়াখলুফ�
িফ‘ আিকিবিহ িফল-গািবিরন, ওয়াগিফর লানা ওয়া লা� ইয়া রা�াল ‘আলামীন ওয়াফসাহ লা�

িফ কাবরীহ, ওয়া নাওইর লা� ফীহ।

ُ��� اْ�ِ�ْ� ِل  ا���

 ،�َ��ِ�َ��َ �َ� َوَ�َ�� �َ� َرب� اْ� ِ��َ�، َواْ�ِ�ْ� َ� �ِ��َ ْ�َ�� ِ�� َ�ِ�ِ�َ�� ِ�� اْ� َ�ْ�ِ����َ�، َواْ��ُ َ�� ِ�� اْ� ْ� َدَرَ��َ َواْر�َ

ْر َ�َ�� ِ��ِ� ْ�ِ�َ��، َو�َ�� َواْ�َ�ْ� َ�َ�� ِ�� �َ

"�হ আ�াহ! সেব�া� �মা ক�ন; স�ক পথ�া�েদর মেধ� তঁার অব�ান বািড়েয় িদন

এবং তঁার পিরবারেক যা িতিন �রেখ �গেছন তার �িত স�য় �হান। �হ িব�জগেতর

পালনকত� া! তােক এবং আমােদরেক �মা ক�ন, তঁার কবরেক �শ� ক�ন, এবং তার

জন� এেক আেলা�ময় ক�ণ। "

মৃত� �র সােথ স�িক� ত
খবর �শানার পর �থম যা যা করেত হেব 

 ২। নীেচর �দায়া পড়েত হেব

ْ�ِ�ْ� ِ�ْ� َ�ْ�ً�ا ِ�ْ�َ�� ٔاَ ِ�� َو َ��ْ�ِ�ُ ��ِ ��ِ�ْ�ُ ُ��� ٔاْ ْ�ِ� َراِ�ُ�ْ�َن، ا���ٰ �َ ـ� إِ �� إِ ِ� َو �� �ِ � ��  إِ

[সিহহ মুসিলম (৯১৮)]

আ�া�মাঘ-িফর িল- ( নাম উে�খ ক�ন) - ওয়ারফা' দারাজাতাহা িফল-মাহিদইন, ওয়াখলুফহা
িফ‘ আিকিবহা িফল-গািবিরন, ওয়াগিফর লানা ওয়া লাহা ইয়া রা�াল ‘আলামীন ওয়াফসাহ

লাহা িফ কাবরীহা, ওয়া নাওইর লাহা ফীহ।

মৃত� �র পর পড়ার �দায়া    

মৃত ব�ি�র জন� �দায়া 

পু�ষ জন�,�তেলাওয়াতঃ

মিহলার জন�,�তেলাওয়াতঃ

[ছহীহ মুসিলম (৯২০)]
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[নাম উে�খ ক�ন]

[নাম উে�খ ক�ন]



মৃত� �র সােথ স�িক� ত
খবর �শানার পর �থম যা যা করেত হেব 

৩। তােদর জন� মাগিফরাত কামনা ক�ন

মাতা-িপতা এবং অন�ান�েদর জন�ও মাগিফরাত কামনা ক�ন
নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) ইরশাদ কেরেছন: "জা�ােত �কান ব�ি�র ময�াদা বৃি� করা হেল �স

বলেব: "এ� িক কের হেলা?" তখন তােদরেক বলা হেব: "আপনার

স�ানেদর প� �থেক, তারা আপনার জন� মাগিফরাত কামনা কেরেছ।"

[ইবেন মাযাহ (৩৬৬০) এবং ইবেন কাসীর তার তাফসীের সত�ায়ন কেরেছন (৭/৪০৯)]

যিদ িনেজেক �দাষী মেন কেরন �য তােদর �িত আপনার অবেহলা িছল

ইবেন তাইিময়া বেলনঃ 

"�কান বা�ার যখন তােদর পিরবােরর সদস�, স�ান, �িতেবশী বা ভাই-�বানেদর �িত

স�ান কেম যায়, তখন তার উিচত তােদর জন� �দায়া এবং মাগিফরাত কামনা করা।"

