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হাসািন �সাইনী দইু পিব� বংশধারার ফুল,
আওলা�দ রাসূল, গাউস ইবনুল গাউস বারা

শরী�ফর ৭৯জনআ�াহর ওলী�দর মাথার তাজ,
দইু বাংলার বু�ক ইসলা�মর �চার ও
�সারকারীর ম�ধ� অন�তম একজন

মহাপু�ষ,শাইখলু ইসলাম হযরত �সয়দ শাহ
�গালামআলী দ�গীরআলকাদরী আলাইিহর

রাহমাহর পিব� �হ �মাবার�ক.......
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আসসালামআুলাইকুম ওয়া রহমাত��ািহ
ওয়াবারাকাত�হ।আমরা জািন মানুষ তার
ভা�লাবাসার ব�ি����রআ�লাচনা কর�ত পছ�
ক�র।মসুলমা�নর কা�ছ নাবী ম�ুাফা সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম এর
�চ�য় ভা�লাবাসার, ��ার �কা�না ব�ি�� �নই।
দ�দ ও সালাম মিুম�নর ��হর �খারাক,িদ�লর
ঠা�াক তথা �চা�খর শীতলতা। তাছাড়া দ�দ ও
সালাম পা�ঠর ফিজলত ওঅগিণত।এমিন�তই
নামাজ, �স�নআখলাক ও দ�দ শরী�ফর
ওিজফা পা�ঠর �িতআমা�দর পীর ও মিুশ�দ
হজরত �সয়দ শাহ মহুা�াদআলী দা��গীর
আল�া�দরী মা�ািজ�া�লআিল ( বারা
শরী�ফর গি�নশীন ) �জার িদ�য় থা�কন।
আলহামদিুল�াহ তাঁরই অনু��রণায়আমরা
ক�য়কজন ব�ু িম�ল �িত বৃহ�িতবার িদবাগত
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রাি��ত �ায় িতন বছর �থ�ক দ�দ শরী�ফর
�মহিফল ক�রআসিছ। দ�দ ও সালাম পা�ঠর
�িতআ�হ সৃি� করার জন�ই দ�দ শরী�ফর বই
এর কাজ কর�ত ��ক�রিছলাম, �শষ ও
হ�য়�ছ অ�নকআ�গই.. িপিডএফকর�তই �দরী
হ�লা।

যাই�হাক এই বইিট আমা�দর �ু� একিট
�য়াস।�ধুমা�আমা�দর কামনা বাসনা
এতট�কুই �যন দ�দ ও সালাম সং�া� এই
িকতাবআমা�দর ি�য়আকাআলাইিহস
সালা�মর পিব�তম দরবা�র কবুল হ�য় যায়।

এ �থ�ক যিদ ি�য় পাঠক ভাই-�বা�নরা
িব�মুা� ও উপকৃত হন এবং এই িকতাব যিদ
সামান�তম নাবী ���মর ও দ�দ সালাম পা�ঠর
বি�িশখাআপনার অ��র ��িলত কর�ত
স�ম হয়, ত�বআমা�দর পির�ম সাথ�ক ব�ল
ম�ন করব।

ইিত �দাওয়া�গা,
মহুা�াদ খাই�ল িমনার �া�দরী

(মাড়�াম,বীরভ�ম)



10

িকতাবিটর িপিডএফ ��তকরার ����
টাইিপং ও এিডিটং ইত�ািদর কা�জ সাহায�কারী
আমার �াণি�য় ভাই ডা�ার রাযা �া�দরী,

সাম�ল �া�দরী, নািজবুল �সাইন
�া�দরী,সাইদলু ইসলাম �া�দরী,�সখ হাসান
�া�দরী,�সখ জিহর �া�দরী ভাই�য়�দর িব�শষ

ধন�বাদ জানায়।আ�াহ পাক দিুনয়া ও
আিখরা�ত এ�দর উ�ম �িতদান িদন এই �দায়া

কির...!!
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اوَُنماء نيذلا اهيأَاي ّيّنلا ىََلع َنوَُلصُي َُهتكََلمَو َّهَللا َّنِإ
ًامِيْلَست اوُّمَِلسَو ِْهَيَلع وَُلم

উ�ারণ- ই�া�াহা ওয়া মালাইকাতা� ইউসা��না
আলান নাবীিয়� ইয়া আইয়ুহা�াযীনা আমানু
সা��আলাইিহ ওয়া সাি�মু তাসিলমা ।

অনুবাদ ; - িন�য়আ�াহআয্জা ওয়া জা�াহ
ও তাঁর ফাির�াগণ দ�ুদ ��রণ ক�রন
ঐঅদশৃ�ব�া ( নবী ) র �িত , �হ ঈমানদারগণ !
তাঁর �িত দ�ুদ ও খবু সালাম ��রণ ক�রা ।
( সুরা -আহযাব , পারা - ২২ , সুরা নং—৩৩)
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উপিরউ�আয়া�ত পাক �থ�ক �য িবষয়�িল
পির�� ট হয়

১) পিব� কুরআ�নর ম�ধ� ঈমান, নামায ,
�রাযা , হ� , ইত�ািদ ব� িবষ�য় হকুম �দান
করা হ�য়�ছ , িক� �কান িবষ�য় এমিন ক�র বলা
হয়িন �য,একাজআিম কির এবংআমার
ফ�াির�ারাও ক�র ,অতএব �হ মসুলমানরা
�তামরাও কর ।�ধুমা� দ�দ শরী�ফর �কুম
িদ�ত িগ�য়ই এমনিট বলা হ�য়�ছ ।এর কারণ
অত�� সু�� । �কননা এমন �কান কাজ �নই ,
যাআ�াহ সুবহানা� ওয়া তাআ'লা ও কর�বন
আর বা�া ও কর�ব ।আ�াহ পা�কর �য কাজ ,
তাআমরা কখনও কর�ত পাির না । �তমনই
আমা�দর কাজ ��লা হ�ত জা�ত ইলাহী পিব�
এবং অ�নক উ��� । �যমন সৃি� করা , িরযক দান,
মতৃ� � �দওয়া এবং পুন��ীিবত করা ইত�ািদ
আ�াহ পা�কর শান ,আমরা এ��লা কখ�না
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কর�ত পািরনা । �তমনআমা�দর কাজ হ��
ইবাদত ,আনুগত� ইত�ািদ করা । মহান ��া িক�
এ��লা হ�ত পিব�। ত�ব যিদ এমন �কান কাজ
থা�ক , যাআ�াহ সুবহানা� ওয়া তাআ'লা ও
ক�রন ,ফ�াির�ারাও ক�র এবং
মসুলমান�দর�কও করার �কুম �দান করা
হ�য়�ছ , তা হ�� একমা� রাসুল�ুাহ সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলিহ ওয়া সা�াম এর
উপর দ�দ শরীফ ��রণ করা । �যমিনভা�ব
চাঁ�দর উপর সবার দিৃ� থা�ক , িঠক �তমিনভা�ব
মদীনার চাঁ�দর উপরও �গাটা সৃি�র এমনিক
মহান ��ারও দিৃ�আ�রািপত ।{শা�ন হাবীবুর
রহমান }

২) �যুর সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�া�মর
উপ�র দ�ুদ শরীফ পাঠ করা হল সম�
ইবাদা�তর �চ�য় উ�ম।কারণ এিট সু�া�ত
ইলািহ। �কন না �য়ংআ�াহ তায়ালা �যুর
সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�া�মর উপ�র দ�ুদ
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শরীফ ��রণ ক�রন । ( তাফসী�র ��ল বায়ান)

৩)এখা�ন �কান্ সময় দ�দ পড়�ব এটা িনিদ� �
ক�র বলা হয় িন। তাই দ�দ সব সময়পড়া যা�ব।
�ধুমা� �সই সম� �ান ব�তীত �যখা�ন দ�দ
পড়�ল দ��দর �বয়াদবী হয়।

৪) দ�দ এর �যমন �কুম র�য়�ছ �তমনই �কুম
র�য়�ছ সালা�মরও। বরং সালা�মর �কুম �বিশ
�বিশ র�য়�ছ।দ�দ পড়ার স�� স�� সালাম ও
পড়া উ�ম।

৫)এখা�ন �কান দ�ুদ পড়�ত হ�ব এটাও বলা
হয়িন অতএব বা�ার ই�া �স �য �কান দ�ুদ
পড়�ত পা�র যত�ণ না �সিট কুরআন সু�াহর
িব��� যায়।

……….. * ………..
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(1)আ�াহর প� �থ�ক নাবী কারীম সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম এর
�িত স�ান �কাশ করাই দ�দ ।(কানজলু
ইমান , তাফসী�র কাবীর , ইমাম সাখাবী আল
কওললু বদী )

(2) দ�দ এরঅথ� স��ক� হযরতআবদ�ুাহ
ইব�নআ�াস রািদয়া�া� তা'আলাআন�
ব�ল�ছন--আ�াহ সুবহানা� ওয়া তাআ'লা
ম�ুাফা কািরম সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম এরআজমাত বাড়া�ত
থা�কন।আরফ�াির�ারা সবসময় �যুর
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সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম তার জন� মবুারাক বাদ �দয়। (বুখাির)

(3)ইমামআবুলআিলয়া তা�বয়ী রহমাত��ািিহ
আলাইিহ ব�ল�ছন--আ�া মানা সালাত� সানাউ�
অ তািয - ম�ু (�শংসা করা ও স�ান �কাশ
করা) ইমাম �বাখারী আলাইিহর রাহমা ব�ল�ছন
আ�াহর দ�দ পাঠা�নার অথ� হল ফাির�া�দর
সাম�ন �যু�রর �শংসা করা।ফ�াির�া�দর দ�দ
পড়ার অথ� হ�লা �জরুআলাইিহস সালা�মর
জন� দয়ুা করা।

(4) হািফজ ইব�ন কািসর রহমাত��ািহ
আলাইিহ উ�আয়া�তর বাখ�ায় ব�ল�ছন --ঐ
আয়া�তর উ��শ� হ�লা ,আ�াহ রা�ুল
আলািমন তাঁর বা�া�দর�ক তাঁর ি�য়তম বা�া
ও নাবী (সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী
ওয়া সা�াম )এর মালা�য়আলায় তাঁর িনকট �য
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ময�াদা র�য়�ছ তাও জািন�য় িদ�য়�ছন । �কননা
িতিন (রা�ুলআলািমন) তাঁর �নকট� �া�
ফ�াির�া�দর সাম�ন ও �জরু সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম এর �ন বন�ণা
ক�রন ।আরসকলফ�াির�া নাবী করীম
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম এর উপর দ�দ প�ড়ন ।অতঃপর মহান
আ�াহপাকজগৎবাসী �ক তাঁর ি�য় হািবব
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম �◌র উপর দ�দ ও সালাম ��র�ণর
িন�দ�শ িদ�য়�ছন । যা�ত উ�জগৎবাসী ও িন�
জগৎবাসী সক�লর প� �থ�ক নাবী পাক
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম �◌র �িত ��িরত �নগান একি�ত হ�য়
যায় । (তাফসী�র কুরআিনলআযী-ম)

এ ছাড়াও এইআয়া�তর তাফসী�রআরও
বন�ণা করা হ�য়�ছ �য --আ�াহআযজা ওয়া
জা�াহ সকল নাবী আলাইিহমসু সালাম �দর �হ
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মবুারাক�ক �হজগ�ত একি�ত ক�র একিট
স��ল�নরআহ�ান ক�রন । �যখা�ন �জরু
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম �◌রআগম�নর ব�াপা�র আ�লাচনা ও
তাঁর �িত দ�দ ও সালাম ��র�নরআহবান ও
সহ�যাগীতা করার �িত�তী �নন।( তাফসী�র
কাবীর ,তাফসী�র কুরত�বী ও খাসা�য়সূল কুবরা)

এ �থ�ক বুঝা �গল ি�য় নাবী সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�াম এর শান ,ময�াদা ও
�না�ন বন�ণায় মহানআ�াহ �য়ং শরীক
(শািমল) থা�কন ।আর �কনই বা থাক�বন না?
িতিন িন�জই �তা �ঘাষনা ক�রন--অ রাফানা
লাকা িজকরাক --আরআিমআপনার জন�ই
আপনার িজকর ওআ�লাচনা �ক উ�ক�রিছ।
(সুরা---আলাম নাশরাহ,আয়াত- ০৪)

এককথায়
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আ�াহর দ�দ পাঠা�নার অথ� হ�লা �জ�ুর
আকরাম সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী
ওয়া সা�াম �ক মাকা�ম মাহমদু বা সুপাির�শর
মাকা�ম �পৗছা�না ।আরফ�ির�ারা�দর দ��দর
অথ� হ�লা �জ�ুরর উ� ময�াদার জন� �দায়া করা
এবং উ�া�তর জন� �মা �াথ�না করা ।এবং
মিুমন�দর দ��দর অথ� হ�লা �জরুআলাইিহস
সালাম এর তা�বদারী করা । তাঁর সা�থ মহ�ত
রাখাআর তাঁর মহান �নাবিলর �শংসা করা
।(তাফসী�র ��ল বয়ান)

……….. * ………..

একটা মানু�ষর জীব�ন অ�নক ব�ি�র এহসান
বা উপকািরতা থা�ক।আমা�দর জীব�নও
আমা�দর মাতা িপতা, উ�াদ এঁ�দর সক�লরই
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এহসান র�য়�ছ।িক� সব চাই�ত �বিশ এহসান
যিদ কা�রার র�য়�ছ িতিন হ�লন মহুা�াদ ম�ুাফা
সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম।যারাই
আমা�দর �ক ভা�লা�ব�স�ছন বা �কা�নারকম
এহসান ক�র�ছন তাঁরা তা ক�র�ছনআমা�দর
দিুনয়ায়আসার প�র িক� রাসূল�ুাহ সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াসা�ামআমা�দর উপর এহসান
ক�র�ছন দিুনয়ায়আসারআ�গ।আমা�দর জন�
�কঁ�দ�ছন দিুনয়ায়আসারআ�গ।এবং
িকয়াম�তর কিঠন িদ�ন িতিনইআমা�দর �চা�খর
পািনর উপর দয়া কর�বন এবং শাফায়াত
কর�বন।যিদ কা�রার উপকার ক�র ত�ব তার
উপকা�রর বদলা �দওয়া উিচত যিদ বদলা
�দওয়া স�ব না হয়, ত�ব কমপ�� তার জন�
�দায়া ক�র �দওয়া উিচত। উ�ত িহসা�ব �যুর
সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�া�মর এহসান এর
বদলা �দওয়াআমা�দর উিচতআরআকা
আলাইিহস সালাম এর �চ�য় বড় দাতা, বড় দরদী
আর �কউ �নই।কা�জই তাঁর এহসািনর বদলা
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তাঁর তা�বদারী করা,তাঁর িনসবা�তর ব� সমহূ
�ক মহুা�াত করা এবং দ�দ ও সালাম পা�ঠর
মাধ��ম িকছ�টা হ�লওআদা করা যায়।
িক�আমরা এর বদলা িদ�ত অথ�াৎ �কৃতপ��
দ�ুদ পা�ঠও স�ম নই।তাই�তা মওলা�য় কািরম
র�ুলআলামী�নর দরবা�র দরখা� করিছ, �হ
দয়াময়আমা�দর ি�য়আকা সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�াম এর শান ওআজমাত
অনুযায়ী আপিনই বদলা িদ�য় িদন। �যমন িট
আমরা ব�ল থািকআ�া��া সাি�আলা
মহুা�াদ ।

তাছাড়া দ�ুদ শরীফ এমন একিট িজিনস
�যিটর মাধ��মআমরা আ�াহর কা�ছও খবু
সহ�জইআমা�দর চাওয়া পাওয়া চাই�ত
পাির।আমরা দিুনয়ার বু�ক �দ�খিছ �কান
িভখাির যখন �কান দরজায় যখন িভ�া করার
জন� যায়, তখন ঘ�রর মািলক এর স�দ স�ান
স�িত ইত�ািদর জন� �দায়া ক�র থা�ক।আর
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যখন এসব �দায়া বািড়র মািলক �ন�ত পান
তখন িতিন �দ�খন �য �স তার �ছ�ল�ম�য়�দর
কল�াণ কামনা কর�ছ অতএব িতিন খিুশ হ�য়
িকছ� না িকছ� িভখারী �ক িদ�য় �দন।আমরা
জািন মহানআ�াহ পাক স�ান-স�িত �থ�ক
পিব� িক� তার ও একজন ি�য় হািবব র�য়�ছন
। িতিন হ�লন, মহুা�দ ম�ুাফা সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�াম। তাই মহানআ�াহ পা�কর
ব�ু ও রাসূল হযরত মহুা�দ সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর উপর দ�দ পড়�লআ�াহ পাক
খিুশ হ�য় দিুনয়া ওআিখরা�তর �নয়ামত সমহু
আতা ক�রন।

খদুা কা �কুম সামাঝকার দা�দ পাড়হ�ত �হ
�লা�ম সািক�য় কাওসার দা�দ পাড়হ�ত �হ।।
আসাদ �বা িঘর �নিহ সাক�ত কািভ মিুসবত �ম
�যা িসদক িদল �স নাবী পার দা�দ পাড়হ�ত

�হ।।
……….. * ………..
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(1) �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন – িন�য়
�তামা�দর নাম পিরচয় সহআমা�দর কা�ছ �পশ
করা হয়,এজন� আমার উপর সু�র মাধ��ম
দ�দ পাক পাঠ কর । ( মসুাি��ফআ�রু
রা�াক )

(2) দ�দ শরী�ফ �জরু �সয়�দআলম
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম ও হজরত ই�াহীমআলাইিহস সালাম
এর পিব� নাম সম�ূহর সা�থ �স�য়�দনা বলা
উ�ম । (দ�ুল মখুতার , র�লু মখুতার ও বাহা�র
শিরয়ত )
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(3) হজরতআ��ুাহ ইব�ন মাসউদ
রািদআ�া�আন� হ�ত বিণ�ত রাসু�ল পাক
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম বল�ছন -- যখন �তামরা আমার �িত
দ�দ পড় তখন তা ভা�লা অব�ায় প�ড়া। কারণ
�তামরা হয়ত এটা জা�নানা �য �তামা�দর �িতিট
পড়া দ�দআমার উপর �পশ করা হয় ।(ইমাম
দাইলামীর মসুনাদলু িফরদাউস)

(4) হজরতআ��ুাহ ইব�ন মাসউদ
রািদআ�া�আন� �থ�ক বিণ�ত, রাসু�ল পাক
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম ব�ল�ছন �য, -- �য ব�ি�আমার উপর
দ�দ পড়�ব তখন �স �যন পিব�তা অজ�ন
ক�র।অতঃপর �তামরা কা�লমা�য় শাহাদাত পড়
এবং তারপরআমার উপর দ�দ পড়। তখন তার
উপর রহম�তর দরজা খ�ুল �দওয়া হ�ব ।

★ দ�দ শরী�ফর ওিজফা পড়ার পূ�ব� স�ব
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হ�ল পিব�তা অজ�ন ক�র িনন।

★★ পিব� �া�ন মািদনা শরীফ এর িদ�ক মখু
ক�রআদ�বর স�� �দাজানু হ�য় বা তাশাহ��দ
বসার ম�তা ক�র বসুন ।

★★★�থ�ম ক�য়কবার ই��গফার পাঠ ক�র
িনন তারপ�র কা�লমা�য় শাহাদাত, সুরা তওবার
�শষআয়াত "লাকাদ জায়াকুম রাসুলমু িমন
আন ফুিসকুম........." ও সুরা আহযা�বরআয়াত
"ই�া�াহা ওয়া মালাইকাতা� ইউসা��না....."
ইত�ািদ প�ড় িনন তারপর দ�দ ও সালা�মর
হািদয়া �পশ কর�ত থাকুন।

★★★★ দ�দ ও সালাম পড়ার সময় ক�না
কর�বন �যনআপিন মিদনা শরী�ফ হািজর হ�য়
পড়�ছন।এবং �যুর সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
সা�ামআপনার সালাম �ন�ছন এবং তার
জবাব িদ��ন।
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�ম �শা যাঁউ ইয়া ম�ুাফা �কহ�ত �কহ�ত
খ�ুল আঁখ স��আলা �কহ�ত �কহত।।

……….. * ………..

……….. * ……….

……….. * ………..

(1) �জরু সা�া�া�হা আলাইিহ ওয়া সা�াম
ইরশাদ ফরিম�য়�ছন, �তামারা �যখা�নই থা�কা

িবঃ�ঃ--এভা�ব দ�ুদ ও সালাম পড়�ল দ�দ
শরীফ পা�ঠ একা�তাআ�রা বৃি� পা�ব, ত�ব
এমিন�ত উঠ�ত বস�ত যখন ই�াআপিন �বিশ

�বিশ ক�র দ�দ পড়�ত থাকুন।
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আমার উপর দ�দ পাক পাঠ কর । �কননা
�তামা�দর দ�দআমার কা�ছ �পৗ��ছ থা�ক ।
(মজুামলু কাবীর,িমশকাত�ল মাসাবীহ; সুনা�ন
আবু দাউদ শরীফ )

(2) রাসুল স�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন,িন�য়আ�াহ
সুবহানা� ওয়া তাআ'লাআমার কবর মবুার�ক
একজনফ�াির�া িনযু� ক�র�ছন। যা�ক সকল
সৃি�রআওয়াজ �শানার �মতা �দান ক�র�ছন।
সুতরাং �কয়ামত পয�� �য �কউআমার উপর
দ�দ প�ড়, ত�ব �সআমা�ক তার নাম এবং
তার িপতার নাম সহ �পশ ক�র থা�ক । �স ব�ল
অম�ুকর �ছ�ল অমকুআপনার উপর এই মহু� �ত�
দ�দ শরীফ পাঠ ক�র�ছ। (কানজলু উ�াল ,
মসুনা�দ বা�ার , মাজমা�য় যাওয়া�য়দ)

(3) �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআিলিহ
ওয়া সা�াম ব�ল�ছন,আমার ��িমক�দর দ�দ
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শরীফআিম িন�জ �িনআর তা�দর ব�তীত
অন��দর দ�দআমার িনকট �পশ করা হয় ।
(দালায়ললু খায়রাত, মাতািলউল মাসাররত,)

(4) হজরতআবু �রাইরা রািদআ�া�আন�
�থ�ক বিণ�ত, রাসু�ল পাক সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন �য
�কউআমার কব�রর কা�ছ এ�সআমার �িত
দ�দ পড়�ব,আিম তা সরাসির �ন�ত পাব,আর
�য �কউ দ�ুর ব�সআমার উ��শ� দ�দ পড়�ব
তাআমার িনকট �পৗ��ছ �দওয়া হয় । (বাইহা�ী
শরীফ,কওললু বদী)

ইমাম জালালউি�ন  সুয়ুিত আলাইিহর রহমা  
তাঁর ‘আল হািব িলল ফাতাওয়া’ নামক িকতা�বর
ম�ধ� উ��খ ক�রন,

ىلص انيبن نا انباحصا نم نوققحملا نوملكتملا لا ق
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  تاعاطب   رسي   هناو   هتافو     دعب     ىف   ملسو هيلع هللا
صالة هغلبت هناو مهنم ةاصعلا ىصاعمب      نزحيو   هتما  
هتما نم هيلع ىلصي نم -

অথ�াৎআহ�ল সু�াত  ওয়ালজামায়া�তর
আকাইদ শা��র পারদশ�   মহুাি�ক   উলামা�য়
�করামগ�ণর  অিভমত  হ�লা,আমা�দর         নবী
 হযরত       মহুা�দ        সা�া�া�       আলাইিহ ওয়া
সা�াম ওফাত শরী�ফর প�রও �শরী�র জীিবত
র�য়�ছন। িনঃস���হ উ��তর ইতায়াত বা
�নককা�জ  িতিনআন�� মখুিরত   হ�য়   প�ড়ন
 এবং    উ�ত   যখন  �গানা�হর  কা�জ িল� হয়,
তখন  রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
দঃুখ অনুভব ক�রন। নূরনবী    সা�া�া� 
  আলাইিহ   ওয়া সা�া�মর   উ��তর    মধ�  �থ�ক
যিদ �কউ তাঁর উপর দ�দ ও সালাম  �পশ ক�র,
�স দ�দ ও  সালাম   হািব�ব �খাদার  িনকট
�পৗ��ছ যায়।অথ�াৎ সারকা�র   দ’ুজাহাঁ   তাজদা�র
  মিদনা   িনজ   কান   �মাবারক  �ারা  দ�দ  ও  
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 সালা�মর   আওয়াজ  �ন�ত  পান   এ  �মতা
আ�াহ তাঁর হািবব�ক দান ক�র�ছন।’
(আনওয়া�র মািদনা)

অওর উন�হ খবর �হ কাঁিহ �স পাড়�হা দ�ুদ উনপার
িক তামাম �দ�হর কা নাকশা �জরু জান�ত �হ।।
দরু ও নাজিদক �ক �ন�ন ওয়া�ল ও কান
কা�ন লা�ল কারামাত �প লা�খাঁ সালাম।

……….. * ………..

(1) রাসু�ল কা�য়নাত সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন,জ�ুার িদন
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ওজ�ুার রা�তআমার উপর �বিশ পিরমা�ণ
দ�দ শরীফ পাঠ ক�রা । �কননা �য এমনিট
কর�ব,আিম �কয়াম�তর িদন তার সুপািরশ ও
সা�ী হ�বা। (ইমাম বাইহাকীর �য়াবুল ইমান,)

(2) নাবী পাক সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন ��ত�কজ�ুার
িদনআমার উপর �বিশ �বিশ দ�দ পাঠাও
(বাইহা�ী। ,নাসাঈ ,ইব�ন মাজাহ,তারগীব ,
তাবারানী,মজুাম উলআউসাত)

(3) হজরতআ��ুাহ ইব�ন মাসউদ
রািদআ�া�আন� �থ�ক বিণ�ত - যখন
বৃহ�িতবারআ�সআ�াহ পাক ফ�াির�া�দর
�ক ��রণ ক�রন । তা�দর িনকট ��পার কাগজ
ও �সানার কলম থা�ক, তারা িলিপব� ক�র -�য
বৃহ�িতবা�র ওজ�ুার রা�তআমার উপর
�বিশ পিরমা�ণ দ�দ পাঠ ক�র। (কানজলু
উ�াল,আল �ফর�দৗস, িবমাসুিরল খা�াব
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সাদাত�দ দারাইন,)

(4) নাবী পাকআলাইিহস সালাম আরও
ব�ল�ছনজমুআর িদনআমার উপর দ�দ
শরীফ পা�ঠর পিরমাণ বািড়�য় দাও �কননা হ��
এটা ইয়াউ�ম মাসা�দ । এ িদ�ন ফ�াির�ারা
হািজর হন।আর িন�য় �তামা�দর মধ� �য �কউ
দ�দ পাঠ ক�র, তার দ�দ পড়া �শষ হবার পূ�ব�
ই তার দ�দআমার দরবা�র �পৗ��ছ যায় । (জা�ম
সাগীর)জ�ুার িদন ওজ�ুার রা�ত �যআমার
উপর দ�দ পাঠ ক�র তাআিম িন�জই ��ন
থািক ।(নুজহাত�ল মাজািলস)

……….. * ………..



33

(1) হজরতআবু �রাইরা রািদআ�া�আন�
�থ�ক বিণ�ত , নাবী পাক সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন - �য ব�ি�
আমার উপর একবার দ�দ শরীফ পাঠ ক�র,
আ�াহ তার উপর10 িট রহমত নািযল ক�রন ।
(মসুিলম শরীফ, িমশকাত শরীফ,জযবুল কুলবু,
িতরিমিজ শরীফ ,নাসায়ী ,দরু�র মনসুর ,বাহা�র
শিরয়ত)

(2) হযরতআবদ�ুাহ ইব�ন মাসউদ
রািদয়া�া� তা'আলাআন� �থ�ক বিণ�ত, �জরু
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম ব�ল�ছন --�কয়াম�তর িদনআমার
িনকটতম ব�াি� �সই হ�ব, �য দিুনয়াইআমার



34

উপর �বিশ পিরমা�ণ দ�দ শরীফ পাঠ ক�র�ছ ।
( িতরিমিজ শরীফ ,কানজলু উ�াল)

(3) হজরতআনাস ও হজরত বারা রাি�য়া�া�
আন�মা হ�ত বিণ�ত, রাসু�ল পাক সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম
ব�ল�ছন - �য ব�ি�আমার উপর একবার দ�দ
শরীফ পাঠ ক�র,আ�াহ পাক তার উপর ১০িট
রহমত নািযল ক�রন এবং তারআমলনামায়
১০িট �নিক িল�খ �দন, ১০ িট �নাহ �মা ক�রন
এবং ১০ িট ময�াদা বৃি� ক�রন ।(নাসায়ী,
িমশকাত শরীফ , িতরিমিজ শরীফ, বাহা�র
শিরয়ত , কানজলু উ�াল)

(4)আকা-এ-কওনা�য়ন সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন -
মসুলমান যত�ণ পয��আমার উপর দ��দ
পাক পড়�ত থা�ক,আ�াহ পাক তার উপর
রহমত রািজ নািজল কর�ত থা�কন,এখন
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বা�ার মিজ� �স কম প�ক িকংবা �বিশ ।
( ইব�ন মাজাহ,)

(5)হযরত িজ�াইলআলাইিহস সালাম �জরু
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম �কআরজকর�লন �য,আ�াহ
সুবহানা� ওয়া তাআ'লা ইরশাদ ফরিম�য়�ছন
'�হ মহুা�দ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম !
আপিন িক একথার উপর স�� নন �য,আপনার
উ�াতআপনার উপর একবার সালাম ��রণ
কর�লআিম তার উপর দশবার সালাম ��রণ
করব (শাি� বষ�ন করব)। ( নাসায়ী,)

(6) হজরতআবু তালহা রািদআ�া�আন�
হ�ত বিণ�ত �য, নাবী পাক সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন --
িন�ই িজ�াইলআলাইিহস সালামআমা�ক
সুসংবাদ িদ�য়�ছন �য, �য ব�ি�আমার উপর
দ�দ প�ড়আ�াহ পাক তার উপর রহমত নািযল



36

ক�রন,আর �যআমার উপর সালাম ��রণ ক�র,
আ�াহ সুবহানা� ওয়া তাআ'লা তার উপর
িনরাপ�া নািজল ক�রন। (বাহা�র শিরয়ত ,
মসুনা�দআহমদ, বাগাভী,)

(7) �য ব�াি� �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম এর উপর একবার
দ�দ শরীফ পাঠ ক�র,আ�াহআয্জা ওয়া
জা�াহ তার জন� এক ি�রাত পিরমাণ সওয়াব
িল�খ �দন। ি�রাত হ�� উ�দ পব��তর সম
পিরমান ।(অথ�াৎ ও�দ পাহাড় �ক একবার ওজন
কর�ল �য ওজন হয় তার সমত�ল� সওয়াব
আমল নামায় িল�খ �দওয়া হয়।) (কওললু বদী
ও মসুাি��ফআ�রু রা�াক)

(8)ফরজ হ�আদায় কর, িন�য় এিটর
সওয়াব কুিড় িট যু�� অংশ �হণ করার �চ�য় ও
�বিশ,আর �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম এর উপর একবার দ�দ
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শরীফ পাঠ করা,এটার সম পিরমাণ সওয়াব
।(িযয়া�য় দ�দ ও সালাম)

(9) �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম দ�দ শরীফ পাঠ কারীর
জন� মাগিফরা�তর �দায়া ক�রন এবং তাঁর �চাখ
মবুারক শীতল হয়(অথ�াৎ িতিন স�� হন) ।
(মসুনাদলু িফরদাউস)

(10)আ�াহর রাসূল সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ক�র�ছন �য, �য
আমার উপর একবার দ�দ শরীফ পাঠ ক�র �স
দশিট �গালামআজাদ করার সওয়াব পাই।
(জযবুল কুলবু ,ফায়জা�ন সু�াত,)

(11)রাসু�ল কা�য়নাত সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
সা�াম ব�ল�ছন, ��ত�ক িজিন�সর জন�
পিব�তা ও �গাসল র�য়�ছ,আরঈমানদার �দর
অ�র ��লার মিরচার পিব�তা হ��আমার
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উপর দ�দ শরীফ পাঠ করা। (আলকওললু
বদী ,ফায়জা�ন সু�াত,)