[মাজমু আল-ফাতওয়া (১১/৬৯৮)]]

ওলামাগণ এ ব�াপাের একমত �য, দান-সাদকা �ারা মৃতব�ি� উপকৃত

হয়।

৪। তােদর প� �থেক দান-সাদকা ক�ন

[আন নববীর শরহ মুসিলম (৪/৭০)]

এমন এক� খােত দান করা উ�ম �যখােন তােদর জন� পরবত� দান-সাদকা�েলাও

কােজ লাগােনা যায়। ভিবষ�ত দােনর খাত হেত পাের, মাসিজদ, নলকূপ, পািনর

পা�, ইত�ািদ। আপিন চাইেল ব�ু-বা�ব এবং পিরবােরর অন�ান� সদেস�র কাছ

�থেক দােনর টাকা সং�হ করার জন� এক� অনলাইন �পজ �তির করেত পােরন।

দান �বিশ হেল আপনার পে� �স� করা সহজ হেব।
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আপিন তােদরেক অথ�ৈনিতকভােব, দাফন-কাফেনর

কােজ, �কাথাও বাত� া পাঠােত সাহােয�র দরকার হেল

সহেযািগতা করেত পােরন। 

তােদর �খঁাজ খবর �রেখ এবং সা�না িদেয়

মানিবকভােব সহেযািগতা করেত পােরন।

৩। এই ক�ন সমেয় তােদর পােশ থাকুন

মৃত� �র সােথ স�িক� ত
�িত মািনেয় িনেত অন�েদরেক সাহায� করা

সামািজক দরূ� এখােনও �মেন চলেত হেব �স� িনি�ত
করা

১। সমেবদনা জানােনা এবং তােদরেক আ�াস িদন

২। মৃতব�ি�র জন� �দায়া ক�ন

৪। তােদর প� �থেক দান ক�ন 

এ� এমন সময় ক�ন যখন তােদর জন� সুিবধাজনক

মৃতব�ি�র বািড়েত খাবার �দয়ার ব�াপাের নবী করীম

 অনু�ািণত কেরেছন। (ملسو هيلع هللا ىلص)

৫। তােদর জন� খাবােরর ব�ব�া ক�ন 

[আত-িতরিমিয (৯৯৮) এবং িতিনই সত�ায়ন কেরেছন]

[আন-নববীর শরহ মুসিলম (৪/৭০)]
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কাফন-দাফন এর �ি�য়া

মৃতব�ি�র �গাসল*

ইবেন কুদামা বেলেছন: 

"হত�া করা হয়িন এমন শহীদ ছাড়া যারা �পেটর পীড়া,মহামারী,পািনেত ড� েব, �দয়াল

�েস মারা �গেছ এবং স�ান জ� �দয়ার সময় �য মিহলা মারা �গেছ তােদর �গাসল

এবং জানাযার নামাজ আদায় করেত হেব। এ ��ে� আমরা �কান ওলামােদর

মতিবেরাধ �দিখিন..."

 
[আল-মুগিন (২/২০৪)]

�গাসেলর সব�িন� শত�  হল পািন �যন শরীেরর �েত�ক� অে� �পৗেছ যায়।
[আল-মাবসুত (২/২২৯), আল-ফাওয়ািকহ আদ-দাসািন (২/৬৬৮), ত� হফাত�ল মুহতাজ (৩/৯৮) ও কাশাল আল-িকনা (২/৯৩)]

�গাসল �দয়ার সময় যিদ মানুেষর মেধ� �রাগ ছড়ােনার ভয় হয়, তেব স�ক িনরাপ�া

সাম�ী পিরধান করার সময় সাবধানতা অবল�ন করা উিচত। 

�কান ভােব �গাসল িদেত না পারেল, অবশ�ই তায়া�ুম করােত হেব।

 

কাফন* 
কাফেনর ��ে� সব�িন� শত�  হল, এমন এক� কাপড় হেত হেব যা িদেয় পুেরা শরীর

ঢাকা যায়।

যিদ পয�া� কাপড় পাওয়া না যায়, তেব শরীেরর যতদূর ঢাকা স�ব �ঢেক িদেব,

সতর �যন ঢাকা হয় �স� িনি�ত করেত হেব।

[সহীহ আল-বুখারী (৪০৪৭), সহীহ মুসিলম (৯৪০), হািশয়া ইবেন আেবিদন (৩/৯৮); মাওয়ািহব আল-জািলল (২/২৬৬); ও আল-মুগিন (৩/৩৮৬)]

২৬

*উে�খ� �য, �গাসল �দয়া এবং কাফন পড়ােনার প�িত �ানীয় কাফন-দাফন �সবার উপর িনভ� র করেত

পাের। ধম�য় অিধকার স�কভােব চািলেয় যাওয়ার সময় দয়া কের িনরাপ�াগত িদকিনেদ� শনা �মেন

চলুন।
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১. দঁািড়েয় বলুন "আ�া� আকবার"

২. অতপর সুরা ফািতহা অথবা ছানা পাঠ ক�ন 

৩. অতপর বলুন "আ�া� আকবার" 

৪. অতপর দু�দ (আ�া��া সাি� আলা মুহা�াদ)

৫. অতপর বলুন "আ�া� আকবার" তৃতীয়বার

৬. অতপর িনে�া� �দায়া পাঠ ক�ন:

কাফন-দাফন প�িত
জানাযার নামাজ

জানাযার নামাজ কীভােব আদায় করেবন

ـْ� ُ�ْ�َ�ـ�َُ� ، َواْ�ِ�ْ�ـُ� ِ��ْ��ـَ�ِء َوا���ـْ�ِ� َواْ��َـَ�ِد، ا���ُ��� اْ�ِ�ـْ� َ�ُ� َواْرَ�ْ�ـُ�، َوَ��ِ�ِ� َواْ�ُ� َ�ْ�ـُ� ، َؤاَ�ْـِ�ْم �ُُ�َ�ـُ� ، َوَو��

�َـِ� ، َؤاَ�ْـِ�ْ�ُ� َداًرا َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َداِرهُ ، َؤاَْ��ً� َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� ٔاَْ�ِ�ـِ�، ْ�َ� ا�ـ��ْ�َب ا�ْ�َٔ�ْ�َـَ� ِ�َ� ا��� ـِ� ِ�َ� اْ�َ�َ�ـ��َ� �ََ�� �َـ�� َو�َ��

َوَزْوً�� َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َزْوِ�ِ�، َؤاَْدِ�ـْ�ُ� اْ�َ�ـ��َ� ، َؤاَِ�ـْ�هُ ِ�ْ� َ�َ�اِب اْ�َ�ـْ�ِ� َو َ�َ�اِب ا���ـ�ِر
আ�া��াগ িফর লা� ওয়ার হাম, ওয়া 'আিফিহ ওয়াফু 'আনহ, ওয়া আকিরম নুজুলাহ,  

 ওয়া ওয়াস'সী 'মু�খালাহ, ওয়াগিসল� িবলমাআই ওয়া ছালিজ ওয়ালবারাদ, ওয়া নাি�হী

িমনাল খাতাইয়া কামা না�ায়াতা-ছাওবাল-আিবয়াদা িমনাদ-দানাস , ওয়া 'আবিদ� দারান 

খায়রান িমন' দািরহ, ওয়া আহলান খায়রান িমন 'আহিলহ, ওয়া যাওজান খাইরান িমন

যাওিজহ ওয়া আদিখল�ল-জা�াহ, ওয়া আ'ইয�  িমন 'আযািবল-কাবির ওয়া 'আযািবন-

নাআর।

পু�েষর জন�ঃ  

২৭

ـَ�� ـْ� ُ�ْ�َ�ـ�ََ��، َواْ�ِ�ْ�ـَ�� ِ��ْ�َ�ـ�ِء َوا���ـْ�ِ� َواْ��َـَ�ِد، َو�َ�� َا���ُ��� اْ�ِ�ـْ� َ�َ�� َواْرَ�ْ�ـَ�� ، َوَ��ِ�َ�� َواْ�ُ� َ�ْ�ـَ��،َؤاَ�ْـِ�ْم �ُُ�َ�ـَ��، َوَو��

�َـِ� ، َؤاَ�ْـِ�ْ�َ�� َداًرا َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َداِرَ�� ، َؤاَْ��ً� َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� ٔاَْ�ِ�ـَ��، َوَزْوً�� ْ�َ� ا�ـ��ْ�َب ا�ْ�َٔ�ْ�َـَ� ِ�َ� ا��� ِ�َ� اْ�َ�َ���َ� �ََ�� �َـ��

َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َزْوِ�َ��، َؤاَْدِ�ـْ�َ�� اْ�َ�ـ��َ� ، َؤاَِ�ـْ�َ�� ِ�ْ� َ�َ�اِب اْ�َ�ـْ�ِ� َوَ�َ�اِب ا���ـ�ِر 

নারীর জন�ঃ 

আ�া��াগ িফর লাহা ওয়ার হামহা, ওয়া 'আিফহা ওয়াফু 'আনহা, ওয়া আকিরম নুজুলাহা,

ওয়া ওয়াস'সী মু�খালাহা, ওয়াগিসলহা িবলমাআই ওয়া ছালিজ ওয়ালবারাদ, ওয়া নাি�হা

িমনাল খাতাইয়া কামা না�ায়াতা-ছাওবাল-আিবয়াদা িমনাদ-দানাস , ওয়া 'অবিদহা দারান

খায়রান িমন দািরহা, ওয়া 'আহলান খায়রান িমন  'আহিলহা, ওয়া যাওজান খাইরান িমন

জাওিজহা, ওয়া আদিখলহাল-জা�াহ, ওয়া-আ'ইযহা িমন' আযািবল-কাবরী ওয়া

'আযািবন-নাআর।

[সিহহ মুসিলম (৯৬৩)]

[সিহহ মুসিলম (৯৬৩)]
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কাফন-দাফন প�িত
জানাযার নামাজ 

জানাযার নামায কবর�ােনও আদায় করা যায়।

কমপে� একজন মুসিলম ব�ি� হেলই জানাযার নামাজ আদায় করা যায়।

নামাজ আদায় করার সময় মা� পরা যায়।

মহামারীর সময় মুসি�েদর মাঝখােন গ�াপ / খািল রাখা �বধ।

এক� হািদেস আেছ: যিদ ৪০ জন মানুষ (�য আ�াহর সােথ শরীক কের না) জানাযায়

উি�ত হয়, তেব মৃতব�ি�র জন� তােদর সুপািরশ �হণ করা হয়।

তবুও, আইনী বাধ�বাধকতার কারেণ যিদ ৪০ জন মানুষ উপি�ত হওয়া স�ব না হয়, তেব

�কায়ােরি�ন িকংবা অন� �কান বাধা িনেষেধর কারেণ যিদ জানাযার নামােজ মৃতব�ি�েক

উপি�ত করা স�ব না হয়, এবং �কউই জানাযার নামাজ আদায় করেত না পাের, তেব

�থম-��িণর ব� ওলামা মৃতব�ি�র অনুপি�িতেতও গায়বানা জানাযার নামাজ আদায়

করার অনুমিত �দন।.