★আমরা জািন �য যখন বা�া �কা�না �গানাহ
ক�র তখন তার অ��র নুকতা প�ড়। এরপরও
যখন �স �গানা�হর কাজ কর�ত থা�ক �তা
আরও নুকতা পড়�ত থা�ক। ধী�র ধী�র ওই
নুকতা পু�রা িদল �ক �ঢ�ক �ফ�ল। এবং অ�র
মিরচা পূণ� হ�য় যায় এই মিরচা দরূ করার উপায়
�যমন ই��গফার করা, তওবা করা,আ�াহর
কা�ছ কা�াকািট করা �তমিন অন�তম একটা
উপায় হ�� নাবী ম�ুাফা সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর উপর দ�দ ও সালাম পাঠ করা।

(12)�িতিট উ��শ� সি�িলত কাজ, যা দ�দ
ও িজকর ছাড়াইআর� করা হয়, তা বরকত ও
ম�ল�ণ� হ�য় থা�ক। (মাতািলউল মাসাররত
,ফায়জা�ন সু�াত)
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(13) রাসু�ল কা�য়নাত সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
সা�াম ব�ল�ছন --যখন �তামরা �কা�না িকছ�
ভ� �ল যাও, ত�বআমার উপর দ�দ পাক পড়
ইনশা�াহ �র�ন এ�স যা�ব। ( সাআদাত��া
রাঈন ,ফায়জা�ন সু�াত,)

(14) হজরতআ��ুাহ ইব�নআমর
রািদআ�া�আন� �থ�ক বিণ�ত, রাসু�ল পাক
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম এর উপর একবার দ�দ শরীফ পড়�ল
আ�াহ ও তাঁর ফ�ির�ারা স�র(৭০) বার রহমত
��রণ ক�রন । (মসুনা�দআহমদ ইব�ন হা�াল,
বাহা�র শিরয়ত)

(15) �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম এর উপর দ�দ ��রণ
কারীর উপর 70 হাজার ফ�াির�া দ�দ ��রণ
ক�র। (সুর�ল কুলবু ,ওয়াজাইফ এ হা�শমীয়া)
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(16) হজরতআবু �রাইরা রািদআ�া�আন�
�থ�ক বিণ�ত, রাসু�ল পাক সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম ইরশাদ
ফরিম�য়�ছন - �তামারা আমার কবর�ক ঈদ
বানাইওনা আমার উপর দ�দ পাক পড়�ত
থা�কা ।�কননা �তামা�দর দ�দআমার িনকট
�পৗ��ছ ।(আবু দাউদ শরীফ,মসুনা�দ আহমদ)

অথ�াৎ, �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম এর উ�ফরমান
�ারা �বাঝা যায় �য ঈদ �যমন বছ�র দইু বার
আ�স এবংআমরা ঈদগা�হ যায় �ধুমা�আমরা
�সইভা�ব মািদনা শরীফ িগ�য়ই সালাত� সালম
�পশ ক�র থািক এবং এখা�ন দ�দ ও সালাম
এর হািদয়া ��রণ কর�ত ভ� �ল যায়।�যন এমনটা
না হয় তাই বলা হ�য়�ছ যা�তআমরা সবসময়ই
দ�দ ও সালা�মর মাধ��ম �জরুআলাইিহস
সালাম �ক �রণ কর�ত থািক।
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(17) হজরতআনাস রািদআ�া�আন� হ�ত
বিণ�ত, রাসু�ল কা�য়নাত সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াআিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন --
-�য ব�ি�আমার উপর একবার দ�দ শরীফ
পাঠ করল এবং তা কবুল হ�লআ�াহ পাক তার
আিশ বছ�রর �নাহ মাফ ক�র �দন ।
(দ�ু� ল মখুতার, বাহা�র শিরয়ত)

হার ঘািড় হার ওয়া� ও হারদাম
পাড়হ�ত রাহনা দ�ুদ ও মকুার�াম
জা�ন িকস ওয়া� দাম ট�ট যা�য়
িজ��গী কা ভা�রাসা �নিহ �হ।।

……….. * ………..
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একবার দ�দ শরীফ পাঠ

★ পিরপ��া�নর ধারকআিলমগন ও �ী�নর
স�ািনত ইমামগন ব�ল�ছন,একিট দ�দ দিুনয়া
ও দিুনয়ার সব সাম�ী অ�প�া ও উ�ম এবং
উভয়জগ�তর জন� য�থ� ।এর সওয়াব
অিধকাংশ শারীিরক,আিথ�ক ও �মৗিখক
ইবাদ�তর �চ�য় উ�ধ� । (ওয়াফাইফ এ হা�শমীয়া,
* সুর�ল কুলবু ফী িযকিরল �মহবুব)

★★রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ইরশাদ ক�রন,�য ব�ি� আঁমার
�িত ��া�াপনা�থ� দ�দ শরীফ �পশ
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ক�র,আ�াহ পাক �সই দ�দ শরীফ �ারা
একজন �ফ�রশতা �তির ক�রন, যার একিট
পাখা থাক�ব পৃিথবীর পূব� �া��আর একিট
পাখা থাক�ব পি�ম �া��,তার পদযুগল
জিম�নর ��ম ��র (যা সব� িন� �র) দ�ায়মান
হ�ব।আরতার গদ� ানআর�শর ছায়াত�ল
�পৗ�ছ�ব,আ�াহ পাক �সই �ফ�র�া�ক বল�বন,
ত� িম আঁমার বা�ার �িত দ�দ ��রণ কর�ত
থা�কা ।

★★★ হজরতআনাস ও হজরত বারা
রাি�য়া�া�আন�মা হ�ত বিণ�ত, রাসু�ল পাক
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম ব�ল�ছন - �য ব�ি�আমার উপর
একবার দ�দ শরীফ পাঠ ক�র,আ�াহ পাক
তার উপর ১০িট রহমত নািযল ক�রন এবং তার
আমলনামায় ১০িট �নিক িল�খ �দন, ১০ িট
�নাহ �মা ক�রন এবং ১০ িট ময�াদা বৃি�
ক�রন ।(নাসায়ী, িমশকাত শরীফ , িতরিমিজ
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শরীফ, বাহা�র শিরয়ত , কানজলু উ�াল)

♡ িতন বার দ�দ শরীফ পাঠ ♡

�জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী
ওয়া সা�াম ব�ল�ছন -- �য ব�ি�আমার �িত
ভা�লাবাসা ওআমার �িতআ��হর কার�ণ
�িতিট িদন, িদন ও রা�ত িতন বার ক�র দ�দ
শরীফ পড়�ব,আ�াহ রা�ুলআলািমন তার
বদান�তার দািয়�র উপর একথা অপিরহায� ক�র
�নন �য, িতিন তার ওই িদন ও রা�তর �নাহ �িল
মাফ ক�র �দ�বন । (আ�ারগীব ওয়া�ারহীব,
ফায়জা�ন সু�াত, মজুামলু কাবীর)

♡ দশবার দ�দ শরীফ পাঠ ♡

রাসুল সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী
ওয়া সা�াম ব�ল�ছন, �য ব�ি�আমার উপর
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সকা�ল দশবার ও স��ায় দশবার দ�দ শরীফ
পাঠ ক�র, তার �কয়াম�তর িদনআমার সুপািরশ
নসীব হ�ব । (কানজলু উ�াল,মাজমা�য়
যাওয়া�য়দ)

♡ প�াশ বার দ�দ শরীফ ♡

রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন, �য ব�ি�আমার
উপর সারা িদ�ন 50 বার দ�দ শরীফ প�ড়,
আিম �কয়াম�তর িদন তার সা�থ করমদ�ন
(মসুাফাহ)কর�বা ।
(আলকওললু বদী,ফায়জা�ন সু�াত,
আল কুরবাত� ইলা রাি�লআলািমন, িল ইব�ন
বিশক ওয়াল)

♡আিশবার দ�দ শরীফ পাঠ ♡
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জ�ুার িদব�স �য ব�ি�আমার উপরআিশ
বার দ�দ শরীফ পাঠ ক�রআ�াহ পাক তার
আিশ বছ�রর �নাহ মাফ ক�র �দন
(সাদাত�দ দারাইন ওআল িফরদাউস)

♡একশ বার দ�দ শরীফ ♡

(1) নাবী পাক সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
ব�ল�ছন �যআমার উপর একশ বার দ�দ
শরীফ ��রণ ক�র,আ�াহ পাক তার কপা�ল
িল�খ �দন এ বা�া িনফাক ও �দায�খরআ�ন
�থ�ক ম�ু ।আর �কয়াম�তর িদন তা�ক
শহী�দর সা�থ রাখ�বন । (তাবারানী )

(2) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন-- �য ব�াি�আমার
উপরজ�ুার রাত ও িদ�ন 100 বার দ�দ শরীফ
পাঠ ক�র,আ�াহআয্জা ওয়া জা�াহ তার 100
িট হাজত পূণ� ক�রন । 70 িট আ�খরা�তরআর
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30 িট দিুনয়ার । (�য়াবুল ইমান,)

(3) নাবী ম�ুাফা সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম বল�ছন �য, �য ব�ি�
জ�ুার িদনআমার উপর 100 বার দ�দ শরীফ
পাঠ কর�ব, যখন �স �কয়াম�তর িদনআস�ব
তখন তার সা�থ এমন একিট নুর থাক�ব �য ,
যিদ তা সম� সৃি��ক ব�ন ক�র �দওয়া হয়,
ত�ব তা সবার জন� য�থ� হ�ব । (িহলয়াত�ল
আওিলয়া)

♡ 200 বার দ�দ শরীফ পাঠ ♡

নাবী ম�ুাফা সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন, �য ব�ি�আমার
উপরজ�ুার িদন 200 বার দ�দ শরীফ পাঠ
ক�র, তার 200 বছ�রর �নাহ মাফ হ�য় যা�ব
।জামউলজাওয়ািম িলস সুয়ুতী
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♡ পাঁচশ বার দ�দ শরীফ পাঠ ♡

রাসূল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
ইরশাদ ক�র�ছন--�য ব�ি� �ত�হ 500 বার
আমার উপর দ�দ শরীফ পাঠ কর�ব �স
কখনওঅভাবী হ�ব না। * �তাহফাত�লআিখয়ার
*ফায়জা�ন সু�াত

♡ হাজার বার দ�দ শরীফ ♡

1) হজরতআবু বকর িসি�ক রািদআ�া�
আন� �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন -- �য ব�ি�
আমার উপর একহাজার বার দ�দ পাক পাঠ
ক�র, �স যত�ণ না িন�জর �ান জা�া�তর ম�ধ�
�দ�খ �ন�ব না , তত�ণ পয�� মতৃ�বরণ কর�ব
না। (আ�ারগীব িফ ফাযািয়িললআমাল িল
ইব�ন শািহন, সাদাত�দ দারাইন ও �লদা�া�য়
দ�দ ও সালাম)
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২)�সয়দআহমাদ দাহলান (আলাইিহর রহমাহ)
িল�খ�ছন -- �য ব�ি� �ত�হ 1000 বার এই দ�দ
- "আ�া�মা সাি� ওয়া সা�ামআলা সাই�য়িদনা
মহুা�ািদিনলজািম ই িলআসরািরকা
ওয়াদদাি�আলাইকা ,অআ-�লিহ ওয়া
সাহািবহী ওয়া সাি�ম" -- পড়�ব �স নাবী পাক
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�া�মর িযয়ারাত লা�ভ ধন� হ�ব ।[ মাজমআুহ,
ফায়জা�ন সু�াত ]

িদ�লা �স গাম িমটাতা �হ মহুা�দ নাম এইসা �হ
নাজার উজ�ড় বাসাতা �হ মহুা�দ নাম এইসা �হ
উনিহ �ক নাম �স পািয় ফািক�রা�ন শা�হনশািহ
খদুা �স িভ িদলাতা �হ মহুা�দ নাম এ্ইসা �হ

……….. * ………..
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(1) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন
আমার উপর অিধক হা�র দ�দ শরীফ পাঠ
ক�রা,আমার উপর �তামা�দর দ�দ শরীফ পাঠ
করা �তামা�দর জন� পিব�তা । (মসুনা�দআবী
ইয়ালা)

(2) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন --�হ
�লা�করা! িন�ই �কয়াম�তর িদ�নর ভয়াবহতা
এবং িহসাব িনকাশ �থ�ক তাড়াতািড় মিু� পা�ব
�সই ব�ি�, �য �তামা�দর ম�ধ� আমার উপর
দিুনয়া�ত অিধক হা�র দ�দ শরীফ পাঠ কর�ত
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থা�ক ।(আল িফরদাউস িবমাসুিরল খা�াব)

(3) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন --
আমার �িতআিধক হা�র দ�দ শরীফ পাঠ কর,
িন�য়আমার �িত �তামা�দর দ�দ শরীফ পাঠ
করা �তামা�দর �না�হর জন� মাগিফরাত ��প।
( ইব�নআসািকর,কানজলু উ�াল,)

(4) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন �য,�য
ব�ি� একথা পছ�ক�র �য,আ�াহ পা�কর
মহান দরবা�র �পশ হবার সময়আ�াহ তার
উপর স�� হ�য় যা�বন, ত�ব তার উিচতআমার
উপর �বিশ পিরমা�ণ দ�দ শরীফ পাঠ করা।
(িফরদাউসুলআখবার ,কাশফুল ��াহ)

♡ দ�দ শরীফ পাঠ কারীর জন� র�য়�ছ 4 িট
িব�শষ পুর�ার ---(1) ঈমা�নর সা�থ মতৃ� � (2)
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মতৃ� � য�ণা সহজ হয় (3) িহসাব িনকাশ সহজ হয়
(4) �ব�হশত নসীব হয় । (ওয়াযাইফ-এ-হা�শমীয়া)

(5) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন
�কয়াম�তর িদন িতন ব�ি�আর�শর ছায়ায়
থাক�ব--(|)ঐ �যআমার উ�া�তর �প�রশানী
দরূ ক�র (||)আমার সু�াত �ক জীিবত কারী
(|||)আমার উপর অিধক পিরমা�ণ দ�দ শরীফ
পাঠ কারী । (আলবাদ�স সািফরাত� িলস
িসউিত )

(6) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন �য
আমার উপর দ�দ শরীফ পাঠ করা
পুলিসরা�তর উপর �তামা�দর জন� নুর হ�ব।
(�কয়াম�তর িদ�ন) (আল িফরদাউস, কওললু
বদী , দালাইললু খায়রাত)
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আরএটাও িনি�ত �য �য ব�ি� পুলিসরাত
অিত�মকা�ল নুর �া� হ�ব �স কখনও �দাজখ
বাসী হ�ব না।। ইনশাআ�াহআয্জা ওয়া জা�াহ

(7) হজরতআবুবা�ার িসি�ক রািদআ�া�
আন� ব�ল�ছন �য,আমা�দরআকা ও মওলা
সরকা�র মািদনা �জ�ুর পুর নুর মহুা�াদ ম�ুাফা
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম এর উপর দ�দ শরীফ পাঠ করা �নাহ
সমহু�ক এত�ত িমিট�য় �দয় �য পািন ওআ�ন
�ক এত�ত িনভা�ত পা�র না ।আর রাসু�ল
কা�য়নাত পাক সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম এর উপর সালাম ��রণ
করা গদ� ান সমহু�কআযাদ করা(�ীত দাস ম�ু
করা)'র �চ�য় ও উ�ম । (তাির�খ বাগদাদ,)

(8) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন, �য
ব�ি� এটা চাই �য �কয়াম�তর িদন তা�ক
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সওয়া�বর পা�া ভরপুর ক�র �দওয়া �হাক , তার
উিচত �স �যনআমার উপর �বশী পিরমা�ন
দ�দ শরীফ পাঠ ক�র । ( সাআদাত��া
রাঈন ,ফায়জা�ন সু�াত,)

(9) সরকা�র মািদনা সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন --ঐ ব�ি�
�কয়াম�তর িদ�ন �তামা�দর ম�ধ� সব�া�প�া
ভয়ানকঅব�ািদ �থ�ক নাজাত �া� হ�ব, �য
দিুনয়াইআমার উপর সব�া�প�া �বিশ পিরমা�ণ
দ�দ শরীফ পাঠ কারী হ�ব ।(ফায়জা�ন সু�াত)

(10) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন, �য
হাও�য কাওসা�রর উপরআিম এমন এমন দল
পা�বা যা�দর �কআিম �বশী পিরমা�ন দ�দ
শরীফ পাঠ করার কার�ন িচন�বা । ( কাশফুল
��াহ)
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(11) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন,
জা�া�ত সব�থ�ক �বশী �র ওই ব�ি�রই হ�ব, �য
সব �থ�ক �বশী দ�দ শরীফ পাঠ কারী হ�ব ।

(12) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন �য,
যিদ কা�রা িনকট �কান স�ট এ�স প�ড় তাহ�ল
তার উিচতআমার উপর �বিশ পিরমা�ণ দ�দ
শরীফ পাঠ করা ।�কননা তা সমস�াবলীর
সমাধান ক�র �দয় এবং �প�রশানী সমহু দরূ ক�র
�দয় ।(ফায়জা�ন সু�াত,)

(13) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন, �য
সবসময় দ�দ শরীফ পাঠ ক�র,আ�াহ তা�ক
দিুনয়া ওআ�খরা�তর সাহায� করার িন�য়তা
�দ�বন ।( মসুনা�দআহমদ ,জা�াত িক কুি�)
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(14) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন,
�কয়াম�তর িদ�নআমার িনকটতম হ�ব ঐ
�লাকিট, �য দিুনয়াইআমার উপর যত �বশী
পিরমা�ন দ�দ শরীফ প�ড়�ছ । (িতরিমিজ
শরীফ,কানজলু উ�াল ,আ�ামা শাখাবীর -
কওললু বদী)

(15) হজরতআবু �রাইরা রািদআ�া�আন�
হ�ত বিণ�ত, রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন
-- �য ব�ি�আমার উপর 100 বার দ�দ পাঠ
কর�বআ�াহ পাক তার ওপর 1000 বার রহমত
নািযল কর�বন।আর �যআমার �িত তার ��ম
ও ভা�লাবাসার কার�ণ পড়�বআিম �কয়াম�তর
িদ�ন তা�ক শাফায়াত করব এবং তার জন�
সা�ী হব। (কওললু বদী)

(16) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
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আলাআিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন,
�য ব�ি� তার জীব�শায়আমার উপর �বশী
পিরমা�ন দ�দ পাক পাঠ ক�র, তার মতৃ� �র সময়
আ�াহ র�ুল ই�াত সম� সৃি� �ক বল�বন এ
বা�ার জন� �মা �াথ�না ক�রা। (নুজহাত�ল
মাজািলস ,ফায়জা�ন সু�াত , ইমাম বাগাভী,
শার�স সু�াত ,সিহ ইব�ন িহ�ান , বাইহা�ী
�য়াবুল ইমান, বুখারীর তািরখলু কাবীর,)

**ফায়জা�ন দ�দ ও সালা�ম বিণ�ত হ�য়�ছ
�য দ�দ শরী�ফর বরক�ত বালা মিুসবত দরু হয় ,
�রাগ -ব�ািধ �থ�কআ�রাগ� লাভ হয়, ভয়-ভীিত
দরু হ�য় যায়, যুলমু িনয�াতন �থ�ক িন�� িত লাভ
করা যায়, শ�র উপর িবজয় লাভ হয়,আ�াহর
স�ি� হািসল হয় ,অ��র তাঁর ভা�লাবাসা পয়দা
হয় , �ফ�রশতারা তার চচ� া ক�র,কম���লার
পূণ�তা অিজ�ত হয় , �দয়,�াণ ওআসবাবপ�
এবং ধন স��দর পিব�তা হািসল হয় , পাঠ
কারী স�ল হ�য় যায়, বরকত সমহূ অিজ�ত হয়
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এবং বংশ পর�রার চার ঔরশ পয�� বরকত
থা�ক ।(জযবুল কুলবু)

না�ত সারকার িক পাড়হতা � �ম
বাস ইিস বাত �স ঘার �ম �মির �রহমাত �হাগী।।

ইক �তরা নাম ওিসলা �হ �মরা
রা� ও গাম �ম িভ ইিস নাম �স রাহাত �হাগী

……….. * ……...

হজরত ইব�ন কাব রািদআ�া�আন� �থ�ক
বিণ�ত --আিম আ�াহর রাসূল সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম �ক
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িজ��সকরলাম �হআ�াহর রাসূল সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�ামআিমআমার
(ফরয,ওয়ািযব ও সু�াত ইত�ািদ পড়ার পর)
ওয়ািজফা পড়ার সম�য়র ম�ধ� কত�ণ
আপনার উপর দ�দ পড়�বা..?আ�াহর রাসূল
সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম বল�লন �তামার
যতটা ই�া আিম বললাম এক চত�থ�াংশ �যুর
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম বল�লন �তামার
যা ই�া ত�ব যিদ বািড়�য় নাও �তামার জন�
ভা�লা হ�ব ।আিম বললাম এক তৃতীয়াংশ �যুর
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম বল�লন �তামার
ই�া ত�ব যিদ বািড়�য় নাও �তামার জন�
�বহতার হ�ব।আিম বললাম অ�ধ�ক অংশ
আপনার উপর দ�দ পড়�বা আ�াহ রাসূল
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম বল�লন �তামার
ই�া ত�ব যিদ বািড়�য় নাও �তামার জন�
�বহতার হ�ব। তারপরআিম বললাম �যআিম
সবসময়ইআপনার উপর দ�দ পড়�বা আ�াহর
নবী সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম বল�লন যিদ
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ত� িম এমন টা কর�ত স�ব হও তাহ�ল �তামার
সম� দঃুখ দরূীভ�ত হ�ব এবং �তামার সম� পাপ
�মা ক�র �দওয়া হ�ব। (িতরিমিজ ,
িমশকাত ,বাহা�র শিরয়ত)

হার দাদ� িক দাওয়া �হ সা��আলা মহুা�দ
তািব�জ হার বালা �হ সা��আলা মহুা�দ

�জা মারজ লা দাওয়া �হ ই�য় �ঘালকার িপলা �দা
ক�া নুসখা�য় িশফা �হ সা��আলা মহুা�দ

মশুিকল উনিক হাল �িয় িকশমাত উনিক খুল �গিয়
িবদ� িজ��হা�ন কার িলয়া �হ সা��আলা মহুা�দ

……….. * ……….
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১)হযরত ফু�ালা িবনআবীদ রা�ীয়া�া�
আন� �থ�ক বিণ�ত, িতিন ব�লন নবী�য় কারীম
রাউফুর রাহীম সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
মাসিজ�দ নবুবী শরী�ফ উপি�ত িছ�লন।
ঐসময় একজন ব�ি� এ�লন এবং নামায প�ড়
এইভা�ব দয়ুা কর�ত লাগ�লন ; - ইয়াআ�াহ
আমার উপ�র রহম ক�ন এবংআমা�ক মাফ
ক�র িদন । তখন নবী�য় কারীম রাউফুর রাহীম
সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম বল�লন ;অ�ায়
নামাযী ত� িম �াথ�নার ব�াপা�র খবু তাড়াতািড়
ক�র িদ�য়ছ । তখনঐ ব�ি� িজ�াসা কর�লন,
ইয়া রাসুলা�াহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
আমা�ক িকভা�ব দয়ুা কর�ত হ�ব। তখন
�যুরসা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম বল�লন ;
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আমার (আলাইিহস সালা�মর ) উপ�র দ�ুদ
শরীফ পাঠ ক�র দয়ুা করা উিচৎ । হযরত ফু�ালা
িবনআবীদ রা�ীয়া�া�আন� ব�লন,ঐসম�য়ই
আর একজন ব�ি� এ�লন এবং �যুর সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�া�মর পিব� ফরমা�নর মত
কর�লন । তা �দ�খ �যুর সা�া�া�আলাইিহ
ওয়া সা�াম বল�লন ; - দয়ুা কবুল হ�য় �গ�ছ ।
( িতরিমযী শরীফ, িমশকাত শরীফ , )

২) হযরতআ��ুাহ িবন মাসউদ রা�ীয়া�া�
আন� বণ�না ক�রন �য ,আিম একদা নামায পাঠ
করলাম ঐসম�য় �যুর সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
সা�াম হযরতআবুবকর , হযরত উমার
রা�ীয়া�া�আন�মা ও উপি�ত িছ�লন ।আিম
নামা�যর প�র ব�স �গলাম এবংআ�াহ
তায়ালার হামদ ও সানা পাঠ করলাম। তারপর
আিম নবী�য় কারীম রাউফুর রাহীম সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�া�মর উপর দ�ুদ শরীফ পাঠ
করলাম এবং দয়ুা �াথ�না করলাম , তখন নবী�য়
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কারীম রাউফুর রাহীম সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
সা�াম বল�লন ত� িম যা �াথ�না কর�ব �সটাই
পা�ব অথ�াৎ দয়ুা কবুল হ�ব । ( িমশকাত শরীফ )

৩. িব�িবখ�াত মহুাি�স শাহ ওলী উ�াহ
আলাইিহর রহমা তাঁর ��াত��ািহ বালাগাত
নামক িকতা�ব উ��খ ক�রন   নামা�য
 আ�ািহয়�াত�  পাঠ  করাকালীন   অব�ায়
রাসুল�ুাহ সা�া�া�   আলাইিহ  ওয়াআিলহী
ওয়া সা�া�মর   �িত     সালাম পাঠ  করার  িনয়ম
 এ    জন� �দওয়া  হ�য়�ছ,   �যন   হািব�ব  �খাদার
 িজিকর     তা’িজম  বা স�ানা�থ� অনুি�ত হয়
এবং  নামা�যর িভত�র সালাম   �পশ করার দ�ন
তাঁর িরসালা�তর  �ীকা�রাি� হ�য় যায়।এ�ত 
আ�াহর    হািববআলাইিহস সালা�মর  িকছ�টা
  হক   আদায়    হ�য়   যায়।   অথ�াৎ নামাযী  �য 
 সিত�কার  হািববু�াহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
সা�াম িরসালা�তর উপর   ঈমান এ�ন�ছ    তার
 �মাণ  এবং   তার  ঈমান  �যন   কল�ব  অি�ত
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হ�য়  যায়। ম�ুাফা কািরমআলাইিহস সালাম এর
িকছ�টা  হক  আদায়  হ�য় যায়।

৪.  আ�ামা   ইমাম   গা�ালী  আলাইিহর
 রহমত   এহইয়া�য় উলিুমি�ন   িকতা�বর   বা�তিন
 শ�ত� র  বয়া�ন উ��খ ক�রন,‘�তামার       কলব
   বা      অ��র      নাবী        সা�া�া�       আলাইিহ  ওয়া
সা�াম �ক      এবং     তাঁর      সুরত     �মাবারক�ক
    উপি�ত জান�ব এবং    বল�বআস সালামু
আলাইকা আইয়ু�হা�াবীউ ওয়া     রহমাত��ািিহিহ 
   ওয়া     বারাকাত��’    এমতাব�ায়    ত� িম িব�াস
রাখ�ব �য �তামার এ সালাম হািব�ব �খাদার 
িনকট �পৗ�ছার  সা�থ  সা�থ  তার  প�  �থ�ক
 �তামার  কা�ছ  উ�ম  সালা�মর জওয়াব আস�ছ
এবং   ত� িম  এ  মহান �নয়াম�তর মািলক হ�য়ছ।

এ   �স��   আ�ামা   �শখ   আ�লু    হক
  মহুাি��স   �দহলভী  আলাইিহর      রহমাহ     তাঁর
‘মাদািরজনু      নবুয়ত’      নামক  িকতা�বর উ��খ
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ক�রন,

ہیلع  هللا  یلص   یورب   تسرفب   دوردو   اروا   نک      رکذ
ح ردوت شیپ تسارضاح ایوگرکذ لا حرد شابو   ملسو  

میظعتو الل  جاب بداتم اروا وت ینیب یمو تایح تلا
دنیب یم ملسو ہیلع هللا یلص ےو   ہکنادب   ایحو تمہو
تافصب تسا فصتم   یو ہکاریز ارت کالم دونش یمو

نم سیلج انا ہک تسنآ یھلا تافص زا ہکیا یلا عت هللا
ینرکذ -

ভাবাথ�:-
নাবী  পাক সা�া�া�  আলাইিহ  ওয়া সা�াম

�ক     �রণক�ন,   তাঁর    �িত    দ�দ   �পশ  
  ক�ন।   আ�াহর    হািব�বর িজিকর  বা  তাঁর
 �িত   দ�দ   ও   সালাম  �পশ  করার     সময়
এমনভা�ব    অব�ান    ক�ন,    �যন     িতিন 
   আপনার     সাম�ন হায়া�ত     িজ��িগ�ত   হািজর
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  আ�ছন,   আর   আপিন   তাঁ�ক �দখ�ছন।
  সুতরাং   দ�দশরীফ    পাঠ   করাকালীন 
  আ�াহর হািবব�ক সৃি�র ম�ধ� স�ব�া� শা�নর
অিধকারী ঈমান �র�খআদব,   ময�াদা ও  ��া 
অ�ু� �র�খ ভীত ও  লি�ত থাকুন এবং     এ  
 আি�দা    রাখনু      �য    �জরু    সা�া�া�
 আলাইিহ ওয়াসা�াম        আপনা�ক        �দখ�ছন,
 আপনার        কথাবাত� া �ন�ছন। �কননা িতিন
�খাদার �ণাবলী�ত �ণাি�ত।আ�াহ তা’য়ালার
  একিট      �ণ      হ��,      আিম      (আ�াহ)আমার
 িজিকরকারী�দর স�� সহাব�ান
কির।(আনওয়া�র মািদনা)

……….. * ………..
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(1) হজরত উমর রািদআ�া�আন� ব�লন -
িন�ই �দায়া আসমান ওজিম�নর ম�ধ� খা�ন
ঝুল� থা�ক এবং তা �থ�ক �কা�না ব� উপ�রর
িদ�ক যায় না, যত�ণ �তামরা িন�জ�দর নািব�য়
আকরাম সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী
ওয়া সা�াম এর উপর দ�দ শরীফ প�ড় না নাও
। (িতরিমিজ , তাফসী�র ��ল বয়ান)

(2) হজরতআলী রািদআ�া�আন� হ�ত
বিণ�ত রাসু�ল পাক সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন ---যত�ণ
পয�� মহুা�দ ওআ�ল মহুা�দ এর উপর দ�দ
না পড়া হয় তত�ণ পয��আ�াহর প� �থ�ক
�দায়ার কবুলীয়ত ব� হ�য় থা�ক ।
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(�লদা�া�য় দ�দ ও সালাম,কানজলুআমাল,
জা�ম সাগীর,আবুশ শা�য়খ , মজুামআউসাত )

(3) রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন, �য
ব�ি� কুরআন পড়ল এবংআপন �িতপাল�কর
�শংসা করল ,অতঃপরআমার উপর দ�দ
পাক প�ড় তারপর িনজ �িতপালক �থ�ক �মা
�াথ�না করল , ত�ব �স ম�ল �ক �সটার
জায়গায় �থ�ক তালাশ ক�র িনল
( �য়াবুল ইমান, আলকওললু বদী)

(4) হজরত শাহআ�লু কা�দর িল�খ�ছন �য--
আ�াহর িনকট �জ�ুরর জন� ও তার পিরবার
পিরজন� �দায়া কর�ল িনঃস���হ উহা কবুল হয়
। �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী
ওয়া সা�া�মর পদময�াদা অনুযায়ী তাঁর উপর
রহমত নািযল হয়। (ফাযা�য়�ল দ�দ)
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(5)আ��ুাহ ইব�নআ�াস রািদআ�া�
আন� ব�লন, ত� িম যখন �দায়া কর তখন �জরু
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম এর উপর িকছ� দ�দ ও ওটার স��
সািমল কর। �কননা দ�দ �তা িন�য়ই কবুল হই
আর এিট রহম�ত �খাদাও�ীর শা�নর �খলাফ
�য �দাওয়ার িকছ� অংশ কবুল হ�বআর বাকী
অংশ কবুল হ�ব না ।
(ফাযা�য়�ল দ�দ)

……….. * ………..
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(1)ফ�াির�ারা দ�দ পাঠকারী�দর খুঁ�জ
�বড়ান, যখনই �কউ দ�দ পাঠ ক�রন তখনই
নাবীপা�কর দরবা�র �পৗ��ছ �দওয়া হয় ।
(নাসাঈ ,িমশকাত শরীফ ,িহস�ন হাসীন ,
,শা�ন হািববুর রহমান)

(2)রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন
�তামরা �তামা�দর মজিলস ��লা�কআমার
উপ�র দ�দ শরীফ পাঠ ক�র সি�তক�রা।
�কননা �তামা�দর দ�দ শরীফ পাঠ করা
�কয়াম�তর িদন �তামা�দর জন� নুর হ�ব ।
[জা�ম উস সাগীর ,ফায়জা�ন সু�াত,
,�লদা�া�য় দ�দ ও সালাম (িহি�)]
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(3) হজরতআ�য়শা িসি�কা রািদআ�া�
আনহা ব�ল�ছন, �তামরা �তামা�দর মজিলস
সমহূ�কআ�াহর নাবী সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম �◌র উপর দ�দ
শরীফ পাঠ ক�র সি�তক�রা।(তাির�খ
বাগদাদ)

(4)আ�ামা মাজদিু�ন িফ�রাজাবাদী
রহমাত��ািিহ আলাইিহ ব�ল�ছন --যখন �কা�না
মজিল�শ বসআর বল িবসিম�া-িহর-রাহমা-
িনর ওয়া সা�া�া�আলা মহুা�দ �তা আ�াহ
�তামার উপ�র একজনফািরশতা িন�য়াগ
ক�রন �য �তামা�ক গীবত �থ�ক বাঁচা�ব ।আর
যিদ উঠবার সময় তা বল ত�ব ফ�াির�া �তামার
গীবত করা �থ�ক �লাক�ক িবরত রাখ�ব ।
(�লদা�া�য় দ�দ ও সালাম,কওললু বদী)

(5)�য সব �লাক �কা�না মজিলস এ ব�স,আর
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তা�তআ�াহর িজকর করল না এবং তাঁর রাসুল
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম এর উপর দ�দ শরীফ ও পড়ল না
�কয়াম�তর িদন তার ঐ মাজািলস তা�দর
আফ�সাস এর কারণ হ�ব।আ�াহ চাই�ল
তা�দর�কআযাব িদ�বন অথবা �মা ক�র
িদ�বন ।(িতরিমিজ)

মাসয়ালা:-

জীব�ন একবার দ�দ শরীফ পড়া ফরজ ।
িজক�রর জালসায় দ�দ শরীফ পাঠ করা
ওয়ািজব নাম মবুারাক িন�জ উ�ারণ ক�ক বা
অন�জন �থ�ক �বণ ক�ক । বারবার নাম
মবুারক এ�ল �থ�ম ক�য়কবার প�ড় িন�লই
হ�ব। তবুও মহুা�া�তর দাবী এটায় �য মজিল�স
যিদ শতবার না�ম মহুা�াদ সা�া�া�আলাইিহ
ওয়া সা�াম উ�ারণ হয়,��তক বার ই দ�দ
ও সালাম পড় । নাম �মাবারক িনল বা �নল �স
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সম�য় পড়ল না ত�ব অন� সম�য় প�ড় �ন�ব ।
(দ�ু� ল মখুতার ,বাহা�র শিরয়ত)

……….. * ………..