     আশা করা যায় অনুেমািদত সংখ�ক মানুেষর উপি�িতেতও �সই পূণ� অজ�ন করা যােব।

 

[ফাত�ল মুনইম (৪/২৪৩)]

[সহীহ মুসিলম (৯৪৮)]

৭. তারপর বলুন "আ�া� আকবার" চত�থ�বার
[মুসনাদ আশ-শাফঈ (৫৮৮) ও সুনান আল-কুবরা (৪/৩৯) �ে� আল-বাইহািক কতৃ� ক সত�ািয়ত]

২৮

[সহীহ মুসিলম (৯৬৩)]

[সহীহ আল-বুখারী (৩৮৭৭) ও সহীহ মুসিলম (৯৫২)]

"�হ আ�াহ! আপিন তােক �মা কের িদন এবং তার উপর দয়া ক�ন, তােক শি� িদন এবং
মাজ�না ক�ন। তার �িত উদার �হান এবং তার �েবশদারেক �স� ক�ন এবং তােক পািন,

ত�ষার এবং শীলা িদেয় �ধৗত ক�ন। তার ভ�ল-�� এমনভােব পির�ার কের িদন �যমন সাদা
কাপড় �থেক দাগ পির�ার করা হয়। তার ঘর �থেক উ�ম বাস�ান তােক িদন, তার পিরবােরর
�চেয় উ�ম পিরবার এবং তার �ামী/�ীর �চেয় উ�র �ামী/�ী িদন। তােক জা�ােত �েবশ
করান এবং কবেরর আযাব �থেক তােক র�া ক�ন এবং জাহা�ােমর আ�ন �থেক র�া

ক�ন।"

জানাযার �দায়া তরজমা

জানাযার নামাজ স�েক�  আেরা িকছ�  কথা

৮. অতপর বলুন "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাত��াহ" নামাজ �শষ করার

জন� একবার ডােন এবং একবার বােম।  
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ইসলােমর দৃ�েত, মৃতব�ি�র দাফেনর জন� সব�িন� মানুেষর �কান শত�  �নই। দাফন

স�াদন হেয় �গেলই দািয়� পািলত হেয় যােব।

�েয়াজেনর তািগেদ, একই কবের ব� মানুষ দাফন করা �বধ। নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) �েয়াজন

বশত এমন� কেরেছন, এর ব� উদাহরণ রেয়েছ। তাই যিদ কবর�ােন এমন� হেত

�দেখন মেন করেবন এ� �বধ। 

ওলামাগেণর ঐক�মেতর িভি�েত কিফেনর মেধ� মৃতব�ি�েক দাফন করা মাক�হ। তবুও

একা� �েয়াজেন এ� করা যােব।

কবের মৃতব�ি�েক তার ডান কােত িকবলামুখী কের রাখেত হেব।

নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলেছন: "�তামরা �তামােদর ভাইেয়র জন� �মা �াথ�না কর এবং

আ�াহর কােছ তার অিবচলতার (দুই �ফেরশতার �ে�র জবােব) �দায়া কর কারণ তােক

এখন িজ�াসাবাদ করা হেব।“ 

আত-িতরিমিয বেলেছন: "জানাযার নামাজ আদায় করা এবং দাফেনর পর মৃেতর জন�

�দায়া করা তােদরেক সাহায� করার নামা�র। কারন একদল মুসিলেমর জানাযার নামাজ

আদায় করা,  �যা�ােদর রাজার দরবাের পাঠােনা আর রাজার দরজার বাইের দঁািড়েয়

�থেক তােদর পে� সুপািরশ করার মত। অতপর তার কবেরর পােশ দঁািড়েয় থাকা,

অিবচল থাকার �াথ�না করা; এ� �যন �যা�ােদরেক আেরা �বিশ সাহায� করার মত,

�যেহত�  এই সময় মৃতব�ি�েক অিধ�হণ করা হয় এবং �স তখন ভয়�র পিরি�িত এবং

�ফেরশতােদর �ে�র স�ুিখন হেয় আেছ।" 

কাফন-দাফন প�িত
দাফন  

[আল-ইজমা, �লখক, ইবেন আল-মুনদিজর (পৃ�া ৫২)]]

[আন-নবিবর আল-মাজমু (৫/২৪৭) ও সহীহ আল-বুখারী (১৫৪৩)]