হযরত মাওলাআলী রািদয়া�া� তা'আলা
আন� �থ�ক বিণ�তআ�ছ �য, �যুর সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�াম ব�ল�ছন, যত�ণ পয��
মহুা�াদ ও মহুা�াদ এর বংশধর এর উপর দ�দ
পড়া না হয় তত�ণ পয��আ�াহর প� �থ�ক
�দায়ার কবুিলয়ত ব� হ�য় থা�ক।
[জা�ম সগীর ও মজুাম উলআউসাত]
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সািহ�ব ��ল বায়ান ব�ল�ছন, যত�ণ পয��
মহুা�দ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং
তারআলএআতহার এর উপর দ�দ শরীফ
পাঠ না করা হ�ব, তত�ণ পয�� বা�ার �দায়া
আরআ�াহ পা�কর ম�ধ� পদ� ারআড়াল থা�ক।
দ�দ পড়া মা�ই পদ� া উ�ঠ যায়আর �দায়া
কবুিলয়া�ত দািখল হ�য় যায়।
(তাফসী�র ��ল বায়ান)

অন�� একটা হাদী�স পা�ক বিণ�ত হ�য়�ছ �য,
নাবী পাক সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
ব�ল�ছন,আমার ওপর �লজকাটা দ�ুদ প�ড়া
না।সাহাবা�য় �করাম রািদয়া�া�আন�ম
িজ��সকর�লন, ইয়া রাসূলা�াহ সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�াম এর অথ� িক?আ�াহর
নবী সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম বল�লন,
যখনআমার উপর দ�দ পড়�ব তখনআমার
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আহ�ল বাইত �কউ দ��দর ম�ধ� শািমল ক�র
িনও।

ইমাম শা�ফয়ী রহমাত��ািিহ আলাইিহ রাসূল
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তার আহ�ল
বাইত এর ব�াপা�র খবু সু�র ব�ল�ছন--

نِم مُکافَکَُهَلزنأ ِنآُرقلا یف هللا هللا ِلوسَر ِتَیب َلآ ای
َُهل َةَاَلص َال مُکَیَلع ِّلصُی مَل نَمُمکّنأ ِرَدقلا ِمیظع

ইয়া আলা বাইিত রাসুিল�ািহ ��াকুম ফারযুম
িমনা�ািহ িফল কুরআিন আনযালা�।
কাফাকুম িমনআিযিমল �দরী আ�াকুম মান
লাম ইউ সাি� আলাইকুম লা সালাতা লা�।।

�হ রাসুল সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম এর
আহ�ল বাইত গন (বংশধর)আপনা�দর
মহা�াতআ�াহ �কারআ�নআয়াত নািজল
ক�র ফরজ ক�র িদ�য়�ছন।আপনা�দর বুজগু�র
জন� এতটায় য�থ� �য আপনা�দর উপর দ�দ
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পাঠ ক�র না তার নামাজ ই হয় না।

বা�গ জা�াত �ক �হ বাহার মাদহাখা�নআহ�ল বাইত।
ত�ম�কা মুজদাহ নার কা ই�য় দষুমানা�ণ আহ�ল বাইত।।

উন�ক ঘার �ম �ব ইজাজাত িজবরাইলআ�ত �নিহ।
কাদর বা�ল জান�ত �হ কদর ও শা�নআহ�ল বাইত।।

……….. * ………..
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(1) খিলফা�য়আলা হজরত হযরত মওলানা
আমজাদআলীআযমী (রহমাত��ািহ আলাইিহ)
িল�খ�ছন --যখনই সারকা�র মািদনা সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম এর
পিব�তম নাম িলখ�ব, তখন দ�দ পাকঅবশ�ই
িলখ�ব । �কা�না �কা�না আিল�মর ম�ত , তখন
দ�দ শরীফ িলখা ওয়ািজব ।
(দরু�র মখুতার ,র�� মহুতার ,বাহা�র শিরয়ত)

(2)হজরতজাফর িবন মহুা�দ রহমাত��ািহ
আলাইিহ হ�ত বিণ�ত, �য ব�ি� িকতা�ব
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রাসুলা�াহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম এর উপর দ�দ িলখল
যত�ণ পয�� �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম এর নাম ঐ িকতা�ব
থাক�ব ততিদন ফ�ির�ারা সকাল স�ায় ঐ
ব�াি�র উপর দ�দ পড়�ত থাক�ব ।
(আলকওললু বদী,�লদা�া�য় দ�দ ও সালাম)

(3) �কয়াম�তর িদনআ�াহ মহুাি�সী�ন
�করাম ও ওলামা�য় �ীন �দর �ক উঠা�বন
এমতাব�ায় �য , তাঁ�দর কল�মর কািল �থ�ক
খসুবু �বািহত হ�ব ।আরতারা আ�াহর দরবা�র
হািজর হ�বন। তখনআ�াহআয্জা ওয়া
জা�াহ তা�দর �ক বল�বন, �তামরা দীঘ�িদন
যাবতআমার হািবব এর উপর দ�দ শরীফ
��রণ ক�রিছ�ল ।�হ ফ�াির�ারা তা�দর �ক
জা�া�ত িন�য় যাও। (সাআদাত��া রাঈন ,
ফায়জা�ন সু�াত)
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(4) রসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন, �য
ব�ি� িকতা�বআমার উপর দ�দ পাক িল�খ�ছ
যত�ণ পয��আমার নাম মবুারাক তা�ত থাক�ব,
ফাির�ারা তার জন� ই��গফার কর�ত থাক�ব ।
(সাআদাত��া রাঈন ,ফায়জা�ন সু�াত)

(5) রসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন, �য
ব�ি�আমার তরফ �থ�ক �কা�না ইল�মর কথা
িলখ�লা,আর �সটার সা�থ দ�দ পাক ও িল�খ
িদ�লা তাহ�ল যতিদন পয�� ওই িকতাব পড়া হ�ব,
তার সওয়াব �স �প�ত থাক�ব ।◌�( সাআদাত��া
রাঈন ,ফায়জা�ন সু�াত)

$$ �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম এর মবুারাক নাম িলিখবার
সময় জবান ওআ�লু উভয়�ক একি�ত কর�ত
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হ�ব এবং এ ব�াপা�র আসল িকতা�বর অনুসরণ
করা জ�ির নয় । (ইমাম নববী ও ইমাম িসউিত )
$$�� বা ফ�তায়া �লখার সময় , �লখনীয়
সময় , িববা�হর সময়,কজ� বা ধার �দওয়ার
সময়, �কা�না বড় কাজ করার সময়, নাম
মবুারাক যখন িলখ�ব তখন দ�দ শরীফ
অবশ�ই িলখ�ব ।অ�নকআ�লম�দর ম�ত �স
সময় দ�দ �লখা ওয়ািজব । ( দ�ু� ল মখুতার ও
র�লু মখুতার , বাহা�র শিরয়ত, বাংলা)

……….. * ………..

(1)�ত�হ কম ক�র 1000 বার দ�দ শরীফ
অবশ�ই পড়�ব,অন�থায় কম ক�র 500 বার পাঠ
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কর�বন ।অবশ� �কা�না �কা�না বুযুগ� �িতিদন
300 বার,আর �কউ �কউফজর ওআসর
নামা�জর পর 200 বার পড়�ত ব�ল�ছন ।
তাছাড়া রা�ত �শাবার সময় িকছ� সংখ�ক দ�দ
শরীফ পড়ার অভ�স ক�র িনন ।(শাইখআ�লু
হক মহুাি��স �দহলবী (রহমাত��ািহ আলাইিহ)

(2) িতিনআরও ব�লন কমক�র 100 বার দ�দ
শরীফঅবশ�ই পড়া উিচত ।(ফায়জা�ন সু�াত)

(3)আবার অ�ন�ক ব�লন �বশী পিরমান দ�দ
শরীফ পাঠ করার পিরমাণ কম ক�র �িত রা��
700 বার ও �িত িদ�ন 700 বার।
( মহুা�দ ইউসুফ ইব�ন ইসমাইল নাবহানীর
আফযালসু সালাওয়াতআলা সাই�য়িদস সাদাত
,আ�লু ওহাব শারানীর 'কাশফুল ��াহ)

(4)অ�ন�কআবার সকাল স��ায় এক হাজার
�থ�ক দশ হাজার বার পা�ঠর কথা ব�লন ।
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(আনওয়া�ল �দিসয়�াহ)

(5) বারা শরী�ফর পীর সা�হব ও গি�নশীন
আওলা�দ রাসুল পী�র তিরকত, রাহবা�র
শরীয়ত হযরত �সয়দ শাহ মহুা�াদআলী
দ�গীরআল�া�দরী উ�ফ� �ছা�টা �জরু
মা�ািজ�া�লআিল িনজ মিুরদ মতুািকদ �দর
কমপ�� �িতিদন 100 বার দ�ুদ ও সালাম
পড়�ত ব�লনআর �বিশ যত পা�রা �কা�না বাঁধা
�নই।
(6)আ�াম নাবহানী রহমাত��ািহ আলাইিহ

ব�লন,অন� এক বুযু�গ�র ম�ত কম ক�র ঐ �বশী
পিরমান এর সব�িন� হ�� িদ�ন ও রা�ত 350 বার
ক�র ।
7)অ�নক বুযুগ�া�ন �ীন 313 বার দ�দ শরীফ
পড়ার কথা ব�লন।কমপ�� 313 বার দ�দ
শরীফ পড়�ল তা�ক �বিশ দ�দ পাঠ কারী
িহ�স�ব গণ� করা হ�ব।

……….. * ………..
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(1) �য ব�ি� এটা ব�ল----★জাযাআ�া�আ�া
মহুা�দান মা �য়াআহল�ু--আ�াহআমা�দর
প� �থ�ক �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম �ক এমন �িতদান �দান
ক�ন , �যটার িতিন উপযু� । 70 জনফ�াির�া
এক হাজার িদন পয�� তার �নকী িলখ�ত থা�ক
।(মজুামআউসাত)

(2) হজরতআনাস রািদআ�া�আন� হ�ত
বিণ�ত রাসু�ল পাক সা�া�া�আ�লইিহ ওয়া
সা�াম ব�ল�ছন �য --�য ব�ি� এই দ�দ শরীফ
পাঠ কর�ব যিদ �স দাঁড়া�না থা�ক �তা বসার
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পূ�ব� আর যিদ ব�স থা�ক �তা দাঁড়া�নার পূ�ব�
তার �নাহ মাফ ক�র �দওয়া হ�ব ।
--আ�া�মা সাি�আলা সাই�য়িদনা অ মাওলানা
মহুা�ািদউ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সাি�ম ।
(আফযালসু সালাওয়াত)

(3) �য ব�ি� এভা�ব দ�দ শরীফ পাঠ কর�ব-
আ�া�মা সাি�আলা মহুা�ািদউ অ
আনিযল�ল মাকআদাল মকুাররাবা ইনদাকা
ইয়াওমাল িকয়ামা�ত -তার জন� আমার
শাফায়াত ওয়ািজব ।(আততারগীব )

(4) �জরু সা�া�া�আ�লইিহ ওয়া সা�াম
ব�ল�ছন -�য ব�ি� জাযাআ�া�আ�া
মহুা�দান মা �য়াআনলহু পড়�ব 70জন
ফ�াির�া এক হাজার িদন পয�� তার �নকী
িলখ�ত থাক�ব । (মাজমা�য় যাওয়া�য়দ)

(5) �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
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আিলহী ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন -- �য
ব�ি� জ�ুার িদনআসর নামা�জর পর
আিশবার এই দ�দ শরীফ পাঠ কর�ব তার
আিশ বছ�রর �নাহ �মা হ�য় যা�ব ।
আ�া�মা সাি�আলা মহুা�ািদিনন নািবিয়�ল
উি�িয়� অআলাআিলহী অআসহািবিহ অ
বািরক ওয়া সাি�ম।
(নুজহাত�ল মাজািলস)

……….. * ………..

(1) যখন দ'ুজন পর�র সা�াত ক�র ও
করমদ�ন ক�র,আরসারকা�র মািদনা সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম এর
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উপর দ�দ শরীফ প�ড় ত�ব তারা উভ�য় পৃথক
হওয়ার পূ�ব� তা�দর পূব� ও পরবত� �নাহ �মা
ক�র �দওয়া হয় ।
(আ�ারগীব ওয়া�ারহীব ,ফায়জা�ন সু�াত,
সুররল কুলবু ,ওয়াযাইফ-এ-হা�শমীয়া)

……….. * ………..

ইমাম জয়নুলআ�বিদন রািদয়া�া� তা'আলা
আন� হ�ত বিণ�তআ�ছ, �যুর সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপর দ�দ পড়া
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আহ�ল সু�াত ওয়ালজামা�তর পিরচয় ।
(ফাজা�য়�ল দ�দজাকািরয়া,�লদা�া�য় দ�দ
ও সালাম)

……….. * ………..

১. আবু �রায়রা রািদয়া�া�আন� হ�ত
বিণ�ত, নাবী পাক সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম এরশাদ ক�র�ছন,আমার
উপর দ�দ পড়�ত থা�কা �কননা এিট সাদকার
সমত�ল�। (ফাজা�য়�ল দ�দ)
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২. �যুর সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
এরশাদ ক�র�ছন,আমার উপর দ�দ পড়া
�তামা�দর �না�হর কাফফারা ��প এবং
সাদকার সমত�ল�। (ফাজা�য়�ল দ�দ)

৩. দ��দ পাক সম� �প�রশািন দরূীভ�ত করার
জন� এবং সম� চািহদা পূর�ণর জন� য�থ�।
দ��দ পাক �নাহ সম�ূহর কাফফারা। সাদ�াহর
�লািভিষ� বরং সাদ�াহ �থ�ক উ�ম।
(ফায়জা�ন সু�াত,জজবুল কুলবু)

……….. * ………..
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(1)একিদন সারকা�র মািদনা সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম
ইরশাদ ফরিম�য়�ছন --আজরা�তআিমআজব
ঘটনা �দখলাম । তা হ��আমার উ�া�তর এক
ব�ি� কখনও পুলিসরা�তর উপর পাছার ভর
ক�র চ�ল�ছ,কখনও হাঁট�র উপর ভর ক�র
চ�ল�ছ । কখনওআবার �ল�গ যা�� ।হঠাৎ তার
পড়া দ�দ তার কা�ছআসলএবং তা হাত ধ�র
�ফলল এবং �সাজা ক�র দাঁড় কির�য় িদ�লা
আর �স পুলিসরাত পার হ�য় �গল ।( সুররল
কুলবু , ওয়াযাইফ-এ-হা�শমীয়া)

(2)আমার উপর পড়া দ�দ শরীফ
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পুলিসরা�ত �তামা�দর জন� নুর হ�বআর �য
ব�ি� পুলিসরাত অিত�মকা�ল নুর �া� হ�ব
�স কখনও �দাজখ বাসী হ�ব না ।(দালাইললু
খায়রাত ,কওললু বদী ,আল িফরদাউস,)

……….. * ………..

রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন --�হ
�লা�করা! িন�ই �কয়াম�তর িদ�নর ভয়াবহতা
এবং িহসাব িনকাশ �থ�ক তাড়াতািড় মিু� পা�ব
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�সই ব�ি�, �য �তামা�দর ম�ধ� আমার উপর
দিুনয়া�ত অিধক হা�র দ�দ শরীফ পাঠ কর�ত
থা�ক ।(আল িফরদাউস িবমাসুিরল খা�াব)

রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন �য,�য
ব�ি� একথা পছ�ক�র �য,আ�াহ পা�কর
মহান দরবা�র �পশ হবার সময়আ�াহ তার
উপর স�� হ�য় যা�বন, ত�ব তার উিচতআমার
উপর �বিশ পিরমা�ণ দ�দ শরীফ পাঠ করা।
(িফরদাউসুলআখবার ,কাশফুল ��াহ)

রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন, �য
ব�ি� এটা চাই �য �কয়াম�তর িদন তা�ক
সওয়া�বর পা�া ভরপুর ক�র �দওয়া �হাক , তার
উিচত �স �যনআমার উপর �বশী পিরমা�ন
দ�দ শরীফ পাঠ ক�র । ( সাআদাত��া
রাঈন ,ফায়জা�ন সু�াত,)
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সরকা�র মািদনা সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন --ঐ ব�ি�
�কয়াম�তর িদ�ন �তামা�দর ম�ধ� সব�া�প�া
ভয়ানকঅব�ািদ �থ�ক নাজাত �া� হ�ব, �য
দিুনয়াইআমার উপর সব�া�প�া �বিশ পিরমা�ণ
দ�দ শরীফ পাঠ কারী হ�ব ।(ফায়জা�ন সু�াত)

রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন, �য
হাও�য কাওসা�রর উপরআিম এমন এমন দল
পা�বা যা�দর �কআিম �বশী পিরমা�ন দ�দ
শরীফ পাঠ করার কার�ন িচন�বা । (কাশফুল
��াহ)

রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন,
�কয়াম�তর িদ�নআমার িনকটতম হ�ব ঐ
�লাকিট, �য দিুনয়াইআমার উপর যত �বশী
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পিরমা�ন দ�দ শরীফ প�ড়�ছ ।
(িতরিমিজ শরীফ,কানজলু উ�াল ,আ�ামা
শাখাবীর -কওললু বদী)

হজরতআবু �রাইরা রািদআ�া�আন� হ�ত
বিণ�ত, রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন
-- �য ব�ি�আমার উপর 100 বার দ�দ পাঠ
কর�বআ�াহ পাক তার ওপর 1000 বার রহমত
নািযল কর�বন।আর �যআমার �িত তার ��ম
ও ভা�লাবাসার কার�ণ পড়�বআিম �কয়াম�তর
িদ�ন তা�ক শাফায়াত করব এবং তার জন�
সা�ী হব। (কওললু বদী)

……….. * ………..
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(1) রাসু�ল পাক সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন --যিদ
�কা�না ব�ি� কিঠন সমস�ার স�ুখীন হয় ত�ব
�স ব�ি� �যনআমার উপর �বশী পিরমা�ন দ�দ
শরীফ পাঠ ক�র । �কননা দ�দ শরীফ এর
ওিসলায় িচ�া ভাবনা ও দঃুখ দদু�শা িবদিূরত হয়
এবং িরিযক বৃি� পায় এবং ��য়াজন পুরা হয়
।(দালাইললু খায়রাত)

(2) যখন বা�াআ�াহর �রজাম�ী�ক �াধান�
িদ�য় িন�জরআশাআখাংকা�ক জলা�িল িদ�য়
�ধু �মহবু�বর িজিক�র মাশ�ল হয় তখনআ�াহ
পাক তার যাবতীয় কাজআ�জাম ক�র �দন ।
(মাজািহ�র হক তাবলীগী�দর িকতাব ,
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ফাযা�য়�ল দ�দ,জাকািরয়া,)

এ �লা�গা আগার ঘারিক বারকাত চা�হা�তা
প�া�র িদল�স দ�দ পাড়�হা

িরিযক �ম বারকাত চা�হা�তা প�া�র িদল�স দ�দ
পাড়�হা

টাল জা�য় হার বালাআগার কাসরাত �স দ�দ
পাড়হা কা�রা

……….. * ………..
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(1) �য �লাক িন�জ�দর মজিলস �থ�ক
আ�াহর িজকর এবং �জরু সা�া�া�আ�লইিহ
ওয়া সা�াম এর উপর দ�দ শরীফ পাঠ করা
ব�িতত উ�ঠ যায়, ত�ব �স দগু��ময় লাশ �থ�ক
উঠল । (�য়াবুল ইমান)

(2) হজরতআ��ুাহ ইব�নআ�াস
রািদআ�া�আন� হ�ত বিণ�ত, রাসু�ল কা�য়নাত
পাক সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী
ওয়া সা�াম ব�ল�ছন --যার কা�ছআমার
আ�লাচনা হল,আর �সআমার উপর দ�দ
শরীফ পড়ল না, ত�ব �স জা�া�তর রা�া ভ� �ল
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�গল ।(মজুাম কাবীর, ইব�ন মাজাহ)

(3)আ��ুাহ ইব�ন মাসউদ রািদআ�া�আন�
�থ�ক বিণ�ত, �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন -ঐ ব�ি�র
নাক ধুলায় মিলন �হাক , যার কা�ছআমার
আ�লাচনা হল,আর �সআমার উপর দ�দ পাক
পড়ল না। (িতরিমিজ শরীফ)

(4) হজরত মওলাআলী রািদআ�া�আন�
হ�ত বিণ�ত -রাসু�ল কা�য়নাত পাক সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম
ব�ল�ছন -�য ব�ি�র িনকটআমারআ�লাচনা
হল,আর �সআমার উপর দ�দ পড়ল না, ত�ব
�স �লাক�দর ম�ধ� সব�চ�য় কৃপণ ব�ি� ।
(মসুনা�দআহমদ ,�বাখারী ,িতরিমিজ,নাসায়ী)

(5)ঐ ব�ি� �কয়াম�তর িদন �জরু সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম �ক
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�দখ�ত পা�ব না �য �জরু সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম এর নাম
��ন�ছ অথচ দ�দ প�ড় িন।
(ফাযা�য়�ল দ�দ, মওলবুী জাকািরয়া সা�হব)

(6)হজরতজািবর রািদআ�া� তাআ'লাআন�
হ�ত বিণ�ত, রাসু�ল কা�য়নাত পাক সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম
ব�ল�ছন -আমার নাম কা�রা কা�ছ উ�ািরত
হ�লা,আর �সআমার উপর দ�দ শরীফ পড়ল
না িনি�তভা�ব �সআমার �িত অত�াচার
ক�র�ছ । (মসুনা�দআহমাদ, ইব�ন মাজাহ
,মসুাি��ফআ�রু রা�াক)

(7) �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন --
আিম িক �তামা�দর �ক ঐ ব�ি�র স�ান িদব �য
সম� কৃপণ এর �চ�য় বড় কৃপণ এবং কাপু�ষ ।
�স হলঐ ব�ি� যার সাম�নআমার নাম �নওয়া
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হলঅথচ �সআমার উপর দ�দ পড়ল না ।
(ফাযা�য়�ল দ�দ, কওললু বদী)

(8)�জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন, �য
ব�ি�র িনকটআমারআ�লাচনা হল,আর �স
আমার উপর দ�দ শরীফ পাঠ করল না �স
িনি�ত দভু� াগা হ�য় �গল ।(আমললু ইয়াউম
ওয়াল লাইলািত ইবিনস সু�ী)

না পাড়হ সাকা এআবু �জ�হল কা মকুা�ার থা
নাবী �কা �দখ�ক পাথ্থার দ�দ পাড়�ত �হ
�লা�ম সািক�য় কাওসার দ�দ পাড়হ�ত �হ।

……….. * ………..



100

�যসব �লাক এমন �কা�না মজিল�স বসল
যা�ত আ�াহ সুবহানা� ওয়া তাআ'লার িজকর
এবং �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম এর উপর দ�দ শরীফ
পড়া�না হয়না,ঐসব �লাক �কয়াম�তর িদন
যখন তা�দর পিরণাম �দখ�ব ত�ব তা�দর চরম
অনু�শাচনার সৃি� হ�ব যিদও তারা জা�া�ত
��বশ ক�র ।(মসুনা�দ আহমদ ইব�ন হা�াল)

……….. * ………..
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বাহ�ল ইরফান হজরতআ�লুআযীয দা�াগ
রহমাত��ািহ আলাইিহ ব�ল�ছন --নাবী কারীম
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম এর উপর দ�দ শরীফ পাঠ করা
��ত�কর প� �থ�ক িনি�ত কবুল হয় ।িতিন
আরও ব�লন এ�ত �কা�না স��হ �নই �য, নাবী
পাক সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী
ওয়া সা�াম এর উপর দ�দ শরীফ পাঠ করা
স�ব�া�মআমল ।আরএটা হ�� ঐ সব
ফ�াির�া�দর িজকর যাঁরা জা�া�তর চত�প�া�শ
আব�ান ক�রন ।আর যখন �জরু সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম এর
উপর দ�দ শরীফ পাঠ ক�রন তখন তার



102

বরক�ত জা�াত সু�শ� হ�য় যায়।
(আফযালসু সালাওয়াতআলা সাই�য়িদস
সাদাত ,ফায়জা�ন সু�াত)

……….. * ………..

একিদন তাজদা�র মািদনা সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম মধু �পাকার
উ���শ� ইরশাদ কর�লন, ত� িম মধু িকভা�ব �তরী
ক�রা? �সআরজকরল, �হ আ�াহর হাবীব
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম !আমরা বাগা�ন িগ�য় সব ধর�নর ফু�লর
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রস সং�হ কির।তারপর ঐ রস িন�য়আমরা
�মৗচা�কর িদ�ক ম�ুখ ক�র বহন ক�রআিন
।আর �সখা�ন বিম ক�র িদই ।তাই হ�লা মধু
।ইরশাদ কর�লন ফু�লর রস িফকা হয় , িক� মধু
�তা িমি�!একথা বল মধু িমি� হয় িকভা�ব?

মধু �পাকা আরজকরল ----
�গাফত �চাঁ খা-�নম বরআহমদ দ�ুদ
মী শাওয়াদ শ�-র� ও তালখী রা রাবুদ।

আমা�দর সব�শি�মানআ�াহ িশিখ�য়
িদ�য়�ছন �যন বাগান �থ�ক ফু�লর রসআহরন
ক�র �মৗচা�ক িন�য় �ফরার প�থআপনার উপর
দ�দ শরীফ পাঠ কর�ত থািক। মধুর এ �াদ ও
িম�তা দ�দ শরী�ফরই বরক�তআ�স।
(মাওলানা জালালিু�ন �মী রহমাত��ািহ
আলাইিহ এর মসনবী শরীফ ,ফায়জা�ন সু�াত
,শা�ন হািববুর রহমান)
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"খদুা কা �কুম সামাঝকার দ�দ পাড়হ�ত �হ
�লা�ম সািক�য় কওসার দ�দ পাড়হ�ত �হ
বাতা এ শা�হদ িক মা�ী �হ শা�হদ িকউ িমঠা
কাহা �ক হাম�তা নাবী পার দ�দ পাড়হ�ত �হ"

……….. * ………..

(1) হজরতআনাস রািদআ�া�আন� হ�ত
বিণ�ত রাসু�ল কা�য়নাত পাক সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন - �য
আমার উপর একবার দ�দ প�ড়আিম তার
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জন� �দায়া কির এছাড়াও দশিট �নিক তার
আমলনামায় িল�খ �দওয়া হয়।
(আততারগীব ,নাসায়ী)

(2) �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন
আ�াহর িকছ� ম�নানীত ফ�াির�াআ�ছ যারা
জিম�ন িবচরণ ক�র এবংআমার উ�া�তর
সালামআমার িনকট �পৗ��ছ �দয় ।(বাহা�র
শিরয়ত )

……….. * ………..
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(1) রাসু�ল কা�য়নাত পাক সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম ইরশাদ
ফরিম�য়�ছন ---দ�দ পাঠ কারী যখনআমার
উপর দ�দ ��রণ ক�র, তখনফ�াির�া গন তার
জন� মাগিফরা�তর �াথ�না ক�রন । (কানজলু
ইমান)

(2) �য ব�ি� তার জীব�শায় �বশী পিরমা�ন
দ�দ শরীফ পাঠ ক�র , তার মতৃ� �র সময়আ�াহ
তার সম� সৃি��ক বল�বন,এ বা�ার জন�
�মা �াথ�না ক�রা (নুজহাত�ল মাজািলস ,
ফায়জা�ন সু�াত)সু�

……….. * ………..
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(1) হজরত শাইখআ�লু হক মহুাি��স
�দহলবী রহমাত��ািহ আলাইিহ ব�ল�ছন দ�দ ও
সালাম �পশ কারী�দর জন� �সৗভা�গ�র উপর
�সৗভা�গ�র িবষয় হ�লা এটা �য �যুর সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াসা�াম সালা�মর জবাবআতা
ফরমান। (জযবুল কুলবু ,�লদা�া�য় দ�দ ও
সালাম)

(2)ইব�ন �সাহাইম রহমাত��ািহ আলাইিহ বন�ণা
ক�রন -আিম �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম �ক ��� িজয়ারত
কিরআিম উনা�ক িজ�াসা করলাম �জরু যারা
আপনার কব�রর পা�শ দাঁিড়�য়আপনার উপর
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সালাম ক�র থা�কআপিন িক উহা বুঝ�ত পা�রন?
�জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী
ওয়া সা�াম ইরশাদ কর�লন হ�াঁ বু�ঝ থািক এবং
তা�দর সালা�মর উ�র ও িদ�য় থািক
।(ফাযা�য়�ল দ�দ,জাকািরয়া,আ�াম সাখাবী
কওললু বদী)

(3)মাজা�হ�র হক ওয়ালা িল�খ�ছন-- সালাম
দ�ূর �থ�ক পড়া �হাক বা িনক�ট উভয় সুর�ত
�জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী
ওয়া সা�াম উ�র িদ�য় থা�কন ।(ফাযা�য়�ল
দ�দ,জাকািরয়া)

(4)ইব�ন ওহাব রািদয়া�া� তা'আলাআন�
�থ�ক বিণ�তআ�ছ �য, রাসূ�ল কারীম সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�াম ব�ল�ছন, �কউ যিদ
আমার উপর দশবার সালাম প�ড় �স �যন একটা
দাসআ�াহর রা�ায় মিু� করল। (কাজী
ইয়াজ,আশিশফা)
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(5)হযরত মাওলাআলীআলাইিহস সালাম
ব�ল�ছন �য,আমরা রাসূল�ুাহ সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সা�থ যখন ম�ায়
িছলাম তখন একিদন িতিনআমা�দর স�� িন�য়
শহ�রর িদ�ক চ�ল �গ�লন। তাঁর স�ু�খ �য �কান
বৃ� িঢলা ও পাথর পড়�তা �স তা�কআসসালামু
আলাইকা ইয়া রাসুল�ুাহ বল�তা আিম �নতাম।
( হািকম সিহ ব�ল�ছন, িতরিমিজ হাসান
ব�ল�ছন, বায়হাকী,আবু নাঈম, িতবরানী)

(6) হযরতআ�য়শা রািদয়া�া�আন� হ�ত
বিণ�ত �য, রাসূ�ল কারীম সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াসা�াম ইরশাদ ক�র�ছন, যখনআ�াহ
আযযা ওয়া জা�াহআমার কা�ছ ওহী ��রণ
কর�লন তখনআিম �য �কান পাথর ও বৃ��র
কা�ছ এিগ�য় �যতাম �স আমা�কআসসালামু
আলাইকা ইয়া রাসুল�ুাহ বলত।
(বাযযার,আবু নঈম, িসভাত খাসা�য়সুল কুবরা)
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খদুা কা �কুম সমাঝকার সালাম পাড়হ�ত �হ
�গালা�ম সািক�য় কাউসার সালাম পাড়হ�ত �হ
না পাড়হ সাকা এআবু �জ�হল কা ম�ুা�ার থা
নাবী �কা �দখকার পা�ার দ�দ পাড়হ�ত �হ।।

……….. * ………..

(1)হজরত কাব রািদআ�া�আন� ব�ল�ছন --
�িতিদন ৭০ হাজার ফ�াির�া অবতরন ক�র
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যারা �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম এর রওজা পাক �ক �ঘ�র
�নয় এবং িন�জ�দর ডানা িবিছ�য় �দয় ।আর
রাসু�ল কা�য়নাত পাক সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম এর উপর দ�দ
শরীফ পড়�ত থা�ক যখন স��া হয় তখন তারা
উপ�র উ�ঠ যায় এবং তা�দর ম�তা অন�
ফ�াির�ারা অবতরন ক�র তারাও এমিন কাজ
কর�ত থা�ক। এমন িক যখন মািট উ�ু� হ�ব
�তা �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম ৭০ হাজার ফ�াির�ার স��
�বর হ�বন । যারা �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম �ক �পৗ��ছ
�দ�ব।(িমশকাত,�লদা�া�য় দ�দ ও সালাম)

(2)হজরতআনাস রািদআ�া� তা'আলাআন�
হ�ত বিণ�ত, রাসু�ল কা�য়নাত পাক সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম
ব�ল�ছন -আমার কব�রর উপ�র িন�য়ািজত
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ফ�াির�াআমার িনকট এমন ভা�ব দ�দ �পৗ�ছায়,
�যমন �তামা�দর িনকট হািদয়া �পৗছা�না হয় ।
(ফাযা�য়�ল দ�দ)

……….. * ………..

কুিতয়ানায় (জনুাগড় রাজ� , ভারত)একজন
পাথ�রর কািরগর িছ�লা , �য জবরদ�আিশ�ক
রসূল ( সা�া�া� আলাইিহ ওয়াআিলহী ওয়া
সা�াম )এবং মদীনার পাগল িছ�লা । দ�ুদ -
সালা�মর �িত তার খবু ভালবাসা িছ�লা । দ�ুদ
- সালা�মর িবখ�াত িকতাব ‘ দালাইললু খাইরাত '
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তার মখু� িছ�লা। তার িনয়ম িছ�লা �য , যখনই
�কান পাথর �খাদাই কর�তা , তখন ইত�বস�রই
‘ দালাইললু খাইরাত ' -এর এক ‘ িহযব ' (অথ�াৎ
অধ�ায় ) প�ড় �ফল�তা ।একবার হ��র
�মৗসু�ম ,আিশ�গণ কািফলা ক�র �হরমাঈন
শরীফাই�নর িদ�ক রওনা হি��লা , তার
�সৗভা�গ�র তারাও উিদত হ�লা তাও 'এভা�ব �য ,
এক রা�ত যখন �স ঘুিম�য় পড়�লা , তখন তার
�দ�য়র �চাখ খ�ুল �গ�লা । িক �দখ�ত
পাি��লা ? �স �তা মসিজ�দ নবভী শরীফ এর
িনকট হািযরআরঅসহায়�দর অিভভাবক ,
মদীনার সুলতান , �শষ যমানার নবী ও
িব�বাসী�দর রহমত ( সা�া�া� তা 'আলা
আলাইিহ ওয়াআিলহী ওয়া সা�াম ) ও সদয়
উপি�ত র�য়�ছন । তখন সবুজ গ�ু�জর
আ�লায় মহাশূন� পয��আ�লািকত িছ�লাআর
নুরানী িমনারাও নূর (আ�লা ) ছড়াি��লা িক�
একটা বরকতময় িমনারার ছড়া ভাঙা িছ�লা ।
ইত�বস�র , িব� রহমত ( সা�া�া� তা 'আলা
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আলাইিহ ওয়াআিলহী ওয়া সা�াম ) -এর ও�
মবুারক সদয় নাড়া িদ�লা তা �থ�ক ি�য়
বাণী�পী ফুল ঝর�ত লাগ�লা। শ�াবলী িকছ�টা
এভা�বই িবন�� িছ�লাঃ “ ও�হআমার পাগল !
�দ�খা ,আমারআ�লা িব��িরতকারী িমনারার
একটা চ�ড়া �ভ�� �গ�ছ । ত� িম আমার মদীনায়
এ�সা !আরওই চ�ড়াটা নত�নভা�ব �তরী ক�র
দাও ” যখন �চাখ খলু�লা , তখ�না মদীনার
মািলক ( সা�া�া� তা 'আলাআলাইিহ ওয়া
আিলহী ওয়া সা�াম ) -এর বরকতময় বাক�
��লা কা�ন ভাসিছ�লা মদীনার ডাক এ�স
িগ�য়িছ�লা ; িক� একথা �ভ�ব �চাখ �থ�ক অ�
ঝরিছ�লা ,আিম�তা খবু গরীব �লাক ।আমার
িনকট মদীনায় হািযর হবার উপায় - উপকরণ
�কাথা �থ�কআস�ব? িক� ইশক ম�ন সাহস
যুিগ�য়�ছ অি�র কামনা আ�াস িদ�য়�ছ �য ,
�তামা�ক �তা �খাদ সুলতা�ন মদীনা সা�া�া� তা
'আলাআলাইিহ ওয়াআিলহী ওয়া সা�াম ) ই
�ড�ক�ছন ত� িম উপায় - উপকর�ণর জন� িচ�া
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কর�ছ �কন ?আশা পাকা�পা� হ�য় �গ�ছ
হ�বও না �কন ?

বা�ব �তা এটায় �য "জাব বুলায়া আকা �ন ,
খদু হী ই��জাম �হা গ�া�য় -- যখন মিুনব িন�জই
�ড�ক�ছন , তখন যাবার ব�ব�াওআপনা
আপিন হ�য় �গ�ছ। সুতরাং মদীনার পাগল
সফর - সাম�ী ��ত কর�লাআর িবছানা -
িব�া�রর থ�ল কাঁ�ধর উপর ত� �ল িন�লা।
তারপর ‘ �পৗর ব�র ' নামক সম�ু ব��রর
িদ�ক িন�িলিখত পংি���লা �ন�িন�য় পড়�ত
পড়�ত রওনা হ�য় �গ�লা ---"কাহাঁ কা মানসাব !
কাহা কী দওলত কসম �খাদা কী হ�ায় ই�য়
হাকীকত ! িজন�হ বুলায়া হ�ায় ম�ুাফা ওয়হী
মদী�ন �কা জা র�হ হ�াঁয়""অথ� ও �কাথাকার
পদময�াদা ? �কাথাকার মাল - �দৗলত ?
আ�াহরই শপথ !এিটই হ�� বা�বতা
যা�দর�ক �যুর ম�ুাফা ( সা�া�া� তা 'আলা
আলাইিহ ওয়াআিলহী ওয়া সা�াম ) �ড�ক�ছন ,
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তারাই যা�� মদীনায় । ওিদ�ক জাহাজ �পৗর
ব��রর সম�ু ব��র মদীনািভমখুী যা�া করার
জন� ��ত হ�য় দাঁিড়�য়আ�ছ যা�ী পূণ�
হ�য়িছ�লা, �না�র উিঠ�য় �নয়া হ�লা । িক� এক
আজব তামাশা িছ�লা �য ,ক�া���নর পূণ�
��চ�া স��ও মদীনািভমখুী সফীনা (জাহাজ )
নড়ার নামও িন��না । ইত�বস�র ,জাহা�জর
কম�রতা�দর একজ�নর দিৃ� দরূ �থ�ক �হ�লদ�ুল
আগমনরত ওই পাগ�লর উপর পড়�লা । তারা
ম�ন কর�লা �য , হয়�তা একজন মদীনা গামী
যা�ী অবিশ� র�য় �গ�ছ ।জাহাজ �য�হত� গভীর
পািন�ত দ�ায়মান িছ�লা , �স�হত� ওই মদীনার
পাগলিট�ক ত� �ল �নয়ার জন� একিট �নৗকা তী�র
আস�লা । ' পাগল ' �নৗকার মাধ��ম জাহা�জ
উ�ঠ �গ�লা । �স উঠার সা�থ সা�থ জাহাজিট
স�ব�গ মদীনািভম�ুখ চল�তআর�কর�লা ।
�কউ না তার িনকট িট�কট ইত�ািদ চাই�লা , না
তার িনকট মওজদু িছ�লা । �শষ পয�� ' পাগল '
মদীনায় �পৗ�ছ �গ�লা ।এখন ' পাগল ' খশুী�ত
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আটখানা । ঘনঘন পা �ফ�ল রওযা - ই - পা�কর
িদ�ক �য�ত লাগ�লা। �হরম শরী�ফর িকছ�
সংখ�ক খা�দ�মর দিৃ� ‘ পাগল ' -এর উপর
পড়�তই �তঃ�� ত� ভা�বই ব�ল উঠ�লা , “আ�র
এ�তা ওই ব�ি� যার শারীিরক গড়ন
আমা�দর�ক �দখা�না হ�য়�ছ ! " ( �হরম
শরী�ফর খা�দম�দর�ক �যন ‘ পাগ�লর িদদার '
কির�য় �দয়া হ�য়িছল)

�মাটকথা , ' পাগল 'অ�সজলঅব�ায়
�সানালী জািল��লার িনকট হািজরা িদ�লা ।
তারপর , বাই�র এ�স �যই �ানিট ��� �দখা�না
হ�য়�ছ , �সটা খবু গভীর দিৃ��ত �দখ�লা ।
বা�িবকই একটা চ�ড়া ভা�া িছ�লা। সুতরাং
িন�জর �কাম�র রিশ বাঁিধ�য় খা�দম�দর
সহ�যাগীতায় ‘ পাগল ’ হাঁট� �ত ভর ক�র ( �য�হত� ,
িন�দ�শআদ�বর উপর �াধান� রা�খ ) চ�ড় �গ�লা
। ( যিদ �যূর ম�ুাফা ( সা�া�া� তা 'আলা
আলাইিহ ওয়াআিলহী ওয়া সা�াম )এর িন�দ�শ
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বা অনুমিত না হয় , ত�ব �কানআিশক গ�ুজ ও
িমনারার উপর যাবার দঃুসাহস�তা দ�ূরর কথা ,
তা করার ক�নাও কর�ত পা�রনা সুতরাং �স
�যু�রর এরশাদ �মাতা�বক িমনারার চ�ড়াটা নত�ন
ক�র িনম�াণ কর�লা । (ফায়যা�ন সু�াত)

�বিশ �বিশ দ�দ ও সালাম পাঠকারী �দর
�সৗভা�গ�র উপর �সৗভাগ� হ�লা তা�দর ম�ধ� ব�
এমন খশুনািসব র�য়�ছন যা�দর �ক ��� নাবী
ম�ুাফাআলাইিহস সালা�মর পিব� �চহরার
দশ�ন করা�না হয়।এবং কাসরা�তর স�� দ�দ
ও সালাম পাঠকারী �দর মািদনা শরীফ যাওয়া
নিসব হয়।এরকম ব� ঘটনা দ�দ ও সালাম
��িমক �দর জীবিন �ত পাওয়া যায়।

……….. * ………..
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রাওয়ািব রহমাত��ািিহ আলাইিহ �ত�হ 40
হাজার বার দ�দ ও সালাম পাঠ ক�র�ছন। িতিন
বল�লনআমার �িটন অনুসা�র খবু �বিশ
পিরমাণ দ�দ পাঠ কারী এর ফল�িত�ত
আলহামদিুল�াহআমার জা�তঅব�ায়
সারকা�র মািদনা সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
সা�াম এর িজয়ারত হয়। �যুরআলাইিহস
সালা�মর বরকত ময় স� নসীব হ�তা বা হয়।
আিম রাসূ�ল কা�য়নাতআলাইিহস সালা�মর
পিব� দরবা�র �ীন ই িবষয়ািদ স��ক� িজ�াসা
করতাম ও �স হািদস স��ক� �জ�ন িনতাম
�য�িল�ক হািদস িবশারদগণ দবু�ল ব�ল সাব��
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ক�র�ছন।অতঃপর �জ�ুর পাক সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�াম এরআিলশান ফরমান
অনুসা�রআমলকরতাম।আিম যিদ �বিশ �বিশ
পিরমা�ণ দ�দ শরীফ পাঠ কারী না হতাম ত�ব
আমার এমন �সৗভাগ�পূণ� অব�া নিসব হ�তা না।
(আফজালসু সালাওয়াত,ফায়জা�ন সু�াত)

২. �জ�ুরআকরাম সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
সা�াম এরশাদ ক�র�ছন, �য আমা�ক ��� দশ�ণ
করল �স শী�ইআমা�ক জা�তঅব�া�তও
দশ�ন কর�ব, শয়তানআমারআকার ধারণ
কর�ত পা�র না।( �বাখারী িকতাবুত তািবর,
মসুিলম,আবু দাউদ , মসুনা�দআহমাদ,
বায়হাকী দালাইললু নাবুয়াহ)

৩. শহীদ তাজউ�ীন ইব�নআ�াউ�াহ
রহমাত��ািিহ আলাই বণ�না ক�র�ছন,এক ব�ি�
�শখআ�লুআ�াস মরুিস�ক বল�লনআপিন
আপনার হাত �ারা আমা�ক মসুাফার �ারা ধন�
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ক�রনআপিন ব� শহ�রর ব� �নককার �লা�কর
সা�থ সা�াত ক�র�ছন। �ত� ���র িতিন বল�লন
�খাদার কসম এই হাত এর �ারা �যুর সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াসা�াম ব�তীত অপর কা�রা সিহত
মসুাফাহ কিরিন। িতিনআ�রা ব�লন যিদ �চা�খর
পলক �ফলার ম�ধ� যিদআিম তাঁর দশ�ন কর�ত
না পাির তাহ�ল িন�জ�ক মসুলমান�দর ম�ধ� গন�
কির না। ( লাতা�য়ফুল মানান,জা�তঅব�ায়
িজয়ার�তম�ুফা)

……….. * ………..



122

হজরত মওলাআলীআলাইিহস সালাম হ�ত
বিণ�তআ�ছ �য ---আ�াহ সুবহানা� ওয়া
তাআ'লা জা�া�ত একিট গাছ সৃি� ক�র�ছন,
যার ফলআ�প�লর �চ�য় ব�ড়া,আনা�রর �চ�য়
�ছাট, মাখ�নর �চ�য় নরম, মধুর �চ�য় ও িমি� ও
মশু�কর �চ�য়ও খশুবুদার ।ওই গা�ছর শাখা
�শাখা �মািতর �তরী কা� �সানারআর পাতা
জাফরা�নর ওই গা�ছর ফল�ধু মা� �সই
ব�ি�ই �খ�ত পা�ব, �য �জরু সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম এর উপর
কাসরা�তর সা�থ দ�দ শরীফ পড়�ব(অত�িধক
পিরমা�ণ দ�দ ও সালাম পড়�ব)।
(আল হািয় ফাতওয়া , �লদা�া�য় দ�দ ও
সালাম িহি�)

……….. * ………..
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হজরতআ��ুাহ ইব�ন উমর রািদআ�া�
আন� ব�লন -�কয়াম�তর িদন হযরতআদম
আলাইিহস সালামআরশ এর কা�ছ একটা
িবরাট ময়দা�ন দাঁিড়�য় থাক�বন ।উনার উপর
দিুট সবুজ র�ঙর কাপড় থাক�ব।এবং উিন
িন�জর বংশধর�দর ম�ধ� ��ত�ক ব�ি��ক
�দখ�বন যা�দর�ক জা�া�ত ওজাহা�া�ম িন�য়
যাওয়া হ�ব।িঠক এরকমঅব�ায় একজন
উ�া�ত মহুা�াদী�ক জাহা�া�মর িদ�ক িন�য়
যাওয়া হ�ব।হযরত সাই�য়��দনা আদম
আলাইিহস সালামআওয়ায লাগা�বন ইয়া
আহমাদু ইয়া আহমাদ।তখন নবীম�ুাফা
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সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম বল�বন"
লা�াইক ইয়াআবুল বাশার"। হযরতআদম
আলাইিহস সালাম বল�বন ইয়া রাসুলআ�াহ
আপনার একজন উ�ত �ক জাহা�া�ম িন�য়
যাওয়া হ��।এটা ��ন �যুর সা�া�া�আলাইিহ
ওয়া সা�াম তাড়াতািড় �ত�তকদম মবুারক
�ফ�ল তা�দর িপছ�ন যা�বন এবং বল�বন �হ
আ�াহর ফাির�ারা দাঁিড়�য় যাও।উনারা বল�বন
আমরা কা�জ িনযু�ফাির�াআ�াহপাক
আমা�দর�ক �য কা�জর �কুম ক�রনআমরা
তার নাফরমানী কর�ত পাির না।আমরা ঐ
কাজিট করিছ �যটাআ�াহর তরফ �থ�ক �কুম
এ�স�ছ।�যুর সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম
তখন দঃুিখত হ�বন এবং িন�জর দািড় �মাবারক
বাম হা�ত ধ�রআর�শর িদ�ক তাকা�বন এবং
হাত িদ�য় ইশারা কর�ত কর�ত বল�বন "এ
আমার পরওয়ার িদগার ত� িম িকআমা�ক ওয়াদা
ক�রািন িকআমার উ�া�তর ব�াপা�র আমা�ক
�সওয়া (িনরাশ)কর�ব না"।আরশ �থ�ক
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আওয়াজআস�ব মহুা�দ সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াসা�া�মর ইতাআতক�রা এবং ও�ক িফির�য়
দাও।অতঃপর �যুর সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াসা�াম িন�জর �ঝালা �মাবারক �থ�ক
একটা সাদা কাগজ �বর কর�বন এবং িমজা�নর
পা�ায় �র�খ �দ�বন। �নিকর পা�া �না�হর
পা�ার �চ�য় ভারী হ�য় যা�ব।আওয়াজআস�ব
খশুবাখত হ�য় �গ�ছ �সৗভাগ�বান হ�য় �গ�ছ,
এর িমজান ভারী হ�য় �গ�ছ এ�ক জা�া�ত িন�য়
যাও।ও বা�া বল�ব �হআমার পরওয়ার
�দগা�রর ফাির�ারা দাঁিড়�য় যাও।আিম ঐ
ব�ি�র স�� কথা �তা ব�লিনই �য তার রা��র
কা�ছ বড়ই কারামত রা�খ।তারপরও বল�ব
আমার মা-বাপআপনার উপর িফদা �হাক
আপনার �চহারা মবুারক কতই না হািসন,
আপনার সুরাত কতই না সু�র,আপিনআমার
পাপ সমহূ মাফ কির�য়�ছন।আপিনআমার
�চা�খর পািনর উপর দয়া ক�র�ছন।আপিন
�ক..?? তখন �যুর সা�া�া�আলাইিহ
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ওয়াসা�াম বল�বন --আনা নািবয়�াকা
মহুা�াদনু অ হাযীিহ সালাত�কা�ািত কুনতা
ত�সা�ীআলাইয়া অ �াদ অফাত�কা আহওজা মা
তা কুনু ইলাইহা --অথ�াৎআিম হলাম �তার নাবী
মহুা�াদ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�ামআর
এটা হল ওই দ�দ শরীফ যা ত�ইআমার ওপর
পড়িতস।আিম �তার তামাম ��য়াজনীয়তা পূরণ
ক�র িদ�য়িছ যখন ত�ই মহুতাজ িছিলস।
(�লদা�া�য় দ�দ ও সালাম, িহি�,জাদদু
সািয়দ , থানবী ,ফাযা�য়�ল দ�দ,
জাকািরয়া ,,মাওয়ািহ�ব লাদিু�য়া তাফসী�র
�কাশাইরী)

রা�� সাি�ম �ক �কহ�ন বা�ল পার
জান �ক সাথ �হা িনসার সালাম
�বাহ সালামাত রাহা কায়ামাত �ম

পাড়িল�য় িদল�স িজস�ন চার সালাম

……….. * ………..
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বিন ইসরাইল�দর ম�ধ� এক ব�ি� খবু �নাহ-
গার িছল। যখন �স মারা যায় তার এলাকার
�লা�করা তার লাশ �ক �ফ�ল �দয়।আ�াহ পাক
হযরত মসূা আলাইিহস সালাম �ক জানাজা
পড়া�না ও দাফন করার �কুম কর�ল িতিন
বল�লনআ�াহ �স এত পাপী �য তার এলাকার
�লাক তা�ক পিরত�াগ ক�র�ছ। ত� িম �কন তার
জানাজা পড়�ত বলছ। তখনআ�াহ পা�কর
তরফ �থ�ক বলা হয় যখন �সই �লাকিট
তাওরাত পড়�তা তখন �যুর সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর নাম এ�ল �সিট�ক ��ন �চা�খ
রাখ�তা ও দ�দ ও সালাম পড়�তা, তাইআিম
তা�ক মাফ ক�র িদ�য়িছ। ওই বা�ার হক �ীকার
ক�রিছ ও 70জন �র এর সা�থ তার িববাহ
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িদ�য়িছ। (আল-�াওললু বািদ, সীরা�ত
হালবীয়া, িহলইয়াত�লআউিলয়া,আবু নঈম)

……….. * ………..

হযরতআ�য়শা িসি�কা রাি�য়া�া�আনহা -
এর �জরার ম�ধ� রওযা �মাবারক �তরী করা
হয়। হযরতআলী, হযরতআ�াস, হযরত ফযল
ইব�নআ�াস (রািদআ�া�আন�ম) এবং নবী
করীম এঁরআি�ত-[ملسو هيلع هللا ىلص] খা�দম হযরত সা�লহ
(রািদআ�া�আন� )-এই চারজন সাহাবী নবী
করীম �ক-[ملسو هيلع هللا ىلص] রওযা �মাবার�ক নামান। হযরত
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আ�াস (রািদআ�া�আন�) �দখ�ত �প�লন
–কাফ�নর িভত�র �যুর[ملسو هيلع هللا ىلص]-এঁর �ঠাঁট �মাবারক
নড়�ছ – িতিন জীিবত। িতিন কান লািগ�য় �ন�ত
�প�লনঃ- নবী করীম[ملسو هيلع هللا ىلص] “রাি� হাবিল উ�তী"
ব�ল কাঁদ�ছন। ইমাম বায়হাকীর সূ�� ইমাম
তিকউি�ন সুবিক �রওয়ায়াত ক�রনঃ

در هربق ىف نفد ام دعب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا
موي ىلا هدسج يف حو رلا ترمتساو هحور هللا
ةراير يف ماقسلا ءافش ) هيلع ملس نم ىلع دريل ةمايقلا

حر ىكبس نيدلا يقت ةم ال علل مان رال يخ )

অথ�ঃ-“রাসূল �ক-[ملسو هيلع هللا ىلص] রওযা �মাবার�ক দাফন
করার পরপরইআ�াহ তায়ালা তাঁর �হ
�মাবারক �ফরত পািঠ�য় �দন এবং �হ �মাবারক
�দহ �মাবার�কর ম�ধ� �কয়ামত পয�� অব�ান
কর�ত থাক�ব – যা�ত িতিন উ��তর সালা�মর
জবাব িদ�ত পা�রন" (ইমাম তিকউি�ন সুবুকী
(৬২৭িহঃ) কৃত িসফাউস িসকাম ফী িযয়ার�ত
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খাইিরলআনাম)।

উপ�র বিণ�ত ইমাম বায়হাকী রহমাত��ািহ
আলাইিহ )-এর �রওয়ায়াতখানা একথাই �মাণ
ক�র �য, নবী করীম এঁর-[ملسو هيلع هللا ىلص] �হ �মাবারক
�সামবার ি���হর িকছ� পূব� হ�ত ম�লবার
মধ�রাত পয�� �ায় ৪০ ঘ�া �দহ �মাবারক
�থ�ক বািহ�ক দিৃ��ত পৃথক থাকার পর ঐ রা��ই
পুনরায় �ফরত দান করা হয়।কা�জই নবী করীম
এখন[ملسو هيلع هللا ىلص] সশরী�র রওযা �মাবার�ক হায়াত��বী
িহসা�ব জীিবতআ�ছন এবং িকয়ামত পয��
জীিবত থাক�বন।

�দওব��র �হড �মাহা��স শাহ্আনওয়ার
কাি�রী তাঁর রিচত ফয়জলু বারী শর�হ �বাখারী
১ম খ� ১ম পারায় উ��খ ক�র�ছনঃ-

الم سلا مهيلع ءايبن اال تايح ىلع ءاملعلا قفتا -
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অথ�ঃ- “পূব� জামানার সম� ওলামগ�ণর
ঐকমত� হ��ন নবী করীম[ملسو هيلع هللا ىلص] সশরী�র জীিবত
এবং অন�ান� নবীগণও।"

রাসূ�ল কা�য়নাত [ملسو هيلع هللا ىلص] ইরশাদ ক�র�ছন- “�য
�কান মসুলমান �য �কান �ান �থ�কআমা�ক
সালাম জানায়-আ�াহ তায়ালাআমার �হানী
তাওয়া�হু তার িদ�ক িফির�য় �দন।অতঃপর
আিম তার ছালা�মর জবাব �দই" (আবুদাউদ ও
িমশকাত)।

বুঝা �গল, দিুনয়ার সব সালাম পাঠকারীর
সালাম িতিন একসা�থ �ন�ত পা�রন এবং
একসা�থ জবাবও িদ�ত পা�রন।
জালাল�ুীনসুয়ূিতআল-হাভী ��� নবী করীম
কতৃ�ক[ملسو هيلع هللا ىلص] রওযা �মাবারক �থ�ক ৫িট দািয়�
পাল�নর কথা উ��খ ক�র�ছন। তার ম�ধ� দিুট
হ�লাঃ- “উ�া�তর যাবতীয়আমল �ত��করা
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এবং অলী-আ�াহ�দর জানাযায় শিরক হওয়া।"
ওয়াহাবী �নতা ইব�ন কাই�য়ম রিচত “জা�াউল
আফহাম" নামক ��� একখানা হাদীস এ�প
বিণ�ত হ�য়�ছ “আনাআছমাউ ছালাতাকুম
আলাইয়া িবলা ওয়ািছতািতন"-অথ�াৎ, “আিম
�ফ�রশতা�দর মাধ�ম ছাড়াই সরাসির �তামা�দর
সালাম �ন�ত পাই।" (মলূ �নাছখা)

বুঝা �গল,করীম [ملسو هيلع هللا ىلص] সদা জা�ত এবং
��িমক�দর সালাম সরাসির ��নন।
�ফ�রশতাগণ তা�দর িডউিট িহসা�ব প�র তা
�পৗ�ছান। �মাহা��সীনগণ এভা�ব ব�াখ�া
ক�র�ছন -“মহ��তর সালাম িতিন িন�জ ��নন
এবং ম�ুখর সালাম �ফ�রশতারা �পৗ�ছায়
(আবূ দাঊদ; নাসায়ী ;জাআলহক,আনওয়া�র
মািদনা) [অধ�� হািফজ মহুা�াদআ�লু
জিলল সা�হ�বর 'নূর নাবী']

……….. * ………..
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হযরতআ�ামাআবুআ��ুাহ মহুা�দ িবন
আহমদ মািলকী কুরত�বী রহমাত��ািহ আলাই
হ�ত বিণ�ত, হযরত হাসান বাসরী রহমাত��ািহ
আলাইিহর িখদম�ত একজন মিহলাআরজ
করলআমার যুবতী কন�া মারা �গ�ছ। �কান
প�িত বলনু যা�তআিম তা�ক ��� �দখ�ত
পায়। উিনআমল (এশার নামাজ প�ড় চার
রাকাত নফল নামাজ পড়�ব এবং ��ত�ক
রাকা�ত সুরা ফািতহা র পর সূরা আল হাকু
ম�ুাকাসুর পড়�ব, তারপর ঘুম না আসা পয��
দ�দ শরীফ পড়�ত থাক�ব ) িদ�লন মিহলািট
আমলিট করল এবং ��� তার কন�া�ক
আ��নর �পাশাক পিরিহত ও গাদ� া�ন ও পা�য়
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আ��নর িজি�র �দ�খ মিহলািট �কঁ�প উঠল।
ি�তীয় িদন �স খাজা হাসান বসরী রহমাত��ািহ
আলাইিহ �ক পু�রা ঘটনা �শানাল। তা�ত িতিন
দঃুিখত হ�লন িকছ� িদন পর হাসান বাসরী
রহমাত��ািিহ আলাইিহ ��� এককন�া�ক
�দখ�লনজা�া�ত একিট ত��র উপর এবং তার
মাথায় নূ�রর তাজ িছল। �স বললআিম ওই
মিহলা যার জন� আমার মাআপনা�কআমার
অব�ার কথা ব�লিছল।উিন বল�লন ওর কথা
মত �তা ত�ই �দায�খ িছিল িকভা�ব এত পিরবত� ন
হ�লা। �ম�য়িট বললআমা�দর কবর�ান এর
পাশ িদ�য় এক �নক ব�ি� যাি��লাআর তখন
ম�ুাফা জা�ন রাহমত সাঃ এর উপর দ�দ
প�ড়িছল। ওর দ�দ পড়ার বরক�তআ�াহ
আযযাওয়া জা�াহ ৫৬০ িটর কবরবাসীর
আজাব উিঠ�য় িন�য়�ছন। (�লদা�া�য় দ�দ ও
সালাম ,ফাযা�য়�ল দ�দ,কওললু বাদী)

……….. * ………..
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১) সাদ�শ শারীয়াহ হযরতআ�ামা মাওলানা
মফুিত �মাহা�দআমজাদআলীআজিম
রহমাত��ািহ আলাইিহ ব�ল�ছন ঐ সম� �লাক
যারা িন�জর সম� সময় দ��দই অিতবািহত
ক�র তা�দর �দহ মািট �খ�ত পার�ব না ।
(বাহা�র শরীয়ত ,�লদা�া�য় দ�দ ও সালাম)

২. হযরত �শইখজাযুিল রহমাত��ািহ আলাইিহ
এর ই��কা�লর 77 বছর পর তার শরীর
�মাবার�কর সাওস �থ�ক মারাকু�স �ানা�িরত
করা হ�য়িছল।আরতার লাশ �মাবারকঅ�ত
িছল। উিন দ��দর ফিজলত এর উপ�রর
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দালাইললু খাইরাত (দ�দ শরী�ফর িবখ�াত
িকতাব) িল�খিছ�লন।(ফায়জা�ন সু�াত বাংলা)

জািম� �মইিল �নিহ �হািত জামান �মইলা �নিহ
�হাতা।

মহুা�াদ �ক �লা�মা কা কাফান �মইলা �নিহ
�হাতা।।

……….. * ………..