দাফেনর পের  

[আবু দাউদ (৩২২১) ও আর-মাজমু (৫/২৯১) �ে� আন-নবিব সত�ায়ন কেরেছন]

[ইবন আল-কািসম রিচত হািশয়া আর-রাওদ (৩/১২৪])

[মুগিন আল-মুহতাজ (১/৫৩৯)]

[ইবেন হামজ রিচত আল-মুহালা (৫/১৭৩)]
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দাফেনর পর
কবর�ান িজয়ারত করা 

কব�ান িজয়ারেতর জন� নবী করীম (ملسو هيلع هللا ىلص) এর �দায়া

ْن َ��َء ا���ُ� ِ��ُْ� َ��َ�ِ�ُ��َن، ��� إِ �َ�ِر ِ�َ� اْ�ُ�ْ�ِ�ِ��َ� َواْ�ُ�ْ�ِ�ِ��َ� ، َوإِ �َ�ُم َ��َْ��ُْ� ٔاَْ�َ� ا��� ا���

ِ�ِ��َْ�، ٔاَْ�ٔ�َُل ا���َ� َ��َ� َوَ��ُُ� اْ�َ��ِ��ََ� َو�َْ�َ�ُ� ا���ُ� اْ�ُ�ْ��َْ�ِ�ِ�ْ�َ� ِ���� َواْ�ُ�ْ��َٔ�ْ

আসসালাম ু'আলাইকুম আহলাদ িদয়াির িমনাল মু’িমনীনা ওয়াল মুসিলিমন, ওয়া ই�া ইংশা
আ�া� িবকুম লা লািহকুন, ওয়া ইয়ারহাম�ুা�ল �মা�াকিদিমনা িম�া ওয়াল ম�ুা'িখিরন,

আসআল�ুাহা লানা ওলা কুমুল 'আিফয়াহ

আসসালামু আলাইকুম, �হ কবরবাসী ঈমানদার এবং মুসিলম! আমরা অবশ�ই অিচেরই

আপনােদর সােথ িমিলত হব যিদ আ�াহ চান। আ�াহ �যন তােদর উপর দয়া কেরন

যারা অিতবািহত হেয় �গেছ এবং যারা ভিবষ�েত এখােন আসেব। আিম আ�াহ তায়ালার

কােছ কল�াণ এবং িনরাপ�া কামনা করিছ।

[শারহ আল মুমিত (৫/২৫৯)]

�শষ কথা

এখােন "আসসালামু আলাইকুম" বেল এই কবরবািসর শাি� �থেক িনরাপ�ার কথা

বুঝােনা হেয়েছ, �যেহত�  কবের �ছাট আকাের হেলও শাি� �পেত হেত পাের। তাই যখন

আপিন আ�াহর কােছ তার জন� িনরাপ�া �াথ�না করেবন, তােক িনরাপ�া �দয়া হেব।

�শষ পয��ত পড়ার জন� জাযাকুমু�া� খাইরান। আমরা �দায়া কির, �যন এই পুি�কার

�লখা�েলা আপনার এবং আপনার ি�য়জনেদর জন� উপকারী হয়। এই বুকেলেটর �কান

�লখা/তথ� স�েক�  যিদ আপনার �কান ম�ব�, সংেশাধনী িকংবা �� থােক, তেব

আমােদরেক ইেমইল ক�ন info@spiritualantidote.com । আমরা আপনার কথা �েন খুিশ

হব। আমরা �দায়া কির �য, এসমেয় আ�াহ আপনােক এবং আপনার পিরবারেক িনরাপেদ

রাখুন। যারা মৃত� �বরণ কেরেছন আ�াহ �যন তােদর উপর রহম/দয়া কেরন এবং তােদেক

জা�ােত �েবশ করান। িতিন �যন আমােদর সম� ভ�ল�� �মা কেরন এবং এই পরী�ার

মাধ�েম �যন আমরা আ�াহর ঘিন�তা এবং স�� অজ�ন করেত পাির। আমীন।

৩০

[সহীহ মুসিলম (৯৭৪) & (৯৭৫)]]
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