137

একজন মদু� া�ক দাফন করার জন� একিট
কবর খনন করা হ�লা। তা�ত পা�শর কব�রর
মািট স�র �গল এবং �দখা �গল �স কব�র মদু� ার
ডা�ন-বাঁ�য় নানা রক�মর ফুল ছিড়�য়আ�ছ।
�সই ফু�লর সুবাস িছলঅত�িধক মন মাতা�না।
খবর িন�য় জানা �গল �স কব�র যা�ক দাফন
করা হ�য়�ছ, িতিন সব সময় দ�দ শরীফ পাঠ
কর�তন। ( সু�াত রাসুল ওআধুিনক িব�ান,
হািকম �মাহা�দ তা�রক মাহমদু চ�গতাই)

……….. * ………..
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জ�নক বুজগু� ব�লনআমার একজন
�িত�বশী িছল বড় পাপী িছল।আিম তা�ক
তওবা করার জন� তাগীদ করলাম, �স িকছ��ত
আমার কথা �নল না। �স যখন মারা �গলআিম
তা�ক �ব�হ� এর ম�ধ� �দখ�ত �প�য় িজ��সা
করলাম ত� িম িকভা�ব এই ময�াদা �প�য়ছ? �স
বললআিম একজন মহুাি��সর দরবা�র হািজর
িছলাম। িতিন বল�লন, �য �জ�ুর পাক সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�াম এর ওপ�র �জা�র �জা�র
দ�দ শরীফ পাঠ কর�ব তার ওপরজা�াত
ওয়ািজব। তখনআিম �জা�র �জা�র দ�দ
শরীফ পড়�ত লাগলাম এবংআমার সা�থ সবাই
দ�দ পড়�ত লাগলআ�াহপাক ওই মজিল�সর
সকল�ক �মা ক�র �দন। (ফাজা�য়�ল দ�দ
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জাকািরয়া )

খা�মাশ �বই�ঠ �হা ক�া মিুম�না দ�ুদ পাড়�হা
শািফ�য় �রা�জ জাযা পার পাড়�হা দ�ুদ পাড়�হা
িজনান িক �হা �জা তালাব তািল�বা দ�ুদ পাড়�হা
�ব�হ� পাও�গ এ সািহ�বা দ�ুদ পাড়�হা।।

……….. * ………..

বলখ �দ�শ একজন িবখ�াত ধনী �সৗদাগার
িছল। তার মতৃ� �র পর তার স�ি� দইু �ছ�লর
ম�ধ� সমানভা�ব ব�ন হ�য় যায়। ত�াজ�
স�ি�র ম�ধ� �জ�ুর পাক সা�া�া�আলাইিহ
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ওয়া সা�াম এর িতনটা পশম �মাবারক ও িছল।
দইু ভাই একটা ক�র িন�য় িনল। তৃতীয় পশম
�মাবারক এর ব�াপা�র বড় ভাই বলল এিট�ক
�ক�ট সমান ভা�গ ভাগ করা �হাক। �ছাটভাই
বলল �খাদার কসম �জরু পাক সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর পশম �মাবারক কাটা
যা�ব না। বড় ভাই বললআ�াআমা�ক সম�
ধন স�দ িদ�য় ত� িম এই িতন�ট পশম �মাবারক
িন�য় যাও। �ছাট ভাইআন� িচ�� তা �হণ
কর�লা। �স�িল সব সময় প�ক�টর ম�ধ� রাখত
এবং বারবার �দখ�তা ও দ�দ শরীফ পাঠ
কর�তা। িকছ� িদ�নর ম�ধ� বড় ভাই�য়র স�ি�
�ংস হ�য় �গলআর �ছাট ভাই বড় স�দশালী
হ�য় �গল। �ছাট ভাই এর মতৃ� �র পর �কান ব�ি�
�জ�ুর পাক সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম এর ��� িজয়ারত লাভ
করল। �জরুআলাইিহস সালাম এরশাদ
কির�লন, �য ব�ি�র �কান িজিন�সর ��য়াজন
�দখা িদ�ব �স �যন এই ব�ি�র কব�র কা�ছ
িগ�য়আ�াহর দরবা�র �াথ�না ক�র।
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এিদ�ক বড় ভাই যখন ফিকর হ�য় �গল তখন
একিদন ��� �যুর সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলিহ ওয়া সা�াম এর িজয়ারত লাভ
ক�র িন�জর অভাব এর িবষ�য় অিভ�যাগ
কর�লা। �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম
এরশাদ কর�লন, " ও�র হতভাগা ত� িম আমার
পশম এর �িত অব�হলা �দশ�ন ক�রছআর
�তামার ভাই এিট �হণ ক�র�ছ, �স যখনই �দ�খ
তখনইআমার উপর দ�দ প�ড় "আর �য
আ�াহ পাক তা�তই তাকক দিুনয়া�ত ও
আ�খরা�ত সুখী ক�র�ছন । যখন তার ঘুম ভাঙল
তখন �স �সখা�ন এ�সআিসয়া �ছাট ভাই�য়র
খা�দম�দর ম�ধ� শািমল হ�য় �গল।
(কওললুবদী ,আবু হাফস, সামারকা�ী , তাঁর
রওনাকুল মাজািলস, নুজহাত�ল মাজািলস,
ফাজা�য়�ল দ�দজাকািরয়া,�লদা�া�য় দ�দ
ও সালাম)

……….. * ………..
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হযরত সুিফয়ান সাওির রহমাত��ািহ আলাইিহ
ব�লন,একবার কাবা শরী�ফ তাওয়াফ করার
সময়আিম একজন ব�ি��ক �দখলাম �স
��ত�ক প�দ প�দ দ�ুদ শরীফ পাঠ করিছল।
আিম বললাম এখা�ন তাসিবহ তাহিলল করা

দরকার িক�আপিন �ধু দ�ুদ শরীফ পাঠ
কর�ছন ! তখন �স বলল এক বছরআিম এবং
আমারআ�া হ�করার জন� যাি�লাম ,
রা�ায় একজ��লর ম�ধ� আমারআ�ার
ই��কাল হ�য় �গল এবং তার �চহরার রং কা�লা
হ�য় �গল । তখনআিম �দখলাম �ঘাড়ায় �চ�প
এক নাকাব পিরিহত ব�ি� এ�লন এবং িতিন
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আমারআ�ার �চহরা�ত হাত বুলা�লন এবং
স�� স�� তার �চ�হরা সাদা ( উ�ল ) হ�য় �গল
। িতিন যখন �য�তআর�কর�লন তখনআিম
িজ�াসা করলামআপিন �ক...? িযিন এই
জ��লর ম�ধ� এই ক��র সম�য়আমার
সাহায�কারী হ�য়�ছন!! তখন িতিন বল�লন ;ত� িম
িকআমা�ক �চ�না না ?আিম হলামআ�াহর
রাসুল মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ
ওয়া সা�াম �তামারআ�াআিম (আলাইিহস
সালাম )এর উপ�র �বশী �বশী ক�র দ�ুদ শরীফ
পাঠ কর�তা �যআমার (আলাইিহস সালাম )
উপ�র �বশী �বশী ক�র দ�ুদ শরীফ পাঠ ক�র
আিম এই দিুনয়া�ত হলাম তার সাহায�কারী।
( তাফসী�র ��ল বায়ান)

……….. * ………..
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হজরত ইমাম শরফুি�ন বুিসরী ( রাি�য়া�া�
আন� ) িযিন হজরত হাসসান িবন সািবত
রাি�য়া�া�আন�র প�র কাসীদা খানী�ত জগৎ
�জাড়া খ�ািত লাভ ক�ৱিছ�লন । িতিন ৬০৮ �ী
৮ই মাচ� ১২১৩ �ীঃ িমশ�র জ��হণ ক�রন এবং
৬৯৬ হীঃ �বসাল লাভ ক�রন । 'কািসদা -এ-
বুরদা' তার িব�িবখ�াত রচনা আর এরই কার�ণ
িতিন িবখ�াত হন । ঘটনা হল একিদন িতিন
প�াঘা�তআ�া� হন এবং শরী�রর িন�ভাগ
এ�কবা�র অবস ওঅসাড় হ�য় যায় । ব� হািকম
- ডা�ার �দিখ�য়ও িতিনআ�রাগ� লাভ কর�লন
না । বরং িদনিদন শরীরআরও খারাপ হ�য় �য�ত
লাগল এবং �রাগা ও দবু�ল হ�য় �য�ত লাগ�লন ।
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যার ফ�ল িতিন সব�দা িচি�ত ও মনমরা হ�য়
থাক�তন ।এমিন এক িদ�ন ম�নরআ�বগ ও
ভি� ভরা �চা�খর পািন �ত নবীপা�কর শা�ন
আরবী কিবতা রচনা আর� ক�র িদ�লনআর
এইঅব�ায় িন�া চ�লআস�ল িতিন ঘুিম�য়
প�ড়ন ।এরপর ��� �দখ�লন �য , িতিন ওই
কিবতাওিল দরবা�র িরসালা�ত পাঠ কর�ছন
এবং �য়ং দয়ার নবীপাকআলাইিহস সালাম তা
�বণ কর�ছন এবং খশুী আনি�তঅনুভব
কর�ছন । পড়�ত পড়�ত যখন িতিন এই�া�ন—
“কামআবরায়াতআিসবান্ িবলা�স হাত�� " . . .
।অথ�াৎ কত িবমার মানুষ তার পিব� �ছাঁয়ার
পর�শ ভাল হ�য় িগ�য়�ছ । ” যখন পড়�লন তখন
সা�থ সা�থ শাফীউল মজু�নবীন রহমাত��ীল
আলামীন নবীপাক সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম একখানা ধারী দার
ইয়ামনী চাদর তার শরী�রর উপর �র�খ িদ�লন ।
যা�কআরবী�ত “ বুরদা ” বলা হয় । ইমাম �জ�গ
�গ�লন এবং িন�জ�ক এমন ভা�ব সু� ম�ন
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কর�লন �য তার কখনও �কান �রাগআ�দৗও
হয়িন এবং শরী�রর উপর �সইআতা�য় নবীর
পিব� চাদর বা বুরদা�ক অ�তঅব�ায় �প�লন
।এরপর িতিন সু� হ�য় বাজা�র �গ�লন তখন
একজন দর�বশ তার সাম�ন এ�স সালাম ক�র
কিসদার অনুিলখন চাই�লন । িতিন তা�ক
বল�লন ব� কিসদা আ�ছ �কানিট �দব তখন
দর�বশ বল�লন �সই কিসদা যার �থম লাইন
“আিম তাজাির িজরািন িবশ সালািম ” তখন
ইমাম বুিসরী অবাক হ�য় বল�লন এখনও পয��
�তা এই কিসদা , �কউ �শা�নিনআপিন সিত�
ক�র বলনু �কাথা হ�ত �প�য়�ছন ? তখন দর�বশ
বল�লন �খাদার কসমআপিন গত রা�ত যখন
বারগা�হ নাবী�ত পাঠ ক�র �নাি��লন তখন
আিম ও ওখা�ন িছলাম এবং �য়ংআপনার কাছ
�থ�ক ��নিছ ।এরপর িতিন তা�ক তার
অনুিলিপ দান কর�লন এবং ধী�র ধী�র
চািরিদ�ক তার �চার হ�য় �গল । যখন এ খবর
রা�জ�র বাদশার কা�ন �পৗছা�লা তখন িতিন
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অিত �মাহা�ত ও ভালবাসায় খািল পা�য় ইমাম
সা�হ�বর কা�ছ এ�লন এবং কিসদা পাক �বণ
কর�লন এবং �চা�খ ম�ুখ লাগা�লন ।কিসদা�ত
�মাট ১৬২িট �শর ।আ�ছ যা বুজ�গা�ন �ীনগণ
খবুই ই��তর সা�থ মখু� ক�রন এবং পাঠ
ক�রন ও মিুরদান�দরআ�দশ ও দান ক�রন ।
ত�র��র শাসনকা�ল দয়ার নবী সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম এর
মসিজ�দ নববী ও মাজার পা�কর সবুজ গ�ু�জর
ম�ধ� চািরিদ�ক �সানা িদ�য় পাথ�র িলখা�না হ�য়
িছল । স�ণূ� কিসদািট আজও তার মাজার
শরী�ফর ম�ধ� চািরিদ�ক �সানা �ারা িলিখত
আ�ছ । ( িসরাত�ন নবী ) । িক� পরবত�কা�ল
ওয়াহাবী শাসনআম�ল এখন তা ম�ুছ �ফলা
হ�য়�ছ । (আফ�সাস )
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কািসদা বুরদা শরীফ সংি��

মওলা ইয়া সাি� ওয়া সাি�ম দািয়মানআবাদান
আলা হািবিবকা খাইিরল খালিক কুি� িহিম।।

�ওয়াল হািববু�াযী ত�রজা শাফায়াত��
িল কুি� হাওিলম িমনালআহওয়ািল
মকুতািহিম।।

মহুা�াদনু সাই�য়দলু কওনাইিন ওয়াস
সাকালাইন
ওয়াল ফাির�াইিন িমন উরিব�উ ওয়া িমন
আজািম

সু�ার িরদা আনআিব বাকির�উ ওয়াআন
উমািরন
ওয়াআন উসমানা ওয়াআনআিলিয়�ন িজল
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কারািম।।

ইয়া রাি� িবল ম�ুাফা বাি�গ মা �ািসদানা
ওয়াগ িফরলানা মামা�া ইয়া ওয়ািসয়াল
কারািম।।

ফাই�া িমন জিুদকাদ্ দিুনয়া ওয়া দাররাতাহা
ওয়া িমন উলিুমকা ইলমাল লওিহ ওয়াল
�ালািম।।

আলহামদিুল�ািহ মনুিশল খলকী িমনআদািম
সু�া সলাত� আলাল মখুতাির িফল িকদািম।।

……….. * ………..
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১) িমরা�ঠর বািস�া �গালাম সরওয়া�রর পু�
হাজী �মাহা�দ মমতাজআলী খান সা�হব যারা
�সই যু�গ খা�ানী বংশ িহসা�ব িবখ�াত িছ�লন ।
একদা িতিন হারনীয়া �রা�গআ�া� হন । যার
কার�ণ িতিন �চ� ক� �প�তন । ব� ডা�ার
�দিখ�য় �কান লাভ হয়িন । �সই সময় ভরতপু�র
িমঞা �বদারশাহ না�ম একজন দর�বশ থাক�তন
। িতিন তা�ক বল�লন ত� িম - পাক ও পিব� শরীর
ও খানা এমনিক র�নকারীও �যন পাক হয় তার
ব�ব�া কর এবং �ত�হ পাঁচ হাজার বার ক�র
দ�দ শরীফ পাঠ কর ।এইভা�ব িতিন ��ক�র
িদ�লন । �দওয়ার ৪০ িদন পার হ�ত পারল না
একিদন খান সা�হব ��� দয়ার নবী আলাইিহস
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সালা�মর িযয়ারত লাভ কর�লন এবং ঈশার
নামাজ িতিন নবী পা�কর সা�থ পাঠ কর�লন
এবং সকাল হ�ত দর�বশ সা�হব বল�লন �তামার
ই�া পূণ� হ�য় িগ�য়�ছ। তারপর িতিন ধী�র ধী�র
স�ণূ� সু� হ�য় �গ�লন এবংআর কখনও ওই
�রাগ হয়িন।
দ�দ শরীফিট হল — আ�া ��া সা��আলা
মহুা�ািদন ওয়াআলাআ�ল মহুা�ািদন �বিদ�দ
কু�� শাইিয়ন্ মালিুমন লাক । ( উমরা , িসরাত�ন
নবী )

২) হজরত মাওলানা শামসুি�ন �কশী
( রহমাত��ািহ আলাইিহ)এরজমানায়
�চ�ভা�ব ক�লরার �াদভু� াব �দখা িদ�ল িতিন
দয়ার নবী পাক �ক ��� �দ�খআরজকর�লন
ইয়া রাসুলা�াহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম!
আমা�ক এমন �কান �দাওয়া িশিখ�য় িদন যার
বরক�তআিম এই ক�লরা হ�ত িন�জ র�া লাভ
কর�ত পাির । দয়ার নবী আলাইিহস সালাম
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বল�লনআমার উপ�র �য �কউ এই দ�দিট পাঠ
কর�ব �স মহামাির ক�লরা হ�ত নাজাত পা�ব।
দ�দ শরীফিট হল—আ�া��া সাি�আলা
মহুা�ািদন ওয়াআলাআিল মহুা�ািদন িব
আদা�দ কু�� দািয়ন ও দাওয়ায়ীন । ( সালা�ত
না�সরী, িসরাত�ন নবী) ।

……….. * ………..

( ১ ) হজরতআবু হািযম ( রািদআ�া� তাআ'লা
আন� ) বণ�না ক�রন �য ,এক ব�ি� তার িনক�ট
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এলএবং বললআিম �জরু পুর নুর সা�া�াহ
আলাইিহ অ সা�াম �ক ��� িযয়ারত ক�রিছ ।
িতিনআমা�ক বল�লন— যাওআবু হািজম �ক
িগ�য় বল , �য ত� িম �কন �তামার নবীর কাছ হ�ত
মখু িফির�য় িন�য় চ�ল যাও!! সালাম ও করনা ?
এই কথা �বণ মা� হজরতআবু হািজম
সাহাবীর অভ�াস হ�য় িগ�য়িছল �য , যখনই
মাযার পা�কর িদক হ�ত �য�তন �থ�ম দাঁিড়�য়
সালাম পাঠ ক�র তারপর িতিনআ�গ অ�সর
হ�তন । মাওলানা জাকারীয়া সা�হব �দওব�ী
ব�লন �য , সব�দা এই কথা �খয়াল রাখা দরকার
�য যখনই নাবীর কবর শরী�ফর িদক হ�ত চ�ল
যা�ব , তখন �যন দাঁিড়�য় সালাম ক�র ত�ব
আ�গ বা�ড় । (ফজা�য়�ল হ� , িসরাত�ন ) ।

২) আ�রু রািহম িবনআ�রু রহমান ব�লন ,
একদা হামমাম খানায় প�ড় িগ�য়আমার হা�ত
খবুআঘাত লা�গ যার কার�ণ হাত ফু�ল যায় ।
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এবং রাতটাআিম খবু অি�রতার স�� কাটাই ।
যখনআমার �চাখ �ল�গ যায় , তখনআিম ���
নাবী পা�কর িযয়ারত লাভ করলাম এবংআরজ
করলাম �জরুআলাইিহস সালাম ! . . . . . . .
এতখািন বলার সা�থ সা�থ দয়ার নাবী ম�ুাফা
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম বল�লন �তামার অত�ািধক দ�দ পাঠ
করা আমা�ক িবচিলত ক�র িদ�য়�ছ ।আমার
তখন �চাখ খ�ুল যায় এবং �দখলামআমার
হাতও স�ণূ� সু� হ�য় �গল । (কওললু বদী ,
িসরাত�ন নবী ) ।

৩) সরকার ( সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম )
ম�ুখ চ�মু �খ�য় �ফ�ল�ছন ।

ইমাম সাখাবী ও অন�ান� মহুাি�সগণ
( রািহমা�ম�ুা� তা 'আলা ) �থ�ক বিণ�ত ,
হযরত মহুা�দ ইব�ন সা 'আদ ( রহমাত��ািহ তা '
আলাআলাইিহ ) শয়ন করার পূ�ব� একটা
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িনধ�ািরত সংখ�ায় দ�ুদ শরীফ পাঠ ক�র িন�তন
। িতিন একরা�তআিমনার নয়নমিণ ( সা�া�া�
তা 'আলাআলাইিহ ওয়াআিলহী ওয়াসা�াম ) -
�ক ��� �দখ�লন , �যুর ( সা�া�া� তা 'আলা
আলাইিহ ওয়াআিলহী ওয়াসা�াম ) তাশরীফ
এ�ন�ছন এবংআমার ঘর�ক উজালা
ক�রিদ�লন ।আরআমা�ক ফরমাি��লন ,
“ �তামার ওই মখুম�ল কা�ছআ�না , যা িদ�য়
ত� িম আমার উপর দ�ুদ পাঠ ক�র থা�কা , যা�ত
আিম �সটায় চ�মু খাই ! ” বল�লন , “আমার
ল�া�বাধ হি��লা -আিম িকভা�বআমার মখু
আকাআলাইিহস সালা�মর এর িনক�ট িন�য়
�য�ত পাির ? তখনআিমআমার �চহারা �যু�রর
মখু মবুার�কর িনক�ট িন�য় �গলাম । �যুর
( সা�া�া� তা 'আলাআলাইিহ ওয়াআিলহী
ওয়াসা�াম )আমার �চহারায় চ�মু �খ�লন । যখন
আিম জা�ত হলাম , তখনআমার �গাটা ঘর
মশু�কর খশুবু�ত ভ�র �গ�লা । তখন �থ�ক দীঘ�
আটিদন যাবৎ ওই খশুবু িবরাজ করিছ�লা ।
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আমার �চহারা �থ�ক ওআট িদন যাবৎ খশুবু
ছড়াি��লা । (জযবুল কুলবু )

�কআরজু মিদ�ন িক �মরা িদল লভুািত �হ
িকয়া কা� গািরিব �ম �ববািস �লািত �হ।

িক কারবা�ট বাদালিত �হ হাসরা�ত �ম�র িদল �ম
�লসা�ন মিদনা িক যাব িভ ইয়াদআিত �হ।

অর ফুরকা�ত মািদ�ন �ম রাত ভার �ম�র মওলা
িন�ঁ �মভী আ�খাঁ�ম আিত অরজািত �হ।

অর সুবহা ভী মািদ�ন িক শাম ভী মািদ�ন িক
ম�ুাফা �ক জাল�বা�ম হার ঘািড় নাহািত �হ।

……….. * ………..
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হযরতআবুলফযলআল - িক�ী
( রহমাত��ািহ তা 'আলাআলাইিহ ) - �ক ঈসা
ইব�নআ�াদ ( রহমাত��ািহ তা 'আলা
আলাইিহ ) ��� �দ�খ বল�লন “ আ�াহআযযা
ওয়া জা�াআপনার সা�থ িক ধর�ণরআচরণ
কর�লন ? ” িতিন বল�লন , “ আমার হা�তর �ধু
দু ’ িট আ�লুইআমা�ক মিু� িদ�য়�ছ । ঈসা
ইব�নআ�াদ ( রহমাত��ািহ তা 'আলা
আলাইিহ )আ�য�াি�ত ও হতভ� হ�য় বল�লন ,
“ এরঅথ� িক ? ” িতিন বল�লন , “ কথা হ�� এই
�যআিম যখন িকতাব িলখার সময় নবী - ই -
আকরাম সা�া�া� তা 'আলাআলাইিহ ওয়া
আিলহী ওয়া সা�াম -এর নাম মবুারক িলখতাম
তখন �যুর সা�া�া� তা 'আলাআলাইিহ ওয়া
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আিলহী ওয়া সা�াম -এর মহান না�মর পর
“ সা�া�া� তা 'আলাআলাইিহ ওয়া সা�াম ’
িলখতাম । ” (আল্ - বদী)

২) খতীব বাগদাদী ( রহমাত��ািহ আলাইিহ)
ব�লন—আ�ামাআবু ইসহাক নহণল
( রহমাত��ািহ আলাইিহ) ব�ল�ছন— যখনআিম
হািদস শরীফ িল�খ থািক তখন �িতিট হািদস
পা�কর সা�থ “কালান - নবী সা�া�াহআলাইিহ
ওয়া সা�াম তাসিলমা ” িলখতাম ।একিদন
আিম নবী পাকআলাইিহস সালাম �ক ���
�দখলাম �য তাঁর পিব� হা�তআমার একটা
িকতাবআ�ছ িতিন �দখ�ছন এবং বল�ছন �য
খবু সু�র হ�য়�ছ । (ফাযা�য়�লআমাল ,
িজলাউল ইফহাম)

……….. * ………..
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হযরত সাই�য়�দ সুলাইমানআলজাজিুল
আলাইিহর রাহমা �কান এক সময় সফর
অব�ায় পািনর দা�ণঅভাব এর স�ুখীন
হন।এিদ�ক নামা�জর ওয়া� �ায় �শষ হ�ত
চ�ল�ছ অথচ ওজু করার জন� কু�য়াঁ �থ�ক পািন
ত�ল�ত হ�ব িক� বালিত দিড় �কান িকছ� না
�প�য় খবু িচি�ত হ�য় প�ড়ন।িঠক �সই সময়
একটা �ম�য় তার এই দরুব�ার কারণ িজ��স
ক�র এবং কুয়াঁর ম�ধ� থুত� �ফ�ল স�� স��
পািন কু�য়াঁর মখু পয�� উ�ঠ চ�লআ�স এবং
উছ�ল পড়�ত থা�ক।এ�তআ�য� হ�য় িতিন
�ম�য়িট�ক িজ��সক�রন �সটা িকভা�ব স�ব
হ�লা।�স ব�ল এটা দ�ুদ শরী�ফর বরক�ত স�ব
হ�য়�ছ।তখন সাই�য়�দ সুলাইমানআলজাজিুল
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আলাইিহ রাহমাত মনি�র ক�রন �য িতিন দ�দ
শরী�ফর উপর একটা িকতাব িলখ�বন এবং
সুিবখ�াত িকতাব দালা�য়ললু খাইরাত রচনা
ক�রন।

……….. * ………..

�কান একজন বুজগু� হযরত ইমাম শা�ফিয়
রহমাত��ািহ তা'আলাআলাইিহ �ক ��� �দ�খ
িজ��সকর�লন,আ�াহপাকআপনার স��
�কমন ব�বহার ক�র�ছন...? িতিন বল�লন
আ�াহ সুবহানা�ওয়া তা'য়ালাআমা�ক �মা
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ক�র িদ�য়�ছন এবংআমার জন� জা�াত �ক
এমন ভা�ব সাজা�না হ�য়�ছ �যমন দলুহা�নর
জ�ন� সাজা�না হয়।এবংআমার উপর এত নাজ
ও �নয়ামত বিষ�ত হ�য়�ছ �যমন দলুহান এর
উপর বিষ�ত হই।আিম িজ��সকরলামআপিন
এই ময�াদায় িকভা�ব �পৗ��ছ�ছনআমার কা�ছ
এক ব�ি� ব�ল�ছ িকতা�ব িবসাল'এআপিন
একিট দ�দ িল�খ�ছন ওর বরক�ত নািক
আপিন ঐ ময�াদায় �পৗ��ছ�ছন।আিম িজ��স
করলাম �জরু �স দ�দ টা িক...?আমা�ক ব�ল
�দওয়া হ�লা এিট হ�লা এই--

"সা�া�া�আলা মহুা�ািদনআদাদা মা
জাকাহা�জজািক�না অআদাদা জািক�না
অআদাদা মা গাফালাআন িজকিরিহল
গািফলনু।"

আিম �ভার �বলায় �জ�গ উ�ঠ িকতাবুল
�বসাল এ �সই দ�দ শরীফ িঠক ওই ভা�ব
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�দখ�ত পাই।

……….. * ………..

হযরতআদমআলাইিহস সালাম �থ�ক ��
ক�র হযরত ঈসাআলাইিহস সালাম পয��
��ত�ক নবী ও রাসূল নাবী�য়� আিখ��ামাঁর
আগম�নর শীষ� সংবাদ ও ভিবষ�ৎ বাণী িনজ
িনজ উ�ত �দর �িন�য়�ছন। �াভািবক ভা�ব
যখন �যুরআলাইিহস সালাত� সালাম এর নাম
মবুারক িন�য়�ছন তখন দ�দ পাঠ ক�র�ছন।
এছাড়াও তারা িবিভ� সম�য় িবিভ� অব�ায়
দ�দ শরীফ পাঠ ক�র�ছন। �যমনঃ--
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১.হযরতআদমআলাইিহসআলাইিহ সালাম
-এর মহর দশ বার দ�ুদ শরীফ ।

আ�াহআযযা ওয়া জা�া ) যখন হযরত
আদম (আলা নবীিয়�না ওয়াআলাইিহস সালাত�
ওয়াস সালাম ) - �ক সৃি� কর�লন , তখন �চাখ
খলু�তইআর�শর উপর মহুা�াদ ম�ুাফা
( সা�া�া� আলাইিহ ওয়াআিলহী ওয়া সা�াম )
-এর মহান নাম িলিপব� �দখ�ত �প�লন ।
আরযকর�লন , “ �হ আ�াহ (আযযা ওয়া
জা�াহ ) ! �তামার দরবা�র িকআমার �চ�য়ও
�কউ স�ািনত র�য়�ছন ? " মহান ��া (আযযা
ওয়া জা�াহ )এরশাদ ফরমা�লন , “ হাঁ ,এ
না�মর ধারক ি�য় হাবীব ( সা�া�া� আলাইিহ
ওয়াআিলহী ওয়া সা�াম ) , িযিন �তামার স�ান
�দর অ�ভ��� হ�বনআমার িনকট �তামার
চাই�তও �বশী ি�য় । �হ ি�য়আদম !আিম যিদ
আমার ি�য় হাবীব�ক সৃি� না করতাম , ত�ব না
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আসমান সৃি�করতাম , না যমীন , না জা�াত সৃি�
করতাম , না �দাযখ । " অতঃপর যখনআ�াহ
(আযযা ওয়া জা�াহ ) হযরতআদম
(আলাইিহস সালাত� ওয়াস্ সালাম ) -এর
মবুারক ছািতমা �থ�ক হযরত হাওয়া রাি�য়া�া�
তা 'আলাআনহা ) - �ক সৃি� কর�লন , তখন
হযরতআদমআলাইিহস্ সালাত� ওয়াস সালাম )
তা�ক �দখ�ত �প�লন । �য�হত� আ�াহ (আযযা
ওয়া জা�া ) হযরতআদম (আলাইিহস সালাত�
ওয়াস্ সালাম ) -এর পিব� তম শরী�র �জিবক
�বৃি� ' ( শাহওয়াত ) ও সৃি� ক�রিছ�লন ,
�স�হত� হযরতআদম (আলাইিহস্ সালাত� ওয়াস
ওয়াস্ সালাম )আরযকর�লন , “ �হ আ�াহ !
(আযযা ওয়া জা�া ) তার সা�থআমার িব�য়
কির�য় িদন ! ”আ�াহ তা'আলার িন�দ�শ হ�লা -
মহর পিরশাধ ক�রা ”আরযকর�লন , “ মিুনব !
তার মহর িক ? ”এরশাদ হ�লা “আর�শর উপর
�যই বরকতময় নাম িলিপব� র�য়�ছ , ওই না�ম
আমার হাবীব ( সা�া�া� তা 'আলাআলাইিহ
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ওয়াআিলহী ওয়া সা�াম )এর �িত দশবার
দ�ুদ শরীফ পাঠ ক�রা ! ”আরযকর�লন , “ �হ
আ�াহ (আযযা ওয়া জা�া ) যিদআিম দ�ুদ
শরীফ পাঠ কির ত�ব িক হাওয়ার সা�থআমার
িব�য় কির�য় �দ�বন ? "এরশাদ ফরমা�লন , “ হাঁ
" । তখন হযরতআদম (আলাইিহস্ সালাত�
ওয়াস্ সালাম ) দ�ুদ শরীফ পাঠ কর�লন ।আর
আ�াহ্ (আযযা ওয়া জা�া ) হযরত হাওয়া
( রাি�য়া�া� তা 'আলাআনহা ) ' র সা�থ তাঁর
িব�য় কির�য় িদ�লন ।

২) �বশী পিরমা�ণ দ�ুদ শরীফ ও হয়রত মসূা
আলাইিহস সালামঃ-- হযরত ইমামআবুল
কা�সমআল - �কাশাইরী ( রহমাত��ািহ
আলাইিহ ) ' র পুি�কায় হযরতআবদ�ুাহ ইব�ন
আ�াস ( রাি�য়া�া� তা 'আলাআন�মা )
�থ�ক বিণ�ত ,আ�াহ্ (আযযা ওয়া জা�াহ )
হযরত মসূা আলাইিহস সালাত� ওয়াস সালাম ) -
এর �িত ওহী ��রণ কর�লন ,আিম যিদ
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�তামার ম�ধ� দশ হাজার কান সৃি� ক�র িদই ,
�য��লা �ারা ত� িম আমার কথা ��না , দশ
হাজার িজ�া সৃি� ক�র িদই , �য��লা �ারা ত� িম
আমার সা�থ কথা ব�লা , তবুও ত� িম আমার
িনকট �বশী ি�য় ও �নকট� ধন� তখনই হ�ব ,
যখন ত� িম মহুা�দ - ই -আরবী ( সা�া�া� তা '
আলাআলাইিহ ওয়াআিলহী ওয়া সা�াম ) -এর
�িত �বশী পিরমা�ণ দ�ুদ শরীফ ��রণ কর�ব ।

৩) �হ মসূা (আলাইিহস সালাম ) ! ত� িম িক
একথা পছ�ক�রা �য , ত� িম িকয়াম�তর িদন
িপপাসাত� হ�বনা ? "আরযকর�লন , �হ আ�াহ !
(আযযাওয়া জা�াহ) “অবশ�ই । "এরশাদ
কর�লন , “ তাহ�ল ,আমার ি�য় মাহবুব হযরত
মহুা�দম�ুাফা ( সা�া�া� তা 'আলাআলাইিহ
ওয়াআিলহী ওয়া সা�াম ) -এর উপর �বশী
পিরমা�ণ দ�ুদ শরীফ পাঠ ক�রা । "

……….. * ………..
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১. �জরু গওস পাক রািদয়া�া�আন�ঃ--
�জরু নফল নামা�জর প�র �সাম, বৃহ�িত,
রিববা�রর ���� এবং িবিভ� অিজফার স��
আ�গ ও প�র দ�দ পড়�ত ব�ল�ছন। এবং
কিথতআ�ছ �য �জরু িন�জও কাসরা�তর স��
দ�দ শরীফ পড়�তন ও িবিভ� দ�দ রচনা
ক�র�ছন। �যমন তাঁর রিচত একিট দ��দর নাম
দ��দ িকবরী�তআহমার।

২. �জরু গািরব �নওয়াজ রািদয়া�া�আন�ঃ-
- যখন খাজাবাবা হযরত খাজা ওসমান হা�নী
রহমাত��ািহ আলাইিহ হা�ত মিুরদ হন তখন িতিন
তা�ক নামাজ সূরা বাকারা সূরা এখলাছ ইত�ািদ
পড়�ত বলার স�� স�� �থ�ম 21 বার প�র
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হাজার বার দ�দ শরীফ পা�ঠর �কুম ক�রন
�জরু মইনুি�ন িচশতী রহমাত��ািিেহ খত�ম
খা�জগা�ণর ম�ধ�ও দ��দর ওিজফা পড়�ত
ব�ল�ছন।

৩. হজরত খাজা িনজামিু�নআউিলয়া
আলাইিহর রাহমাঃ-- হযরত সাই�য়��দনা খাজা
িনজাম উি�নআউিলয়াআলাইিহ রাহমা
��ত�কিদন একিট িনিদ� � সম�য় এশার নামা�জর
প�র দ�দ ও সালাম পা�ঠ িনম� থাক�তন ।

৪. হযরত শাইখ নুর উি�ন শারািন
রহমাত��ািহ আলাইিহঃ--আ�ামা নাবহানীর
বণ�নায় ইিন �ত�হ ১০০০০ বার ক�র দ�দ ও
সালাম পাঠ কর�তন।

৫.�শখআহমদ রাওয়াভী রহমত��াহ
আলাইিহঃ--�ত�হ ৪০০০০ বার ক�র দ�দ
শরীফ পাঠ কর�তন।
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িবর�দ থা গও�স পাক কা সা��আলা মহুা�ািদন
সা��আলা নাবী�য়না সা��আলা মহুা�ািদন
না'�তজানা�ব গওস যাব িলখ�ন লাগা বাসাদআদব
না�য় কলম �স িভ �না সা��আলা মহুা�ািদন
আপ �হ এ�াই�স নামওয়ারআপ�ক না�ম পাক পার
পাড়হ�ত সা�রআওিলয়া সা��আলা মহুা�ািদন।।

……….. * ………..

হযরত �শখআ�লু হক মহুাি��স �দহলভী
রািদয়া�া� তা'আলাআন� ব�লন, যখনআিম
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মাজা�রআ�নায়ার িজয়ারত করার পর মিদনা-
মনুাওয়ারার জন� রওনা হলাম তখন �শইখ
আ�লু ওয়াহহাব ম�ুাকী রহমাত��ািহ আলাই
িবদায় �দওয়ার সময় বল�লন ত� িম িব�াস ক�রা
এই রা�ার ফর�জর প�র এমন �কান ইবাদত
�নই যা দ�দ শরী�ফর ম�তা।আিম বললাম
আিম কতটা পিরমাণ দ�দ পড়�বা। উিন
বল�লন �কান িনিদ� � সংখ�া �নই এত �বিশ
পিরমা�ণ প�ড়া �যন তা�ত িনমি�ত হ�য় যাও
এবং দ��দর র�ঙ িন�জ�ক রািঙ�য় নাও।
(জাযবুল কুলবু,�লদা�া�য় দ�দ ও সালাম,
িমশকাত, �দহলবী)

……….. * ……….
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یَٰٓلع َتّْیََلص َاَمک ٍّدََمحُم ِلٰا یَٰٓلّعَو ٍّدََمحُم یَٰلع َِّلص َّمُٰھّلَلا
ِْکرَاب َّمُٰھّلَلا ٌْدِیجَّم ٌْدِیَمح َکَّنِا َمِْیھاَْربِا ِلٰا یَٰٓلَعو َمِْیھاَْربِا
َمِْیھاَْربِا یَٰٓلع َتَْکرَاب َاَمک ٍّدََمحُم ِلٰا یَٰٓلّعَو ٍّدََمحُم یَٰلع

ٌْدِیجَّم ٌْدِیَمح َکَّنِا َمِْیھاَْربِا ِلٰا یَٰٓلَعو

বাংলা উ�ারণ:

আ�া��া সাি� আলা মহুা�ািদউ ওয়াআলা
আিল মহুা�ািদন কামা সা�াইতাআলা ই�াহীমা
ওয়াআলাআিল ই�াহীম ই�াকা হািমদমু
মাজীদ।আ�া��া বািরকআলা মহুা�ািদউ
ওয়াআলাআিল মহুা�ািদন কামা বারকতা
আলা ই�াহীমা ওয়াআলাআিল ই�াহীম ই�াকা
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হািমদমু মাজীদ।

বাংলা অথ�ঃ

�হ আ�াহ!আপিনআমা�দর নবী মহুা�দ (ملسو هيلع هللا ىلص)
ও তাঁর আহ�ল বাইত ( বংশধর)�িত রহমত
বষ�ণ ক�ন, �যভা�ব বষ�ণ ক�র�ছন ই�াহীম
(আলাইিহস সা�াম) ও তাঁর পিরবার পিরজ�নর
�িত, িন�য়আপিন �শংিসত ও স�ািনত। �হ
আ�াহআপিন বরকত নািযল ক�ন,আমা�দর
নবী মহুা�দ (ملسو هيلع هللا ىلص) ও তাঁর আল ( বংশধর)�িত
�যভা�বআপিন বরকত নািযল ক�র�ছন ই�াহীম
(আলাইিহস সা�াম) ও তাঁর বংশধর �দর �িত,
িন�ইআপিন �শংিসত ও স�ািনত।

……….. * ………..
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পূ�ব� বিণ�ত বুখারী শরী�ফর হািদ�সর িভি��ত
অ�ন�কই ম�ন ক�রন দ��দ ই�ািহম ছাড়া অন�
আর �কান দ�দ পড়া িন�ষধ। িক� এরকম
ধারণা করা িঠক নয়।যিদ এটা ম�ন করা হয় �য,
নামা�জ �য দ�দ ও সালাম পড়া হয় নামা�জর
বাই�রও ঐ দ�দ ও সালাম ই পড়�ত হ�ব।আর
অন� �িল পড়া িবদআত বা হারাম, তাহ�ল
মহুাি�সগণ �যুরআলাইিহস সালাত� সালাম এর
নাম মবুার�কর প�র �য সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
সা�াম িল�খন তাও িনিষ� হ�য় যা�ব।
এই ব�াপা�র মফুিতআহমদ ইয়ার খান নঈমী
রহমাত��ািিহ আলাইিহ িল�খ�ছন যিদ হািদস
শরী�ফ বিণ�ত দ�দ ছাড়া অন� সব দ�দ পড়া
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িনিষ� হয়। তাহ�ল খাদ��ব� ও ওষু�ধর ব�াপা�র
�ধুমা� হািদ�স বিণ�ত �িল খাওয়া �বধ হ�ব।
িক� �যভা�ব ওই সম� খাদ� যা শরীয়ত কতৃ�ক
িনি�ত ভা�ব হারাম হয়িন তা খাওয়া জা�য়জ
আ�ছ। িঠক �তমিন ভা�ব �য সম� দ�দ
�কারআন ও হািদস অনুযায়ী সরাসির ভা�ব
শরীয়ত কতৃ�ক িনিষ� করা হয়িন তাও পড়া
জা�য়জ হ�ব। "�কননা খাও ও পান ক�রা "এর
মা�ঝ খাওয়া-দাওয়া �ক সাধারণ বা শত� হীন
রাখা হ�য়�ছ। িঠক �তমনভা�ব "স��আলাইিহ"
বা দ�ুদ প�ড়া এই �কু�মর মা�ঝও দ�দ �ক
মতুলাক শত� হীন করা হ�য়�ছ।অথ�াৎ �য �কান
দ�দ পড়�ল সওয়াব পাওয়া যা�ব। ত�ব হ�াঁ
হািদস শরী�ফ বিণ�ত দ�দঅন��দর চাই�ত ���
হ�ব। দালাইললু খাইরাত িকতা�ব অ�নক দ�দ
বিণ�তআ�ছ( শা�ন হািববুর রহমান)

যত�ণ না �কারআন হািদ�স বিণ�তআ�ীদার
িব��� কা�রা রিচত দ�দ যা�বনা তত�ণ পয��
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�স দরদ পড়া যা�ব...।

সুরা আহযা�বর ৫৬ ন�রআয়া�ত 'স��' বা
দ�দ প�ড়া কথািট�কআ�াহ পাক শত� হীন
�র�খ�ছন। �কান দ�দ পড়�ত হ�ব তার উ��খ
ক�রন িন।কা�জই দ��দ মকুা�াস, দ��দ
তাজ,দ��দ মািহ বা �য �কা�না দ�দ পড়�ত
অসুিবধা �কাথায়....??

�বিশ পিরমাণ দ�দ পাঠকারীর িকয়াম�তর
িদ�ন দিু��া থাক�ব না একথা হািদস �থ�ক
�মািণত।এ ব�াপা�র ব� হািদস র�য়�ছ।কা�জই
যার �য দ�দ ভা�লা লাগ�ছ প�ক..এটা িনিষ�
হ�ব না।জা�য়য হওয়ার জন� দিলল �দখা�ত
হ�ব এমনিট উসুল নয়। হারাম হওয়ার জন�
সু�� দিলল ��য়াজন।
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পাবা� ক�া লা�গিগ দ��দা ও সালাম পার
িকউ� ডাল�ত �হা �পহরা ইবাদাত �ক কাম পার
বািতল �কা �কহ�দা আিশক কা ইম�তহান না �ল
হাম জান �দ��আপ�ন মহুা�াদ �ক নাম পার

……….. * ………..

অ�নক মাসিজ�দ �দখা যায়আযা�নরআ�গ ও
আযা�নর প�র দ�দ পাঠ করা হয়।- এ ব�পা�র
িকছ� আ�লমরা বাঁধাও িদ�য় থা�কন। ত�ব এ
িবষ�য় ব� ওলামা�য় �করাম গণ বল�ছন �য --
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�য�হত� আ�াহ সুবহানা� ওয়া তাআ'লা দ�দ
পা�ঠর িবষয়িট মতুলাক �র�খ�ছন। তা�ত �কান
সময়,�ান ও ইত�ািদর শত� জ�ুড় �দনিন, সুতরাং
�কউ যিদ দ�দ শরীফআযা�নরআ�গ পাঠ
ক�র বা আযা�নর প�র পাঠ ক�র, সকা�ল প�ড়
অথবা স��ায় প�ড়, রা�ত প�ড় িকংবা িদ�ন প�ড়
তা�ত শরীয়�তর প� �থ�ক �কান িন�ষধা�া
�নই।আযা�নরআ�গ দ�দ পাঠ করার িনয়ম
পূব�যু�গ এত �বিশ চালু িছল না। ত�ব এ ব�পা�র
�য�হত� িন�ষধা�াও কুরআন সু�াহ �ত �নই,
অতএব এটা জা�য়জ। ত�ব এটা�ক ফরযঅথবা
ওয়ািজবও ম�ন করা িঠক নয়। বরং ম�ুাহাব
কাজ �কউ যিদআযা�নরআ�গ দ�দ ও সালাম
প�ড় �নকীর অিধকারী হ�বআর না পড়�ল
�নাহগার হ�ব না। আযান �দয়ার িকছ��ণ
আ�গ ৩/৪ িমিনটআ�গ দ�দ পড়�ল ভা�লা
যা�ত �কউ দ�দ ও ছালাম�কআযা�নর অংশ না
�ভ�ব �নই।
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অতএবআমা�দর ম�ন রাখ�ত হ�ব �কউ
যিদআযা�নরআ�গ দ�দ ছালাম প�ড় তা�ক
িন�ষধ করা যা�ব না।

অ�ন�ক বল�ত চাই�ছনআযা�নরআ�গ ও
প�র দ�দ পাঠ কর�ল �সিট আযা�নর অংশ হ�য়
যায় তা�দর কা�ছআমা�দর ��আপনারা �য
কুরআন মািজদ িতলাওয়া�তর পর
“সদাকা�া�ল আিজম”প�ড়ন এটাআপনা�দর
দিলল ম�ত �কারা�নরআয়া�তরবৃি� নয়....??
যিদ তা না হয় তাহ�লআযা�নরআ�গ ও প�র
দ�দ পড়�ল তাআযা�নর শ� িকভা�ব বৃি�
করল...!!

আযা�নর প�র দ�দ পা�ঠর ব�াপা�র িকছ�
হাদীস ও র�য়�ছ, �যমন ---হযরতআ��ুাহ
ইব�নআমর ইব�নআস (রাি�য়া�া�আন�)হ�ত
বিণ�ত, রাসুল�ুাহ (সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আিলহী ওয়া সা�াম)ব�ল�ছন �হ
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মসুলমা�নরা যখন �তামরা আযান �ন�ত পাও
তখন তার অনু�প শ� �তামরাও বল�ব।

অতঃপর যখনআযান �শষ হ�বআমার উপর
দ�দ পাঠ কর�ব।
�কননা �যআমার উপর একবার দ�দ পাঠ
কর�ব তা�কআ�াহ ১০িট �নকী বা �িতদান দান
কর�বন। [ মসুিলম, �মশকাত]

……….. * ………..
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(1)সাত জায়গায় দ�দ পাঠ করা মাক�হ

● �ী সহবা�সর সময়
●��াব পায়খানার সময়
●ব�বসায়ীক সাম�ী �িসি�র জন�
●�ধাঁকাবািজ করার সময়সময়
●হতবাক হওয়ার ��ল
●জ�বহর সময়
●হাঁিচ আসার সময়

……….. * ………..
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১ �যুর সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম এর
নাম মবুারক িন�ল বা �ন�ল।

২. মিদনা পা�কর ঘর বািড় বা গাছ পালা
�দখ�ত �প�ল। ম�ুাহাব হ�লা দ�দ শরীফ �বিশ
�বিশ ক�র পড়�ত হ�ব এবং যত �বিশ িনকটবত�
হ�ত থাক�ব দ�দ শরীফ ও তত �বিশ পিরমা�ণ
পড়�ত থাক�ব।
(আ�ামা সাখািব ও ফাজা�য়�ল দ�দজাকািরয়া)

৩. আজান �শানার পর
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৪. মসিজ�দ ��বশ ও ��া�নর সময়
(�িনয়াত�ত তা�লবীন)

৫.অজু ও তায়া�ুম �শষ করার পর।

৬. ফরজ �গাসল ও হা�য়জ হ�ত পাক হওয়ার
পর।(আ�ামা সাখািব)

৭. �িতিট উ��শ� সি�িলত কাজ যা দ�দ ও
িজিকর ছাড়াআর� হয় তা বরকত ও ম�ল শূন�
হ�য় থা�ক (মা�ািলউন মসাররাত)

৮. �কান মজিল�শ বস�ল(কওললু বদী)

৯. মাশ��মর নত�ন �কান ফল �দখ�ল, ফু�লর
গ� �ঁক�ল।

১০. �যুর সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
�কান তাবার�কাত �দখ�ল
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১১. িদন- বৃহ�িতবার রাত ,জ�ুার িদন
,শিনবার ,রিববার

……….. * ………..

১. পাঠ কারীর অ��র �জ�ুর পাক সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলিহ ওয়া সা�াম এর
মহ�ত সৃি� হয়।

২.ম�ুাফা জা�ন রহমত সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
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আলাআিলিহ ওয়া সা�াম �বিশ �বিশ দ�দ ও
সালাম পাঠকারী �ক ভালবা�সন।

৩. �যুরআলাইিহস সালাত� সালাম এর িজয়ারত
লাভ হয়।

৪. রাসূ�ল কারীম সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম এর �নকট� লাভ
হয়।(িতরিমিয)

৫ পাঠক ও তার িপতার নাম রাসূল�ুাহ
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলিহ ওয়া
সা�াম এর পিব� বারগা�হ �পশ করা
হয়।(জযবুল কুলবু)

৬ বালা মিুসবত �রাগ-ব�ািধ ও ভয় ভীিত দরূ হয়।

৭. শ��দর উপর িবজয় লাভ হয়।

৮. �দয় �াণ ওআসবাবপ� এবং ধন-স��দর
পিব�তা হািসল হয়।(জযবুল কুলবু)
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৯. পাঠকারী স�ল হ�য় যায়, বরকত সমহূ
অিজ�ত হয় এবং চার পু�ষ পয�� বরকত থা�ক।
(জযবুল কুলবু)

১০. পািরশািন দরূ হয়, দঃুখ দরূ হয়। (িমশকাত)

১১ .�নাহ সম�ূহর কাফ্ফারা হ�য়
যায়।(িমশকাত)

১২. পুলিসরা�তর উপর অ�কা�রর সময় দ�দ
শরীফ নুর হ�ব এবং সািবত কদম
থাক�ব।(জা�মউস সাগীর)

১৩. �বিশ দ�দ ও সালাম পাঠ কারী আর�শর
ছায়া পা�ব। (আফজালসু সালাওয়াতআলা
সাই�য়িদস সাদাত)

১৪ .জা�া�তর সব�া�প�া �বিশ �র পা�ব �য
�বিশ দ�দ শরীফ পড়�ব।
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১৫. সরকার সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম এর শাফায়াত নিসব হ�ব।
( সাআদাত��ারাইন)

১৬. িকয়াম�তর িদন িপপািসত হ�ব না।
(ফায়জা�ন সু�াত)

১৭. যত�ণ দ�দ পাঠ ক�র �ফ�রশতাগণ
তত�ণ তার জন� �মা চাই�ত থা�কন।
( মসুনা�দ ইমা�মআজম)

১৮. ��িমক�দর দ�ুদ �জ�ুর পাকআলাইিহস
সালাত� সালাম িন�জ ��নন। (দালাইললু
খাইরাত)

১৯. তা�ক �নফা�ী ও �দাযখ �থ�ক মিু� �দওয়া
হ�ব।

২০. ওই ব�ি�র িদন ও রা�তর �নাহ �মা ক�র
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�দওয়া হ�ব। (আ�ার গীব ওয়া�ার হীব)

২১. �দায়া কবুল হয় দইু দা��দর মা�ঝ।

২২. �বিশ পিরমাণ দ�দ পাঠ কারী�ক �কয়াম�ত
শহী�দর স�� উঠা�না হ�ব।(আ�ার গীব ওয়া�ার
হীব)
২৩. �বিশ পিরমা�ণ দ�দ ও সালাম পাঠ কারীর
িবপদআপদ দরূ হয়। (আলকওললু বাদী)

২৪. পাঠকারী �ক ব�নর প�রা ও স�ান
ক�র।(ফায়জা�ন সু�াত)
২৫. ���ও জাগর�ন নবী�য়� আিখ��ামাঁ
সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম এর িদদার লাভ
হয়।

২৬.কথার �ভাব বৃি� পায়, বা�ক�র �সৗ�য�
�কাশ পায়। গািলগালাজ ও গীবত �থ�ক বাঁচা
যায়।
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২৭. ইলমঅনুযায়ী আমলকরার �তৗিফক হয়।

২৮. �নক কা�জর �িতআকষ�ণ জ�ায়। িদল
িজ�া হয় বা �তৗিফক লাভ হয়।

২৯. �বিশ দ�দ পাঠ কারীরআ�াহপা�কর
�নকট� লাভ হ�ব।

৩০. �বিশ দ�দ শরীফ পাঠ কারী বিখল হ�ব না।

৩১. িকয়াম�তর লা�না �থ�ক �বঁ�চ যা�ব।

৩২. মালা�য়আলা�ত ওই ব�ি� �শংসা হয়।

৩৩ . ওই ব�ি�র বয়�স ও সম�য়আ�াহ বরকত
আতা ক�রন।

৩৪. িমজা�নর পা�া ভারী হ�ব।

৩৫. ব�বহার ভ� হয়, রাগ ক�ম যায়। তািবয়াত
এর নিম� সৃি�হয়, �টনশন হাই �াড ��সার ক�ম
যায়।
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৩৬. ���নর সমস�া দরূ হয়,�িৃতশি� বাড়ায়।

৩৭ .ঋণ পির�শা�ধর ব�ব�া হয়।

৩৮. দ�দ �য়ং তার জন� মাগিফরাত কামনা
ক�র।

৩৯. �বিশ পিরমাণ দ�দ ও সালাম পাঠ কারীর
লাশ পয�� প�চ না।

৪০ . দ�দ শরীফ এমন এক মাধ�ম যাআ�াহ
তাআলা পয�� �পৗ��ছ �দয়।

৪১. একবার দ�দ পড়�ল দশিট �নকী �লখা হয়,
দশিট �নাহ �মা করা হয়, ১০ িট দরজা বুলা�
করা হয়, দশিট রহমত নািযল করা হয়,আ�াহ
আযযা ওয়া জা�াহ দশবার দ�দ ��রণ ক�রন
এবং সম� �ফ�রশতা রা দশবার তার জন� �দায়া
কর�ব।অথবা আ�াহ ৭০ িট রহমত নািযল
ক�রন এবং �ফ�রশতারা ৭০ বার �দায়া ক�রন।
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৪২. �য দ�দ প�ড়আ�াহ তার উপর দ�দ
��রণ ক�রন। �য সালাম প�রআ�াহ তার ওপর
সালামিত নািযল ক�রন।

৪৩. জলুমু, িনয�াতন �থ�ক িন�� িত লাভ করা
যায়।

৪৪. দিুনয়ার �ংসা�ককম�কা� �থ�ক মিু�
পাওয়া যায়।।

৪৫. আিথ�ক সংকট দরূীভ�ত হ�য় যায়।

৪৬. ভ� �ল যাওয়া িবষয়�রণ হয়।

৪৭. �ফ�রশতাগণ দ�দ শরীফ পাঠ কারী �ক
িঘ�র থা�ক।

৪৮. দ�দ ও সালাম এরজবাব িহসা�ব �যুর
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলিহ ওয়া
সা�াম �য়ং কল�াণ ও শাি�র জন� �দায়া
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ক�রন।

৪৯. মতৃ� � য�ণা সহ�জ হ�য় যায়, িকয়াম�তর
িদন সওয়া�বর পা�া ভরপুর ক�র �দওয়া হয়।

৫০. দ��দ পাক সম� �প�রশািন দরূীভ�ত করার
জন� এবং সম� চািহদা পূর�ণর জন� য�থ�।

৫১. �যুর সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআিলিহ ওয়া
সা�াম এর �নকট� লাভ হ�ব জা�া�তর দরজায়।

৫২. �চা�খর পলক মার�ত পুলিসরাত পার হ�য়
যা�ব।

৫৩ . �বিশ পিরমা�ণ দ�দ ও সালাম পাঠ কাির
রাসূ�ল কারীম সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআিলিহ
ওয়া সা�াম এর�শ� লা�ভ ও ধন� হয়। তার
হাত মবুারক �থ�ক তাবার�কও পাওয়া যায়।
মিদনা শরীফ ও যাওয়া নিসব হয়।

৫৪. দ�দ পা�ঠর ফ�ল রহম�তর বৃি� বিষ�ত হয়
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যা �থ�ক কা�ফররা ঈমান �া� হয় এবং �ণ� ও
�পা সৃি�হয় দিুনয়া�ত।

৫৫. দ�দ শরীফ ই সব দিু��া ও দঃুখ দরূীভ�ত
করার জন� য�থ� হ�য় যায় এবং �না�হর
কাফফারা হ�ব।

৫৬. �বিশ পিরমাণ দ�দ পাঠ করা সুি�র
পিরচয়।

৫৭ . তির�ত প�ী�দর জন� দ�দ শরী�ফর
ওিজফা মহা িবজ�য়র কারণ।

৫৮. �বিশ পিরমা�ণ দ�দ পাঠ কারী কব�র
�জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম �ক িচন�ত
পার�ব এবং ���র উ�র িদ�ত স�ম
হ�ব।(ইনশাআ�াহ)

৫৯ . যখনআ�াহআযযা ওয়া জা�াহর স��
িকয়াম�ত সা�াৎ হ�ব তখন মহান রব স��
থাক�বন ওই ব�ি�র �িত �য �বিশ দ�দ পাঠ
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কারী হ�ব।

৬০. হাও�য কাওসার এ �জরুআলাইিহস
সালাম তা�ক িচন�বন । �কয়াম�তর িদ�ন
শহী�দর সা�থ থাক�ব।

৬১. অ�আম�লই কিঠন �থ�ক কিঠন সমস�া ও
মিুসবত দরূ হয় এবং সম� ��য়াজনআিদ পূরণ
হয়।

৬২. ১ লাখ ৬০০০০ হ�জর সওয়াব হয় একবার
দ�দ পড়�ল।

৬৩. মজিল�স দ�দ পড়�ল িকয়াম�তর নুর হ�ব।

৬৪ . �স �দায�খ যা�ব না।

৬৫ . মসুাফার সময় দ�দ পড়�লআ�গ ও প�র
�নাহ �মা ক�র �দওয়া হয়।

৬৬. একবার দ�দ পড়�ল ও�দ পাহাড় এর
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সমান �নকী �দওয়া হয়। (কওললু বাদী)

৬৭. দ�দ ও সালাম এর �মহিফ�ল �চ� হা�র
�দায়া কবুল হয়।

৬৮. তার মতৃ� �র সময় সম� সৃি� তার জন� �মা
�াথ�না ক�র।

৬৯. আ�াহ মানু�ষর ম�ন তার �িত
ভা�লাবাসার �ঢ�ল �দন,আর মনুািফক ছাড়া
�কউ তার �িত শ�তা রা�খ না।

৭০. এক বার দ�ুদ পড়�ল িতনিদন পয��
কাঁ�ধর দইু ফ�াির�া �কান �নাহ �ল�খন না।

৭১. শ�ব বরাত এর মধ� রা�ত ই��গফার এর
প�র দ�দ শরীফ পড়�ল �দায়া কবুল হয়।

৭২. জ�ুার িদ�ন ১০০ বার দ�দ পড়�ল ৮০



195

বছ�রর �নাহ মাফ হ�ব এবং যখন িকয়াম�তর
িদন হ�ব তখন তার সা�থ এমন একিট নুর
থাক�ব যিদ তা সম� সৃি� �ক ব�ন ক�র �দওয়া
হয় ত�ব তা সবার জন� য�থ� হ�ব।

৭৩. ফুল �ঁ�ক �চা�খ লািগ�য় দ�দ পড়�ল
ফুলিট মািট�ত রাখারআ�গই সম� �নাহ মাফ
হ�য় যায়।

৭৪. �কান সময় সাদকা িদ�ত না �প�র দ�দ
পড়�ল তা সাদকার কা�য়ম মকুাম হ�য় যায়।

৭৫. �লা�কর গীবত �থ�ক বাঁচা যায় এবং
�লা�করাও পাঠকারীর গীবত ক�র না।

৭৬. �বিশ দ�দ পাঠ কারী �ক ম�ুাযাবুত �দায়া
বািন�য় �দওয়া হয়।

৭৭. ব�ু বা�ব ি�য় জন ওআ�ীয়-�জন�দর
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সা�থ সা�া�তর সময় দ�দ পড়�ল পর��রর
মহ�ত বৃি� পায়।

৭৮. �কান দাওয়া�ত অংশ�হণ করার সময়
দ�দ পড়�ল স�ান ময�াদা বৃি� পায় এবং
বরকত হয়।

৭৯. মতৃ ব�ি��ক কব�র রাখার সময় দ�দ
পড়�ল মতৃব�ি�রআরাম হয়।

৮০. ওয়াজ করার সময় দ�দ পড়া ইলম বৃি�র
আলামত।

৮১. কবর�া�ন �ঢাকার সময় দ�দ পড়ার �ারা
�মা লাভ হয়।

৮২. িববা�হর সময় দ�দ শরীফ পড়�ল নত�ন
�ীর সা�থ মহ�ত �বিশ হয় ।কল�াণ ও বরকত
লাভ হয়।

৮৩. দ�দ শরীফ হ�লা যাকাত ও পিব�তা,
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গিরব �লা�কর জন� সদকার সমত�ল�।

৮৪. ি�য় নবী সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআিলহী
ওয়া সা�াম �দায়া ক�রন দ�দ ও সালাম
পাঠকারী �দর জন�।

৮৫. দ�দ সব�চ�য় উ�মআমল। িদন ও
দিুনয়ার সব�চ�য় �বিশ উপকৃতআমল।

৮৬.শহী�দর সওয়াব পাওয়া যায় �না�হর
জাররাও বািক থা�ক না।

কা�ব �ক বাদ��জুা ত�ম�প কা�রা�ড়া দ�ুদ
তাইবা �ক শামসু�হুা ত�ম�প কা�রা�ড়া দ�ুদ
আশ �হ না �কাই পাশ এক ত�মহাির �হআশ
বাস এিহ �হআশরা ত�ম�প কা�রা�ড়া দ�ুদ।

……….. * ………..



198

অ রাফা না লাকা িজকরাক -আিমআপনার
আ�লাচনা �ক সম�ুত ক�র িদ�য়িছ ( সূরা -
ইনিশরাহ )

১. হযরতআবু সাঈদ খদুরী রািদয়া�া�আন�
�থ�ক বিণ�তআ�ছ, �যুর সা�া�া�আলাইিহ
ওয়া সা�াম ব�ল�ছন --একিদন িজবরাঈল
আলাইিহস সালামআরজকর�লনআমার ও
আপনার রব িজ��সক�র�ছন �কান িজিন�সর
সা�থআপনার ময�াদা �ক সম�ুত ক�র�ছন।
আিম বললাম এর স��ক� আ�াহ পাক ই
সব�ািধক অবিহত। তখন িজবরাঈলআলাইিহস
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সালাম বল�লনআ�াহ ব�ল�ছনআপনার নাম
আমার না�মর সা�থ উ�ািরত হ�ব।
( ইব�নআিব হা�তম তাফসী�র~ ইব�নআিব
হা�তম, ইমাম িসউিত~দরূ�র মনসুর ,িশফা শরীফ)

২. ইমাম ইব�নআতা রািদয়া�া�আন� ব�লন,
আ�াহ ব�ল�ছন,আিম পিরপূণ� ঈমান�ক
িনভ� রশীল ক�রিছআমার না�মর সা�থ
আপনার(রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
সা�াম) না�মর উ�ারণ এর িবধান িদ�য়।অথ�াৎ
আপনার নাম বাদ িদ�য় �ধুআমার ওপর ঈমান
আন�ল কখ�না মিুমন হ�ব না। িতিনআরও
বািড়�য় ব�ল�ছন,�ধু তাই নয়আপনার িজিকর
�কআমার িজিকর অথ�াৎ �যআপনার িযিকর
করল �স মলূতআমার ই িজিকর করল।
আপনার নাম বাদ িদ�য়আমার িজিক�র �কান
লাভ হ�ব না।(আশ িশফা)

৩. ইমাম জাফর সািদক রািদয়া�া�আন�
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ব�লন,আ�াহ ব�লন, �য িরসালা�তর সা�থ
আপনার িজিকর করল �স মলূত রাবুিবয়া�তর
সা�থআমার িজিকর কর�লা ।(আশ িশফা)

৪. হযরত মজুািহদ রািদয়া�া�আন� ব�লন,
মহানআ�াহর বাণী "আলা িব িজকির�ািহ
তাতমািয়��ল কুলবু "��ন নাওআ�াহর
িজিক�র অ��র �শাি� র�য়�ছ (সূরা রাদ)অথ�
হল �যুর সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর
সাহাবী�দর �রণ �ারা অ�র�ক �শা� ক�র
�নওয়া।(আশ িশফা)

৫. ইমাম সাখাবী আলাইিহর রাহমা ব�লন
�য�হত� দ�দ শরীফআ�াহর িজিকর ও �জ�ুরর
দ��দর ও সমি� কা�জই �ধুমা� দ�দ পড়�ল
আ�াহ পাক যাবতীয় কা�জর ব�ব�া ক�র �দন।
(কওললু বাদী,ফাজা�য়�ল দ�দ)

……….. * ………..
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১.আ�াহর িজিকর।�বিশরভাগ ����
'আ�া��া' িদ�য়। ব� সুিফয়া�ন �করাম
আ�া��া শ�িট�ক ইস�মআজম ম�ন
ক�রন।আমরা অ�নক মাসনুন �দায়ারআ�গ
আ�া��া শ�িট �দখ�ত পায় িব�শষ ক�র
�হফাজ�তর �দায়ারআ�গ।অ�নকআ�াহর
ওলী�দর ধারণা ম�ত �কউ যিদআমা�দর রব �ক
'আ�া��া' ব�ল �রণ করল �স �যন সম�
আ�াহ পা�কর সম� পিব� না�মর মাধ��ম
�রণ করল।

২. �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম এর
িজিকর।অ�নক দ��দ �জরুআলাইিহস
সালা�মর যাত ও িসফা�তর ব�াপা�রও বণ�না
থা�ক।
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৩. রাসূল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম এরজন� �দায়া এবং তার
আহ�ল বাই�তর (বংশধর)জন� �দায়া।

৪. ব� দ��দ �জরুআলাইিহস সালাম এর
সাহাবী�দর জন� �দায়া র�য়�ছ।র�য়�ছ।

৫. িকছ� দ��দ মিুমন- মিুমনাত, মসুিলিমন-
মসুিলমাত �দর জন� �দায়া র�য়�ছ।

. ইমাম সাখাবী আলাইিহর রাহমা ব�লন �য�হত�
দ�দ শরীফআ�াহর িজিকর ও �জরু
আলাইিহস সালা�মর দ��দর ও সমি� কা�জই
�ধুমা� দ�দ পড়�লআ�াহ পাক যাবতীয়
কা�জর ব�ব�া ক�র �দন।
(কওললু বাদী,ফাজা�য়�ল দ�দ)

……….. * ………..
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১. �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
এরশাদ ক�র�ছন �য ব�ি�র জ�ুার িদ�ন বা
রা�তআমার ওপর ১০০ বার দ�দ শরীফ পাঠ
ক�রআ�াহ তার ১০০ িট হাজাত(চািহদা)পূরণ
ক�রন ।৭০িট আ�খরা�তআর ৩০ িট দিুনয়া�ত।
( শূয়াবুল ঈমান, ওয়াযাইফ এ হা�শমীয়া)

২. রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
ব�ল�ছন,জ�ুার িদ�ন ও রা�তআমার ওপর
�বিশ পিরমা�ণ দ�দ ��রণ ক�রা, িন�য়ই
�তামা�দর দ�দআমার িনকট �পৗ��ছ।আিম
�তামা�দর প� �থ�ক �দায়া ও ই��গফার কির।
(ওয়াযাইফ এ হা�শমীয়া)
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৩. নাবী�য়আিখ��ামাঁ সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম ব�লন,আ�াহ
দ�দ এর ওপর একজন �ফ�রশতা িন�য়াগ
ক�রন �যআমার রওজা�ত তা �পৗ�ছায়। �যমন
�তামা�দর িনক�ট হািদয়া আনা হয় �তমন ভা�ব
তার নাম বংশ এবং স�দা�য়র নামআমা�ক
বলা হয়।আিম �সটা সাদা সহীফায় (পুি�কা
িব�শ�ষ) তা সংর�নকির।
( সুর�ল কুলবু, ওয়াযাইফ এ হাশমীয়া)

৪. রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
ব�ল�ছন, �য ব�াি� জ�ুার িদনআমার ওপর
১০০ বার দ�দ পাঠ ক�র যখন �কয়াম�তর িদন
আস�ব তখন তার সা�থ এমন একিট নুর থাক�ব
�য, যিদ তা সম� সৃি� �ক ব�ন ক�র �দওয়া হয়
ত�ব তা সবার জন� য�থ� হ�ব।
(দালাইললু খাইরাত,ফায়জা�ন সু�াত)
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৫. রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
ব�ল�ছন,আমার ওপরজ�ুার িদন ওজ�ুার
রা�ত দ��দ পাক �বিশ পিরমা�ণ পাঠ ক�র নাও।
�কননা অবিশ� িদন�িল�তও �ফ�রশতারা
�তামার দ��দ পাক �পৗ�ছা�ত থা�ক িক�জ�ুার
িদন ও রা�ত �যআমার উপর দ�দ পাঠ ক�র তা
আিম িন�জই ��ন থািক। ( নুজহাত�ল মাজািলস,
ফায়জা�ন সু�াত, ইউসুফ িবন ইসমাইল
নাবহািন , ��াত�লআলািমন)

৬. রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
ব�ল�ছন,জ�ুার িদন ওজ�ুার রা�তআমার
ওপর �বিশ পিরমা�ণ দ�দ শরীফ পাঠ ক�রা।
�কননা �য এমনিট কর�বআিম িকয়াম�তর িদন
তার সুপািরশকারী ও সা�ী হ�বা।
(জা�ম ই সিগর ,ফায়জা�ন সু�াত ,�য়াবুল
ঈমান)

৭. রাসুল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
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ব�ল�ছন, �য ব�াি�আমার উপর দ�দ পাঠ
করল িনঃস���হ �স িন�জর স�ার উপর
রহম�তর ৭০ িট দরজা খ�ুল িনল।আ�াহ
মানু�ষর ম�ন তার �িত ভা�লাবাসা �ঢ�ল �দন।
সুতরাং তার সা�থ �সই শ�তা রাখ�ব যার
অ��র মনুািফিক থাক�ব। (কাশফুল ��াহ,
ফায়জা�ন সু�াত)

৮. হযরতআবু �রায়রা রািদয়া�া�আন� হ�ত
বিণ�ত, �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
ব�ল�ছন, �য জামায়াতআ�াহর িজিক�র
মশ�ল থা�ক �ফ�রশতারা �সিট�ক চািরিদক
�থ�ক িঘ�র �নয়।আ�াহর রহমত তা�দর�ক
�ঢ�ক �নয়। তা�দর ওপর সািকনা নািযল হয়।
আরআ�াহ িন�জর মজিল�স গব� ক�র তা�দর
আ�লাচনা ক�রন । (দরূ�র মানসুর,
িতরিমিজ ,হীস�ন হািসন, মসুিলম, ইব�ন মাজাহ)

৯. সরকা�র মিদনা সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
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সা�াম এরশাদ ক�র�ছন, �যসব �লাকআ�াহর
িজিক�রর জন� জমা�য়ত ক�রআর তা�দর
উ��শ� �ধুআ�াহর স�ি� অজ��নর হয়। ত�ব
আসমান �থ�ক একটা ফাির�াআহবান ক�র
ব�ল �তামা�দর �ক �মা ক�র �দওয়া হ�য়�ছ,
�তামা�দর পাপ ��লা�ক পূ�ণ� পিরবিত� ত ক�র
�দওয়া হ�য়�ছ। (তাবারানী, দরূ�র মানসুর,
ফায়জা�ন সু�াত ,আহমদ)

১০. �যুর সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
এরশাদ ক�র�ছন, িকয়াম�তর িদনআ�াহ পাক
িকছ� �লা�কর হাশর এমনভা�ব কর�বন �য
তা�দর �চহারায় নূর চমকা�ত থাক�ব। তারা
মিতর িম�া�র বসা থাক�ব।অন�ান� �লাক
তা�দর �িত ঈষ�া কর�ত থাক�ব তারা নবী ও
হ�বন না শহীদ হ�বন না। �কউআরজকরল ইয়া
রাসুলা�াহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
তা�দর অব�া ব�ল িদন যা�তআমরা তা�দর�ক
িচন�ত পাির। িতিন বল�লন তারা ঐ সম� �লাক
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হ�ব যারা িবিভ� এলাকা �থ�ক এবং িবিভ�
খানদান �থ�ক একজায়গায় একি�ত হ�য়
আ�াহর িজিক�র মশ�ল হ�য়�ছ।
(দরু�র মানসুর , তারগীব , তাবরাণী)

১১.জা�াত ইয়াকুত পাথ�রর খুঁ িট সমহূ
হ�ব।এর উপর যাবারজাস ( যুমরু�দ) পাথ�রর
বালাখানা হ�ব।এ�ত চািরিদ�ক দরজাসমহূ
�খালা থাক�ব।এিট অত�� উ�ল ন���র
ঝলমলকর�ত থাক�ব।এই সব বালা খানার
ম�ধ� ওই সব �লাক থাক�ব যারা এ�ক অপ�রর
সিহতআ�াহর জন� মহ�ত রা�খ। যারা
আ�াহর ওয়া�� একজায়গায় জমা হয় এবং
যারা আ�াহর ওয়া�� পর�র �দখা সা�াৎ
ক�র। (জা�ম সগীর , িমশকাত)

১২.সাহাবী হযরতআবু রাযীন রািদয়া�া�
আন� ব�লন, �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
সা�ামআমা�ক বল�লন �তামা�ক িদ�নর শি�
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বৃি�কারী ব� ব�ল �দ�বা িক ? যার �ারা ত� িম
উভয়জাহা�নর ভালাই লাভ কর�ব।এিট হল
িজিক�রর মজিলস এিট�ক মজবুত ক�রা।আর
যখন ত� িম একাকী হও তখন যত পা�রা আ�াহর
িজিকর কর�ত থা�কা।

১৩. �জরু সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সা�াম এরশাদ ফরিম�য়�ছন--
�তামরা যখনজা�া�তর বাগান সম�ূহর কাছ
িদ�য় যাও তখন �সখা�ন খবু িবচরণ ক�রা ।
�কউআরজকরল �হ রাসূলা�াহ জা�া�তর
বাগান সমহূ িক ?এরশাদ ফরমা�লন িজিক�রর
হালকা সমহূ। (আহামাদ ,িতরিমিজ)

১৪. �কান �কান সাহাবা�য় �করাম হ�ত বিণ�ত
র�য়�ছ �য, �কান �মহিফল যিদ হযরত নবী
কারীম সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলিহ
ওয়া সা�াম এর �িত দ�দ শরীফ পাঠ করা হয়,
ত�ব �সই �ম�হিফল �থ�ক এক সুগ� �বর হয় যা
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আসমান পয�� �পৗ�ছায়। তখন �ফ�রশতারা
ব�লন এিট হ�লা �সই �মহিফল যা�ত হযরত
রাসূ�ল কারীম সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম
এর �িত দ�দ পাঠ করা হ�� ।
(দালাইললু খাইরাত)

……….. * ………..

হযরত রিশদআ�ারর রহমাত��ািিহ আলাইিহ
ব�লন, হযরতআবু সািয়দ খাইয়�াত রহমাত��ািহ
আলাইিহ িনজ��ন অব�ান কারী বুযুগ� িছ�লন।
�লাকজ�নর সা�থ �মলা�মশা এ�কবা�র ব�
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ক�র িদ�য়িছ�লন। িকছ� িদন পর হযরতআবু
সায়ীদ খাইয়�াত �ক �লাকজনঅ�াভািবক ভা�ব
ইব�ন রশীক রহমাত��ািহ আলাইিহর মজিল�স
আসা যাওয়া করা �দখ�ত পাই।এটা �দ�খ
সক�লআ�য� �বাধ করল এবং হঠাৎ ক�র
মজিল�সআসার কারণ তাঁ�ক িজ��সকরা
হ�লা। তখন িতিন বল�লনআমার ��� নবী পাক
সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম �ক িজয়ারত
ক�রিছ।আর রাসূল�ুাহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
সা�াম ইরশাদ ক�র�ছন, হযরত ইব�ন রশী�
রহমাত��ািহ তা'আলাআলাইিহর মজিল�স যাও
কারণ �স তার মাহিফ�লআমার ওপ�র �বিশ
পিরমা�ণ দ�দ পাঠ ক�র।(কওললু বদী)

দ�দ শরীফ এর মহিফল করার প�িত
(আপনারা চাই�ল অনুসরণ কর�ত পা�রন)

১) পিব� �া�ন, সুগি� �ব� িছিট�য় িনন।
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২) বৃহ�িতবার িদবাগত রাি� বা আপনা�দর
সুিবধা ম�তা স�া�হর �য �কা�না িদন কর�ত
পা�রন।

৩)আমরা হলকা�য় দ��দ �কা�না রকম
খাবা�রর ব�ব�া কিরিন যা�ত খাবার ইত�ািদর
ব�ব�ার অথ��নিতক কার�ণ �মহিফল ব� না হ�য়
যায়।

৪) �মাটামিুট এভা�ব পিরচািলত হয়--
�থ�ম ই��গফার --৫ িমিনট
তারপর, কুরআন িতলাওয়াত --১০ িমিনট
তারপর দ�দ শরীফ --২৫ িমিনট
তারপর হামদ/ নাত/ মানকাবাত-- ১০ িমিনট
�কা�না ইসলািমক িকতাব �ািড--১০ িমিনট
সালাম ও মনুাজাত--১৫ িমিনট
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একসা�থ পড়া �য�ত পা�র

ই��গফার---

بوتاو مويقلا يحلا وه اال هلا ال يجا له هللا رفغتسا
مويق اي ل يح اي هيلا

আ�াগিফ��া হা�াযী লা ইলাহা ই�া�আল
হাইয়ু�ল �াইয়ু�ম ওয়াআত� বু ইলাইিহ ইয়া
হাইয়ু�ল ইয়া �াইয়ু�ম।

িজিকর-

هللا لوسر دمحم هللا اال هلا ال

লা ইলাহা ই�া�াহ মহুা�াদরু রসূল�ুাহ
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দ�দ--

هلا ىلعو دمحم ان ال وم و انديس ىلع يلص هللام
ملسو كرابو هبحصو

আ�া��া সাি�আলা সাই�য়�দনা ওয়া
মওলানা মহুা�ািদন ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সাহিবহী ওয়া বািরক ওয়া সাি�ম।।

الم سلا و اله صلا هللا لوسر اي كيلع الم سلا و اله صلا
هللا بيبحاي كيلع

আসসালাত� ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া
রাসুল�ুাহ
আসসালাত� ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া হাবীব
আ�াহ।।
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قلخلا ريخ كبيبح ىلع ادبا امئاد ملسو يلص الي وم
مهلك

মওলা ইয়া সাি� ওয়া সাি�ম দািয়মানআবাদান
আলা হািবিবকা খাইির খলকী কুি� িহিম ।।

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع هللا ىلص

সা�া�া�আলা মহুা�াদ
সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম।।

……….. * ………..
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১.কা�দরীয়া তরীকার ��� দ�ুদ শরীফ:-

َانَالْوَم َانِدِّیَس ِلٰا ٰيلَعَو ٍدَّمَحُم َانَالْوَم اَنِدِّیَس ٰيلَع ِّلَص َّمُھَّللَا
ْمِّلَسَو ْكِرَابَو ٍدَّمَحُم -

(আ�া��া সাি�আলা সিয়�িদনা মাওলানা
মহুা�ািদন ওয়ালাআ-িল সিয়�িদনা মাওলানা
মহুা�ািদন ওয়া বািরক ওয়া সাি�ম)

ফিযলত:এই দ�ুদ শরীফ সকাল ও স��া
একশত বার পাঠ কর�ল িবপদআপদ দরূ হয়।
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* বারা গি�র ওিজফা দ�ুদ *

كيبنو كدبع دمحم ان ال وم و انديس ىلع يلص هللام
نيعمجا هبحصو هلا ىلعو يم اال يبنلا كلوسرو

আ�া��া সাি�আলা সাইিয়�িদনা ওয়া
মাওলানা মহুা�ািদনআবিদকা ওয়া নাবীয়�াকা
ওয়া হািববাকা ওয়া রাসুলাকান নাবীিয়�ল
উি�িয় ওয়াআলাআিলিহ ওয়া সাহাবীহী
আজমাঈন।।

২. িজয়ার�ত রাসুল সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম :-

يِف ِهِدَسَج ٰيلَعَو ِحاَوْرَْالَا يِف ٍدَّمَحُم ِحْوُر ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ِرْوُبُقْلا يِف ِهِرَبَق ٰيلَعَو ِدَاسْجَْالَا -
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(আ�া��া সাি�আলা �িহ মহুা�ািদন্ িফল
আরওয়ািহ ওয়ালা জাসািদিহ িফলআজসা-িদ
ওয়ালা �বিরিহ িফল �� বুর)

৩.�য�কান সমস�া সমাধা�নর জন� প�ন:-

ِھْیَلَع هللاُ يَّلَص هللاِ َلوُسَر َای يِنْكِرْدَا ْيِتَلْیِسَو َتْنَا ْيِتَلْیِح ْتَّلَق
َمَّلَسَو

(��াত িহলাতীআ�া ওয়ািসলািতআদ্ িরকিন
ইয়া রাসুলা�াহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম)

৪.িহসাব িনকাশ ওআযাব �থ�ক মিু� লা�ভর
দ�দ:-

ٍدَّمَحُم ٰيلَع ِّلَصَو َنوُرِكّٰذلا ُهَرَكَذ َامَّلُك ٍدَّمَحُم ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
َنْوُلِفَاغْلا ِهِرْكِذ ْنَع َلَفَغ َامَّلُك
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(আ�া��া সাি�আলা মহুা�ািদন কু�ামা
যাকারা ��ািক�না ওয়াআলা মহুা�ািদন
কু�ামা গাফালাআন্ িযকিরিহল গািফল-ুন)

ফিযলত: ইমাম শা�ফয়ী (রহমাত��ািিহ আলাইিহ)
এই দ�ুদ শরীফ পড়�তন।এই দ�ুদ শরী�ফর
ওিসলায় িহসাব-িনকাশ �থ�ক মিু� পা�বন।
বুযুগ�া�ন �ীন �দর ম�ত �িতিদন ১১১ বার পাঠ
কর�ল ঈমা�নর িহফাজত এবং ঈমা�নর সা�থ
ই��কাল হ�বইনশাআ�াহ।

৫. দ�দ এ সাদ�াহ

َنْیِنِمُؤْملا ٰيلَعَو َكِلوُسَرَو َكِدْبَع ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ِتَامِلْسُمْلا َو َنیِمِلْسُمْلا َو ِتَانِمُؤْملا َو -

(আ�া��া সাি�আলা সাইিয়�িদনা মহুা�ািদন্
আবিদকা ওয়া রাসূিলকা ওয়া সি� আলাল
ম'ুিমনীনা ওয়া ম'ুিমনািত ওয়াল মসুিলমীনা
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ওয়াল মসুিলমািত)

ফিযলত: সািহ�ব তাফসী�র ��ল বয়ান
ব�ল�ছন, �য ব�ি� এই দ�ুদ শরীফ িনয়িমত
পাঠ কর�ব তার ধন-স�দ িদন রাত বৃি� হ�ত
থাক�ব।এরআরওফযীলত হ�লা

(1)দিুনয়ার ফাকর দরূ হয়,ম�নর ফাকর দরূ হয়
অথ�াৎ অভাব সমহূ দরূ হ�য় যায় ।

(2) পড়�নওয়ালার বং�শর জন�ও িরিজ�কর
দরজা খ�ুল যায়।

৬.�রণ শি� বৃি�র দ�দ:-

ِلِمَاكْلا ِيِّبَّنلا ِنٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰيلَع ْكِرَابَو ْمِّلَسَو ِّلَص َّمُھّٰللَا
ٖھِلعََاك َدَدَعَو َكِلا َمَكِل َةَیَاھِنَال بََاك ِھِلٰا ٰيلَعَو

(আ�া��া সাি� ওয়া সাি�ম ওয়া বািরকআলা
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সািয়�িদনা মহুা�ািদিনন্ নািবিয়�ল কািমিল ওয়া
আলাআিলিহ কামা-লা-িন হায়াতা িলকামািলকা
ওয়াআদাদা কামািলিহ)

ফিযলত: মাগিরব এশার মধ�বত� সম�য় এই
দ�ুদ শরীফ পাঠ কর�ল �রণ শি� বৃি� পা�ব।

৭. ঈমা�নর সা�থ মতৃ� �:-

يِف ِنَامْیِ اال ِداَوَج ِنَانِع ِقِلَطْنُّم ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ِضْوَر يِف ِھِمَرَكْلا ِحَایِر ٰيلِا اًدِشْرُم الً ِسْرُم ِنَاسْحِ اال ِناِدْیَم

ْمِّلَسَّو ٍدَّمَحُم ِلٰا ٰيلَعَو ِنَانْجلا

(আ�া��া সাি�আলা সিয়�িদনা মহুা�ািদম
মনুতািলিক ইনািন জাওয়ািদল ঈমািন িফ
িমদািনল ইহসািন মরুিসলাম্ মরুিশদান ইলা
িরয়ািহল কারািমিহ িফ রাওিদলজানািন ওয়া
আলাআিল মহুা�ািদও ওয়া সাি�ম)
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ফিযলত: উ� দ�ুদ শরী�ফর উিছলায় ঈমা�নর
সিহত মতৃ� � নিসব হ�ব ইনশাআ�াহ ।

৮.দ��দ গাউিসয়া:-

ٖھِلٰاَو ِمَرَكْلا َو ِدْوُجْلا ِنَدْعَّم ٍدَّمَحُم َانَالْوَمَو َانِدِّیَس ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ْمِّلَسَو ْكِرَابَو -

(আ�া��া সাি�আলা সািয়�িদনা ওয়া
মাওলানা মহুা�ািদম মাআিদিনল যুিদ ওয়াল
কারািম ওয়াআিলিহ ওয়া বািরক ওয়া সাি�ম।)

ফিযলত:এ দ�ুদ শরীফ পাঠ কর�ল-
১.জীিবকায় বরকত হ�ব ২.সম� কাজ সহজ
হ�ব ৩.মতৃ� �কা�ল ক�লমা নসীব হ�ব ৪.�াণ বায়ু
সহ�জ �বর হ�ব ৫.কবর �শ� হ�ব ৬.কা�রা
মখুা�প�ী থাক�বনা ৭.আ�াহর সৃি� তা�ক
ভা�লাবাস�ব। (ইনশাআ�াহ)
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৯. দ��দ রাযািবয়�াহ:-

ًةٰولَص ْمِّلَسَو ِھْیَلَع هللاُ يَّلَص ٖھِلٰاَو ِّيِّمُْالا ِّيِبَّنلا ٰيلَع هللاُ يَّلَص
هللا َلْوُسَر َای َكْیَلَع ًام ال َسَّو -

(সা�া�া�আলান নািবিয়�ল উি�িয়� ওয়া
আিলিহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া আলাআিলহী
ওয়া সা�াম সালাতাঁও ওয়া সালামানআলাইকা
ইয়া রাসুলা�াহ)

ফিযলত:এ দ�ুদ শরীফ ��ত�ক নামায ও
জমুার নামা�যর পর খাস ক�র মদীনা ম�নায়ারার
িদ�ক মখু ক�র ১০০ বার পাঠ কর�ল অগিণত
ফিযলতঅজ�ন হয়।

১০.বদঅভ�স পিরত�াগ করার দ�দ:
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َكِئَایِفْصَا ِمَرْكَاَو َكِئَایِبْۭنَا ِلَضْفَا ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ِتاَزِجْعُمْلا ِبِحَاصَو ِراَوْنَْالا ِعْیِمَج ِهِرْوُّن ْنِم ْتَضَاف ْنَم

َنْیِرِخَ ال ْاَو َنْیِلَّوَ ْاال ِدِّیَس ِدْوُمْحَمْلا ِمَاقَمْلا ِبِحَاصَو

(আ�া��া সি�আলা সািয়�িদনা মহুা�ািদন
আফ্দািলআি�য়ািয়কা ওয়াআকরািম
আসিফয়াইকা মান ফাদাত িমন্ নূরীিহ
জািমিয়�লআনওয়ারী ওয়া সািহিবল মিুজযািত
ওয়া সািহিবল মা�ািমল মাহমিুদ �স�য়�িদল
আওয়ািলনা ওয়ালআিখিরনা)

ফিযলত:এই দ�ুদ শরীফঅিধক পিরমা�ন পাঠ
কর�ল �য �কান অপকম� করা �থ�ক বাঁচ�ত
পার�বন। ইবাদত ব��গী�ত �াধ পা�বন।

১১. উভয়জাহা�নর �নয়ামত অজ�ন:-

ِمَاعْنِا َدَدَع ٖھِلٰا ٰيلَعَّوٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰيلَع ْكِرَابَو ْمِّلَسَّو ِّلَص َّمُھّٰللَا
ٖھِلا َضْفَاَو هللاِ
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(আ�া��া সাি� ওয়া সাি�ম ওয়া বািরকআলা
সািয়�িদনা মহুা�ািদও ওয়াআলাআিলিহ
আদাদা ইনআিম�ািহ ওয়াআফ�ািলিহ)

ফিযলত:এই দ�ুদ শরীফ পড়�ল অগিণত
�নয়ামত অিজ�ত হয়।

১২. দ��দ িশফা:-

َاھِئاَوَدَو ِبْوُلُقْلا ِّبِط ٍدَّمَحُم َانۤالْوَمَو َانِدِّیَس ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ٖھِلٰا ٰيلَعَو َاھِئَایِضَو ِرَاصْبَ اال ِرْوُنَو َاھِئَافِشَو ِناَدْبَ األ ِةَیِفَاعَو
ْمِّلَسَو ٖھِبْحَصَو

(আ�া��া সাি�আলা সিয়�িদনা ওয়া মাওলানা
মহুা�ািদন িতি�ল কুলিুব ওয়া দাওয়া-ই হা ওয়া
আিফয়ািতলআবদািন ওয়া িশফািয়হা ওয়া
নুরীলআবছাির ওয়া ি�য়ািয়হা ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সাি�িহ ওয়া সাি�ম)
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ফিযলত: *এ দ�ুদ শরীফ �য �কান জিটল ও
কিঠন �রাগ মিু�রজন� পড়া যা�ব।

*�িতিদন সকাল স��া ৩বার ক�র পড়�ল
অ�নক �রাগ �থ�ক িন�রাগ থাকা যায়।

১৩. দ��দ শাফায়াত:-

َمْوَی َكَدْنِع َبَّرَقُمْلا َدَعْقَمْلا ُھْلِزْنَا َّوِدَّمَحُم ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ِةَمَایِقْلا

(আ�া��া সাি�আলা মহুা�ািদওআন্ িযল�ল
মা�য়াদাল মকু� ারাবা ইনদাকা ইয়াউমাল
িকয়ামািত)

ফিযলত: ি�য় নবী সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন,
�য ব�ি� এই দ�ুদ শরীফ পড়�ব তার জন�
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আমার সুপািরশ ওয়ািজব হ�য় যা�ব।

১৪.ি�য় নবীর �নকট� লা�ভর উপায়:-

ََاك ٍدَّمَحُم ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا ◌া ٗھَل ىٰضْرَتَو ُّبِحُت

(আ�া��া সাি�আলা মহুা�ািদন কামা ত� িহ�ু
ওয়া �ার�া লা�)

ফিযলত:একিদন এক ব�ি� �জরু পাক
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম এর িনকটআস�ল িতিন তা�ক িসি��ক
আকবর রাি�আ�া�আন� এবং িন�জর
মাঝখা�ন বসা�লন। তখন উপি�ত সাহাবা�য়
��রামগণ �� কর�লন �কন উনা�ক এত িনক�ট
বসা�লন? িতিন বল�লন �য �স এই দ�ুদ শরীফ
িনয়িমত প�ড়।
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১৫. দিুনয়া ওআ�খরা�ত িনরাপদ থাকার উপায়:
-

يِف َام ِدَدَعِب ْمِّلَسَو ِھِبْحَصَو ٖھِلٰا َّو ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ًافْلَا ًافْلَا ٍفْرَح ِّلُك ِدَدَعِبَّو ًافْرَح ًافْرَح ِنٰاْرُقْلا ِعْیِمَج

(আ�া��া সাি�আলা সািয়�িদনা মহুা�ািদউ
ওয়াআিলিহ ওয়া সাহিবিহ ওয়া সাি�ম িব
আদািদ মািফ জািমিয়ল কুরআনই হারফান্
হারফাঁও ওয়া িব আদািদ কুি� হারিফন
আলফানআলফান)

ফিযলত: িযিন �কারআন �তলাওয়া�তর পর এই
দ�ুদ শরীফ পাঠ কর�বন িতিন দিুনয়া ও
আিখরা�ত িনরাপদ থাক�বন।

১৬. হাজত পুর�নর একিট দ�দ
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ِعْیِمَج يِف ئِرَاّسلا يِتاَّذلا ِرْوُّنلا ِنِدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰىلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ْمِّلَسَو ٖھِبْحَصَو ٖھِلٰا ٰىلَعَو ِتَافِّصلا َو ِءَامْسَ ال ْاَو ِرَاثْۤالا

(আ�া��া সাি�আলা সািয়�িদনা মহুা�ািদ িনন্
নূিরয্ যািতস্ সাির িফ জািমইলআসাির ওয়াস
িসফািত ওয়াআলাআিলিহ ওয়া সাহিবিহ ওয়া
সাি�ম)

ফিযলত: ৫০০ বার পড়�ল �য �কান �নক
হাজাত পূণ� হ�ব। ইনশা আ�াহ

১৭. �নকবখত হওয়ার দ�দ

هللاِ ِمْلِع يِف َام َدَدَع ٍدَّمَحُم َان ال ْوَمَو َانِدِّیَس ٰىلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
هللاِ ِكْلُم ِماَوَدِبۭ ًةمئاد ًةٰوَلَص

(আ�া��া সাি�আলা সািয়�িদনা ওয়া
মাওলানা মহুা�ািদনআদাদা মা িফ ইলিম�ািহ



230

সালাতান্ দািয়মাতাম িবদাওয়ািম মলুিক�াহ)

ফিযলত: শায়খদু দালাইল �সয়দআলী িবন
ইউসুফ মাদানী রহমাত��ািিহ আলাইিহ আ�ামা
জালালিু�ন সুয়ূিত �থ�ক বণ�না ক�রন,এ দ�ুদ
শরীফ ১বার পড়�ল ছয় ল� দ�ুদ শরী�ফর
ছাওয়াব িমল�ব। িযিন ১০০০ বার পড়�ব দিুনয়া
ওআিখরা�ত �নক্ বখ্ত হ�ব।

১৮.এগার হাজার দ�ুদ শরীফ পড়ার ছাওয়াব:-

ٌلْھَا َاھَل َتْنَا ًةٰوَلَص ٖھِلٰا ٰىلَع َّو ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰىلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ٌلْھَا َاھَل َوُھَّو

(আ�া��া সাি�আলা সািয়�িদনা মহুা�ািদও
ওয়াআলাআিলিহ ছালাতানআনতা লাহা
আহলওু ওয়া �য়া লাহাআহলনু)

ফিযলত: হািফজআ�ামা সুয়ূতী রহমাত��ািহ
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আলাইিহ �থ�ক বিণ�ত এই দ�ুদ শরীফ ১বার
পড়�ল এগার হাজার বার পড়ার ছাওয়াব
িমল�ব।

১৯ অন� একিট দ�ুদ

ََاك َدَدَع ٖھِلٰا ٰىلَعَّو ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰىلَع ْكِرَابَو ْمِّلَسَّو ِّلَص َّمُھّٰللَا
ٖھِلا َمَكِب ُقْیِلَی اََاكَو هللاِ ِل -

(আ�া��া সাি� ওয়া সাি�ম ওয়া বািরকআলা
সাইিয়�িদনা মহুা�ািদও ওয়াআলাআিলিহ
আদাদা কামািল�ািহ ওয়া কামা ইয়ািলকু িব
কামািলিহ)

২০. ম�ুখর দগু�� দরূ করার উপায়:-

ِرِھَاّطلا ِّيِبَّنلا ٰىلَع ْمِّلَسَو ِّلَص َّمُھّٰللَا
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(আ�া��া সাি� ওয়া সাি�মআলান নিবিয়�ত
�ািহির)

ফিযলত:এক িন�া�স ১১বার এই দ�ুদ শরীফ
পাঠ কর�ল ম�ুখর দগু�� দরূ হয় ব�ল কিথত
আ�ছ।

২১. বৃি�র সময় এই দ�ুদ শরীফ প�ন:-

َانِدِّیَس ٖھِلٰا ٰىلع َّو ٍدَّمَحُم َانَالْوَمَو َانِدِّیَس ٰىلَع ْمِّلَسَّو ِّلَص َّمُھّٰللَا
ِرَاطْمَأْلا ِتاَرْطَق ِدَدَعِب ٍدَّمَحُم َانَالْوَمَو

(আ�া��া সাি� ওয়া সাি�মআলা সাইিয়�িদনা
ওয়া মাওলানা মহুা�ািদও ওয়াআলাআিলিহ
সাইিয়�িদনা ওয়া মাওলানা মহুা�ািদন্ িব
আদািদ �াতরািতলআমতার)

২২.অ�র�কআ�লািকত করার উপায়:-
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ِدِّیَسَو ِراَرْسَ ْاال ِّرِسَو ِراَوْنَ ْاال ِرْوُن ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰىلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ِراَرْبَ ْاال -

(আ�া��া সাি�আলা সাইিয়�িদনা মহুা�ািদন
নূরীলআনওয়াির ওয়া িস�িরলআসরাির ওয়া
সাইিয়�িদলআবরার)

ফিযলত:এ দ�ুদ শরীফ িনয়ািমত পাঠ কর�ল
িনজ �ল�ব নূর পয়দা হ�ব।

২৩.আিশ বছ�রর �নাহ মাফ:-

ْمِّلَسَو ٖھِلٰا ٰىلَعَو ِّيِّمُْألا ِّيِبَّنلا ِنِدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰىلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا

(আ�া��া সাি�আলা সাইিয়�িদনা
মহুা�ািদিনন নািবিয়�ল উি�ই ওয়াআলা
আিলিহ ওয়া সাি�ম)
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ফিযলত: রাসূ�ল পাক ইরশাদ ফরমান �য ব�ি�
জমুার িদনআছ�রর পর ৮০বার এই দ�ুদ
শরীফ পড়�বআ�াহ তার ৮০ বছ�রর �নাহ
মাফ ক�র িদ�বন।

২৪. মাগিফরা�তর দ�ুদ শরীফ:-

ْمِّلَسَو ٖھِلٰا ٰىلَعَو ٍدَّمَحُم َانَالْوَمَو َانِدِّیَس ٰىلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا

(আ�া��া সাি�আলা সাইিয়�িদনা ওয়া
মাওলানা মহুা�ািদও ওয়াআলাআিলিহ ওয়া
সাি�ম)

ফিযলত: তা�জদা�র মদীনা সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম এরশাদ ফরমান
--�য ব�ি� এই দ�ুদ শরীফ পড়�ব যিদ দাঁড়া�না
থা�ক ত�ব বসার পূ�ব� এবং বসা থাক�ল
দাঁড়া�নার পূ�ব�ই তার �নাহ মাফ ক�র �দওয়া
হ�ব।
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২৫. সারািদন দ�ুদ শরীফ পড়ার ছাওয়াব:-

ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا َانِمیََاك ِلَّوَا يِف ٍدَّمَحُم َانَدِّیَس ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
يِف ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا َانِم ََاك ِطَسْوَا يِف ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس
َانِم ََاك ِرِخۤا

(আ�া��া সাি�আলা সাইিয়�িদনা মহুা�ািদন
িফআউয়ািল কালািমনা।আ�া��া সাি�আলা
সাইিয়�িদনা মহুা�ািদন িফআওসািত
কালািমনা।আ�া��া সাি�আলা সাইিয়�িদনা
মহুা�ািদন িফআিখির কালািমনা।)

ফিযলত: �য ব�ি� এই দ�ুদ শরীফ িদ�ন ৩বার
এবং রা�ত ৩বার পাঠ কর�ব �স �যন িদন-রাত
দ�ুদ শরীফ পড়ার ছাওয়াব প�ব।

২৬. দ��দ মাহী:-
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ِعْیِفَش ِرَشَبْلا ِلَضْفَا ِقِئَالَخْلا ِرْیَخ ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
َكَّل ِمْوُلْعَم ِّلُك ِدَدَعِب ٍدَّمَحُم َانِدِّیَسِرَشَّنلا َو ِرَشَحْلا ِمْوَی ِةَّمُ ْاال

َنْیِبَّرَقُمْلا ِةَكِئۤالَمْلا َو َنْیِلَسْرُمْلا َو ِءَایِبْۭنَ ْاال ِعْیِمَج ٰيلَع ِّلَصَو
َمَحْرَا َای َكِتَمْحَرِب ْمُھَعَم َانْمَحْراَو َنْیِحِلا َّصلا هللاِ ِدَابِع ٰيلَعَو
َنْیِمِحَّرلا -

(আ�া��া সাি�আলা মহুা�ািদন খাইিরল
খালািয়ি�আফ�ািলল বাশাির শাফীিয়ল
উ�ািত ইয়াওমাল হাশাির ওয়া�াশির
সাইিয়�িদনা মহুা�ািদম্ িবআদািদ কুি�
মালিুম�াকা ওয়া সাি�আলাজমীিয়�ল
আি�য়ািয় ওয়াল মরুসালীনা ওয়াল
মালািয়কািতল ম�ু� ারাবীনা ওয়াআলা
ইবািদ�ািহস্ সািলহীনা ওয়ারহা�া মাআ�ম
িবরহমািতকা ইয়াআরহামার রিহমীনা।)

ফিযলত: * খবু কিঠন িবপ�দ িকংবা দরুা�রাগ�
�রা�গআ�া� হ�ল �মবৃি� ক�র ২১ িদন বা ৪১
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িদ�ন �সায়া ল� বার এই দ�ুদ শরীফ পিড়�ল
সা�থ সা�থ ফল পাওয়া যায়।

*��ত�ক ফজ�রর নামা�যর পর ৭বার পড়�ল
�া�� অট�ট থা�ক, �দহ�ী লাবণ�ময় থা�ক এবং
িবপদাপদ �থ�ক ম�ু থাক�ব।

২৭. দ��দ ত�নাি�না:-

ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ِلٰا ٰيلَعَو ٍدَّمَحُم َانَالْوَم َانِدِّیَس ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
َاھِب َانَل ْيِضْقَتَو ِتَاف آل ْاَو ِلا َوْھَْألا ِعْیِمَج ْنِم َاھِب َانْیِّجَنُت ًةٰولَص

َانُعَفْرَتَو ِتّٰاِیَّسلا ِعْیِمَج ْنِم َاھِب َانُرِّھَطُتَو ِتَاجَاحْلا ِعْیِمَج ْنِم
ْنِم ِتَایَاغْلا ٰىصْقَا َاھِب َانُغِّلَبُتَو ِتَاجَرَّدلا ٰيلْعَا َكَدْنِع َاھِب
ِتَامَمْلا َدْعَبَو ِتَایَحْلا يِف ِتاَرْیَخْلا ِعْیِمَج - ٍئْیَش ِّلُك ٰيلَع َكَّنِا
َنْیِمِحاَّرلا َمَحْرَا َای َكِتَمْحَرِب ٍرْیِدَق -

(আ�া��া সাি�আলা সিয়�িদনা মাওলানা
মহুা�ািদন ওয়ালাআ-িল সািয়�িদনা মাওলানা
মহুা�ািদন সালাতান ত�নাি�না িবহা িমন
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জামীিয়লআহ্ওয়ািল ওয়ালআফাত, ওয়া �াক
িদলানা িমন জামীিয়ল হাজাত। ওয়া
ত�তাহ্িহন�না িবহা িমন জামীিয়স্ সাইিয়�আত।
ওয়া তারফাউনা িবহা ই�াকা আ
আলা�ারাজাত। ওয়া ত�বাি��না িবহা
আকসাল গাইয়াত িমন জামীিয়ল খাইরাত িফল
হায়ািত ওয়া বাদাল মামাত। ই�াকা আলা কুি�
শাইিয়ন �দী�ন।িবরাহমািতকা ইয়াআর হামার
রািহমীন

ফিজলত      :
    দালাইললু       খাইরা�তর      শরাহ       ‘মানািহজলু
হাছানাত’ নামক িকতা�ব  র�য়�ছ  ইব�ন
ফা�কহানী  �রিচত ‘ফজ�র  মিুনর’ িকতা�ব
উ��খ ক�র�ছন  �য,  শায়খ সা�লহ মসুা   নামী  
  একজন   দিৃ�হীন     বুজগু�     ব�ি�    িছ�লন,   িতিন
আমার িনকট একিট ঘটনা বণ�না ক�র�ছন,
একিদন একিট জাহাজ  ড��ব  যাওয়ার  উপ�ম
হ�য়িছল।এ জাহা�জ আিম িন�জই    িছলাম।
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  ত�াব�ায়    আিম   হঠাৎ    �দখলাম,   �জরু
পুরনুর       সা�া�া�       আলাইিহ       ওয়াসা�াম  
      আমা�ক       এ দ�দশরীফ  িশ�া   িদ�লন  এবং 
 আমা�ক    িন�দ�শ   িদ�লন,জাহা�জ
 অব�ানকারী  ব�ি�গণ  �যন  একহাজার  মত� বা
 এ  দ�দশরীফ     পাঠ     ক�র     �নয়।     মা�     িতনশ
    মরতবা     এ  দ�দশরীফ    পাঠ   কর�ত     না
  কর�তই    জাহাজিট    �খাদার  মিজ��ত িবপদ
�থ�ক মিু� �পল। (আমা�ল �রজা)

* পাক সাফ �া�ন ব�স ১হাজার বার পাঠ কর�ল
��তর �মাকা�ামায় ওআ�য� সুফল পাওয়া
যায়।

**�ত�হ ফজর ও মাগির�বর পর ১১বার এই
দ�ুদ শরীফ পাঠ কর�ল কখ�না চাকির যা�বনা
ও িরিযক ব� হ�বনা।
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**�জরু সা�া�া� সা�া�া�আ�লইিহ ওয়া
সা�া�মর দশ��নর জন� এ দ�দ শরীফ এশার
নামা�জর পর ১০০০ বার ক�র ৪০ িদন পড়�ব ।

** সকাল স��ায় ১০ বার ক�র পড়�লআ�াহ
স�� হ�বন । সব ধর�নর দঃুখ ক� �থ�ক
িনরাপদ থাক�ব ।

২৮. দ��দ খাইর:-

هللاَ يَّلَص ٍدَّمَحُم َانآَلْوَمَو َانِعْیِفَشَو َانِّیِبَنَو َانِدِّیَس ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ْمِّلَسَو ْكِرَابَو ِھِجاَوْزَاَو ِھِبَاحْصَاَو ٖھِلٰا ٰيلَعَو ِھْیَلَع

(আ�া��া সাি�আলা সাইিয়�িদনা ওয়া
নািবিয়�না ওয়া শাফীিয়না ওয়া মাওলানা
মহুা�ািদন সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়াআসহািবহী ওয়াআযওয়ািজহী
ওয়া বািরক ওয়া সাি�ম।)
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ফিযলত: িযিন সব�দা এই দ�ুদ শরীফআমল
কর�বন- িতিন অবশ�ই �দ�শর সদ� ার হ�বন। যিদ
তা না হয়, ত�ব অ�ত �ীয় বং�শর সদ� ার ��প
বা ��� ধনী ��প ই�তপা�বন। �ত�হ চা�
নামা�যর পর ২১বার পড়�ল ই�শাআ�াহ ধনী
হ�য় যা�ব।

২৯.দ��দ ফুত�হাত:-

ِقْزِّرلا ِعاَوْنَا ِدَدَعِب ٖھِلٰا يٰلَعَو َانِدِّیَس ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا هللاِ ِمْسِب
ٍبَاسِح ِرْیَغِب ُءَاشَّی ْنَمِل َقْزِّرلا ُطُسْبَی ْيِذَّلا َطِسَابَای ِتَاحْوُتُفْلا َو

- ِرْیَغِب َكِبْیَغ ِنِئاَزَخ ْنِّم ٍةَھِج ِّلُك ْنِم ًاعِساَوًاقْزِر َانْیَلَع ْطُسْبُا
ٍبَاسِح ِرْیَغِب َكِمَرَكَو َكِلْضَف ٍضْحَمۢبِ ٍقْوُلْخَّم ٍةَّنِم -

(িবসিম�ািহ আ�া��া সাি�আলা সাইিয়�িদনা
ওয়াআলাআিলিহ িব আদািদআনওয়াইর
িরজি� ওয়াল ফুত�হািত ইয়া বা-িসতা�াযী
ইয়া�সুত�র িরয্কা িলমাঁই ইয়াশাউ িবগাইির
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িহসাব।উসবুতআলাইনা িরয্কাঁও ওয়ািসআম্
িমন কুি� িজহািতম িমন খাযািয়িন গাইিবকা
িবগাইির মা�ািতম্ মাখলিু�ম িবমাহ্িদ ফা�লীকা
ওয়া কারািমকা িবগাইির িহসাব)

ফিযলত:এই দ�ুদ শরীফ ৩বার পাঠ কর�ল
জীব�ন কখ�না অবনিত ঘট�ব না ও ধ�ন-জ�ন
সম�ৃ শালী থাক�ব।

২৯. দ��দ �ইয়া�ত নবী (সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াসা�াম):-

ِّيِمُ ْاال ِّيِبَّنلا ِنٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا

(আ�া��া সাি�আলা সাইিয়�িদনা মহুা�ািদিন
�ািবিয়�ল উি�িয়�)

ফিযলত: হযরত �শখআ�লু কা�দর িজলানী
(রাি�য়া�া�আন�)অথ�াৎ বড় পীর সা�হব
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রািদআ�া� তাআ'লাআন� �িনয়াত��ািলবীন
এ িল�খ�ছন, রাসূল সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম ব�ল�ছন, �য ব�ি�
জমুার রা�ত দইু রাকাত নফল নামাজ এই
িনয়��ত প�ড় �য,��ত�ক রাকা�ত সূরা ফািতহার
পর ১বারআয়াত�ল কুরসী ও ১৫বার সূরা
ইখলাস এবং নামাজ �শ�ষ এই দ�ুদ শরীফ
১০০০ বার পড়�ব অবশ�ই �স ব�ি�আমা�ক
��� �দখ�ত পা�ব। যিদ ঐ রা�ত না �দ�খ ত�ব
২য় ��বারআসার পূ�ব� �দখ�ত পা�ব।এবং
তার সম� �নাহ মাফ হ�য় যা�ব।

৩০. সাই�য়�দা ফািতমা রািদআ�া� তাআ'লা
আন� রিচত দ�ুদ শরীফ:-

ِنْوَكْلا َو ِةَكِئٰلَمْلا َو ِحاَوْرَْألا ُباَرْحِم ُھُحْوُر ْنَم ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا -
َنْیِلَسْرُمُلا َو ِءَایِبْنَ ْاال ُمَامِا َوُھ ْنَم ٰيلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا - ِّلَص َّمُھّٰللَا
َنْیِنِمْؤُمْلا هللاِ َدَابِع ِةَّنَجْلا ِلْھَا ُمَامِا َوُھ ْنَم ٰيلَع
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(আ�া��া সাি�আলা মান ��� িমহরাবুল
আরওয়ািহ ওয়াল মালাইকািত ওয়াল কাউিন।
আ�া��া সাি�আলা মান�য়া ইমামলু
আি�য়ািয় ওয়াল মরুসালীনা।আ�া��া সাি�
আলা মান�য়া ইমামু আহিললজা�ািত
ইবািদ�ািহল মিুমনীন।)

৩১. দ��দ নািরয়া বা সালা�ত নািরয়া:-

ِنِدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰيلَع ًاّمَات ًامَالَس ْمِّلَسَو ًةَلِمَاك ًةوٰلَص ِّلَص َّمُھّٰللَا
ُجِئاَوَحْلا ِھِب ٰىضْقُتَو ُبَرُكْلا ِھِب ُجِرَفْنَتَو ُدَقُعْلا ِھِب ُّلَحْنَت ْيِذَّلا
ٖھِھْجَوِب ُمَامَغْلا يَقْسَتْسُیَو ِمِتاَوَخْلا ُنْسُحَو ُبِئَاغَّرلا ِھِب ُلا َنُتَو
ٍمْوُلْعَم ِّلُك ِدَدَعِب ٍسَفَنَّو ٍةَحْمَل ِّلُك يِف ٖھِبْحَصَو ٖھِلٰا ٰيلَعَو ِمْیِرَكْلا

َكَل -

(আ�া��া সাি� ছালাতান কািমলাতান ওয়া
সাি�ম সালামান তা�ানআলা সাইিয়�িদনা
মহুা�ািদিন�াযী তানহা�� িবহীল উ�াদু ওয়া
তানফািরজু িবহীল কুরাবু ওয়া ত��দ-িবহীল
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হাওয়ািয়জু ওয়া ত�নালু িবহীর রাগাইবু ওয়া
�সনুল খওয়ািতমু ওয়া ইউস্ তা�াল গামামু
িবওয়াজ িহিহল কারীম, ওয়াআলাআিলহী ওয়া
ছাহিবহী ফী কুি� লা�হািতন ওয়া নাফািসম
িবআদািদ কুি� মালমু�াক্)

ফিযলত: দ��দ নািরয়া একিট শি�শালী
দ�দ।এই দ�দ ��ত�কিদন পাঠকারী
আধ�াি�ক শি� লাভ ক�র।
কিঠন �রাগ,িবপদ-আপদও িরিজ�ক বরকত
লা�ভর জন� ও �য �কানআশা পূর�ণ কাজ
ক�র।

৩২. দিুনয়া�ত জা�াত �দখার দ�ুদ শরীফ:-

َمَّلسَو ٖھِلٰاَو ٍدَّمَحُم ٖھِبْیِبَح ٰيلَع هللاُ ىَّلَص

(সা�া�া�আলা হাবীিবহী মহুা�ািদন ওয়া
আিলহী ওয়া সাি�ম।
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ফিযলত: �য ব�ি� এই দ�ুদ শরীফ একাধা�র
এক হাজার বার পাঠ কর�ব, তার মতৃ� �র পূ�ব� �স
ইনশাআ�াহ জা�া�ত তার �ান ওজা�া�তর ঘর
�দখ�ত পা�ব।

৩৩. �দাজ�খরআযাব মাফ হওয়ার দ�ুদ শরীফ:
-

َكِتَكِئٰلَمَو َكِشْرَع ِةَلَمَح ُدَھْشَاَو َكُدَھْشَا ُتْحَبْصَا يِّنِا َّمُھّٰللَا
َكَل َكْیِرَش الَ َكَدْحَو َتْنَا ِاالَّ َھَلِاَال هللاُ َتْنَا َكَّنِا َكِقْلَخ ِعْیِمَجَو

َكُلْوُسَرَو َكَدْبَع ًدَّمَحُم َّنَاَو -

(আ�া��া ইি�আসবাহত� আশহাদকুা ওয়া
আশহাদু হামালািতআরিশকা, ওয়া
মালাইকািতকা, ওয়া জামী-ই খলি�কা ই�াকা
আ�া�া� লা- ইলাহা ই�াআ�া, ওয়াহ্দাকা লা-
শারীকালাকা, ওয়াআ�া মহুা�াদানআবদকুা
ওয়া রাসূলকুা)
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ফিযলত: হযরতআনাস রািদআ�া� তাআ'লা
আন� �থ�ক বিণ�ত, রাসূ�লআকরাম সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ ক�রন, �য ব�ি�
এই দ�ুদ শরীফ সকা�ল বা স��ায় ১বার পাঠ
কর�ব,আ�াহ তার এক চত�থ�াংশ �দাজ�খর
আজাব মাফ কর�বন এবং দইুবার পাঠ কর�ল
অ�ধ�কআজাব মাফ কর�বন এবং িতনবার পাঠ
কর�ল িতন চত�থ�াংশ এবং ৪বার পাঠ কর�ল
আ�াহ তাআলা তা�ক স�ণূ� �দায�খরআযাব
�থ�ক �রহাই �দ�বন।

৩৪. দ��দ ফািতহ:-

َقَلْغَا َامِل ِحِتَافْلَا ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰىلَع ْكِرَابَو ْمِّلَسَو ِّلَص َّمُھّٰللَا
ٰىلِا ْيِدَاھْلا َو ِّقَحْل ِاب ِّقَحْلا ِرِصَاّنلا َو َقَبَس َامِل ِمِتَاخْلا َو
َّقَح ِھِبَاحْصَاَو ٖھِلٰا ٰىلَعَو ِھْیَلَع هللاُ يَّلَص ِمْیِقَتْسُمْلا َكِطاَرِص
ِمْیِظَعلا ٖهِرَّدَقُمَو ٖهِرْدَق
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(আ�া��া সাি� ওয়াসাি�ম ওয়া বািরকআলা
সাইিয়�িদনা মহুা�ািদন,আলফািতিহ িলমা
আ�া�া ওয়াল খািতিম িলমা সাবা�া, ওয়ান্ না-
িছিরল হাি� িবল হাি� ওয়াল হাদী ইলা
িসরািত�াল্ মসুতা�ীম। সা�া�া�আলায়িহ
ওয়াআলাআিলিহ ওয়াআছহািবহী হা�া
�াদিরহী ওয়া িম�দািরিহলআযীম)

ফিযলত: ভীষণ মিুসব�ত পড়�ল ৫ ওয়া�
নামাজ বাদ এই দ�ুদ শরীফ ১০০ বার এবং ইয়া
লা�ীফু ১০০ বার পাঠ কর�ল ই�শাআ�াহ যত
বড় িবপদই �হাক িবপদ ম�ু হ�ব। �সৗভাগ�বান
ব�ি� হ�- ওমরাহ িযয়ার�ত িগ�য় পিব� ম�া
শরী�ফ ১ বার পাঠ ক�রন ত�বআ�াহর রহমত
পাওয়া যা�ব।আর মদীনা শরী�ফ পড়ার
সাওয়াব িলখা কা�রা প��ই স�ব নয়।

৩৫. দ��দ জাওহা�ল কামাল:-
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ِةَتْوُقَایْلا َو ِةَّیِنّاَبَّرلا ِةَمْحَّرلا ِنْیَع ٰيلَع ْمِّلَسَو ِّلَص َّمُھّٰللَا
ِناَوْكَْالا ِرْوُن ُّيِنَاعَمْلا َو ِمْوُھُفْلا ِزَكْرَمِب ِةَطِئَاحْلا ِةَقِّقَحَتُملا

ِنْزَمِب ُحَطْسَْالا ُقْرَبْلا ِّيِنَاّبَّرلا ِّقَحْلا ُبِحَاص ِّيِمَدَْألا ِةَنِّوَكَتُمْلا
َكِرْوُن ْىِناَوَْالا َو ِرْوُحُبْلا َنِّم ٍضِّرَعَتُم ِّلُكِل ِةَلِئَامْلا ِحَایْرَْالا
ِنَاكَمْلا ِةَئَالَم ْيِذَّلا ُعِمَاّللا - ِّقَحْلا ِنْیَع ٰيلَع مِّلَسَو ِّلَص َّمُھّٰللَا
ِمَدْقَْالا ِفِرَاعَمْلا ِنْیَع ِقِئَاقَحْلا ُسْوُرُع َاھْنِم ّٰىلَجَتَت يِتَّلا

ُمَوْقَا ُّمَاّتلا َكُطاَرِص - ِّقَحْلا ِب ِّقَحْلا ِةَعَلَط ٰىلَع ْمِّلَسَو ِّلَص َّمُھّٰللَا
يَّلَص ِمَلَطْسُمْلا ِرْوُّنلا َةَطَاحَا َكْیَلِا َكْنِم َكْتَضَافَا ِمَظْعَْالا ِزْنَكْلا
ُهّاَیِا َاھِب َانُفِرْعَت َةَالَص ٖھِلٰا ٰىلَعَو ِھْیَلَع -هللاُ

(আ�া��া সাি� ওয়াসাি�মআলাআইিনর
রাহমািতর রা�ািনয়ািত। ওয়াল ইয়াকু-তািতল
মতুাহা�া�ািতল হা-িয়�ািত িবমারকািজল ফু�িম
ওয়াল মাআনী, নূিরলআকওয়ািনল
মতুাকাওয়ানািতলআিদিম সািহিবল হাি�র
রা�ানী।আলবার�� লআ�ািহ িবমািন�ল
আরইয়ািহল মািয়লািত িলকুি� মতুাআরিরি�ম
িমনাল বু�ির ওয়ালআওয়ািন নুিরকাল �ািমউ
�াযী মালাআত্ িবিহ কাওনুকাল হািয়��
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িবআ�কানািতল মাকান।

আ�া��া সাি� ওয়াসাি�মআলাআইিনল
হাি��াতী তাতাজা�ািমনহা উ�সূল হা�ািয়ি�
আইনুল মাআিরিফলআ�দািম িসরা���াত্ তা�ু
আ�ওয়াম।

আ�া��া সাি� ওয়াসাি�মআলা �ালআিতল
হাি� িবল হাি�ল্ কানািযলআযিমআফা�াত�া
িমন�া ইলাইকা ইহাতািতন্ নূিরল ম�ুালসািম
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী
ছালাতান তািরফুনা িবহা ইয়�া�।

ফিযলত: �য ব�াি� এই দ�ুদ শরীফঅ�ঃকর�ণ
৭ বার পাঠ কর�ব, পাঠ কালীন অিধকাংশ সময়
তার িনকট �য়ং �জরু পাক সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াসা�াম ও তাঁর িবিশ� চার সাহাবী �হািন
ভা�ব উপি�ত থাক�বন।এবং �য ব�ি� ৭ বা�রর
অিধক পাঠ কর�বন তা�ক নবী করীম সা�া�া�
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আলাইিহ ওয়াসা�াম খাস ভা�ব মহ�ত
কর�বন।আউিলয়ার দরজা লাভ ক�র দিুনয়া
�থ�ক যা�বন।এবং �য িন�ার পূ�ব� ৭ বার প�ড়
পাক িবছানায় ঘুমা�ব �স ��� �পয়ারা নবীর
দীদার নসীব হ�ব। সুবহানা�াহ

৩৬.দ��দ ই�াহীমী:-

َتْیَّلَص ََِاك ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ِلٰا ٰىلَعَو ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰىلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ٌدْیِجَّم ٌدْیِمَح َكَّنِا َمْیِھاَرْبِا َانِدِّیَس ِلٰا ٰىلَعَو َمْیِھاَرْبِا َانِدِّیَس ٰىلَع -
َتْكَرَاب ََِاك ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ِلٰا ٰىلَعَو ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰىلَع ْكِرَاب َّمُھّٰللَا

ٌدْیِجَّم ٌدْیِمَح َكَّنِا َمْیِھاَرْبِا َانِدِّیَس ِلٰا ٰىلَعَو َمْیِھاَرْبِا َانِدِّیَس ٰىلَع

(আ�া��া সাি�আলা সাইিয়�িদনা মহুা�ািদন
ওয়ালাআ-িল সিয়�িদনা মাওলানা মহুা�ািদন
কামা ছা�াইতাআলা সাইিয়�িদনা ই�াহীমা
ওয়ালাআ-িল সিয়�িদনা ই�াহীমা ই�াকা হামীদমু
মাজীদ।
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আ�া��া বািরকআলা সাইিয়�িদনা মহুা�ািদন
ওয়ালাআ-িল সিয়�িদনা মাওলানা মহুা�ািদন
কামা বারা�া আলা সাইিয়�িদনা ই�াহীমা ওয়ালা
আ-িল সিয়�িদনা ই�াহীমা ই�াকা হামীদমু
মাজীদ।

ফিযলত--এর ফিজলতঅগিণত।এই দ�দ
পা�ঠর ফ�ল স�ান স�িত ও পিরবার পিরজ�নর
ম�ধ� বরকত �াি� হয়। যা�দর স�ান হয়না বা
স�ান হ�য় মারা যায় তারা এই দ�দ প�ড়
উপকার পা�বন।এর বরক�ত খারাপ �ভাব দরূ
হয়,পর�হজগারীতা অজ�ন হয়। িকছ� আ�াহ
ওয়ালা�দর ম�ত হ�� যাওয়ার উ���শ� পড়�ল
হ� নসীব হয়।

৩৭. বরকতময় দ�ুদ শরীফ:-

ًةوٰلَص ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ِلٰا ٰىلَعَو ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰىلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ِمْیِظَعْلا ُھَّقَح َّنَا َاھِب ْيِّدَوُت ًةَلْوُبْقَّم ًةَمِئاَد
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(আ�া��া বািরকআলা সাইিয়�িদনা মহুা�ািদন
ছালাতান্ দািয়মাতান মা�বুলাতান ত�ওয়া�ী
িবহাআ�া হা�া�লআযীম)

৩৮.দ��দ তাজ:-

ِجاَرْعِمْلا َو ِجَاّتلا ِبِحَاص ٍدَّمَحُم َانَالْوَمَو َانِدِّیَس ٰىلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ِمَلَ َواال ِضَرَمْلا َو ِطَحَقْلا َو ِءَابَوْلا َو ِءَالَبْلا ِعِفاَد ِمَلَعْلا َو ِقاَرُبْلا َو
ِدِّیَس ِمَلَقْلا َو ِحْوَّللا يِف ٌشْوُقْنَم ٌعْوُفْشَم ٌعْوُفْرَم ٌبْوُتْكَم ُھُمْسِا
ِتْیَبْلا يِف ٌرَّوَنُم ٌرَّھَطُم ٌرَّطَعُم ٌسَّدَقُم ُھُمْسِج ِمَجَعْلا َو ِبَرَعْلا
ىٰدُھْلا ِرْوُن ٰىلُعْلا ِرْدَص ٰىجَّدلا ِرْدَب ٰىحُّضلا ِسْمَش ِمَرَحْلا َو
ِبِحَاص ِمَمُْالا ِعْیِفَش ِمَیِّشلا ِلْیِمَج ِمَلُّظلا ِحَابْصِم ىٰرَوْلا ِفْھَك
ُھُبَكْرَم ُقاَرُبْلا َو ُھُمِدَاخ ُلْیِرْبِجَو ُھُمِصَاع َوهللاُ ِمَرَكْلا َو ِدْوُجْلا
ُھُبْوُلْطَم ِنْیَسْوَق َبَاقَو ُھُمَاقَم ىٰھَتْنُمْلا ُةَرْدِسَو ُهُرَفَس ُجاَرْعِمْلا َو

ِمَتَاخ َنْیِلَسْرُمْلا ِدِّیَس ُهُدْوُجْوَم ُدْوُصْقَمْلا َو ُهُدْوُصْقَم ُبْوُلْطَمْلا َو
ًةَحاَر َنْیِمَلٰعْلِل ًةَمْحَر َنْیِبْیِرَغْلا ِسْیِنَا َنْیِبَنْذُمْلا ِعْیِفَش َنْیّیِبَّنلا
َنْیِكِلا َّسلا ِجاَرِس َنْیِفِرَاعْلا ِسْمَش َنْیِقَاتْشُمْلا ِداَرُم َنْیِقِشَاعْلا
ِّيِبَن ِنْیَلْقَّثلا ِدِّیَس َنْیِكَاسَمْلا َو ِءاَرَقُفْلا ِّبِحُم َنْیِبَّرَقُمْلا ِحَابْصِم
َبَاق ِبِحَاص ِنْیَراَّدلا يِف َانِتَلْیِسَو ِنْیَتَلْبِقْلا ِمَامِا ِنْیَمَرَحْلا
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ِنَسَحْلا ِّدَج ِنْیَبِرْغَمْلا َو ِنْیَقِرْشَمْلا ِّبَر ِبْوُبْحَم ِنْیَسْوَق
هللاِ ِدْبَع ِنْب ِدَّمَحُم ِمِسَاقْلا ىِبَا ِنْیَلْقَّثلا ٰىلْوَمَو َانَالْوَم ِنْیَسُحْلا َو
ِھْیَلَع اوُّلَص ٖھِلا َمَج ِرْوُنِب َنْوُقَاتْشُمْلا َاھُّیَا َای هللاِ ِرْوُن ْنِم ٍرْوُن
ًامْیِلْسَت اوُمِّلَسَو

(আ�া��া সাি�আলা সািয়�িদনা ওয়া
মাওলানা মহুা�ািদন, সািহিবত্ তািজ ওয়াল
িমরািজ ওয়াল বুরাি� ওয়ালআলাম। দা-িফিয়ল
বালািয়, ওয়াল ওবািয়, ওয়াল �াহািত, ওয়াল
মারাি�, ওয়ালআলাম। ইসম�ু মা�ত� বুন,
মারফুউন, মাশফুউন, মানকূ�ন, িফল-লাওিহ
ওয়াল �ালাম। সািয়�িদলআরািব ওয়াল
আজম। িজসম�ু ম�ুা�াসুন, ময়ুা�া�ন,
মতাহ্হা�ন, মনুাও-ওয়া�ন, িফল বাইিত ওয়াল
হারাম। শাসিছ�হুা, বদির�জুা, সাদিরল-উলা, নু
-িরল �দা,কাহিফল ওয়ারা, িমসবািহয্ যুলাম।
জামীিলশ্ িশয়ািম শািফিয়ল উমািম, সা-িহিবল
জ-ুিদ ওয়াল কারাম। ওয়া�া�আিছম�ু, ওয়া
িজ�ীলু খািদম�ু, ওয়াল বুরা�� মারকাবু�, ওয়াল
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িমরাজু ছাফা��, ওয়া িসদরাত�ল ম�ুাহা
মা�াম�ু ওয়া �াবা �াওসাইিন, মাতলবুু� ওয়াল
মাতলবুু, মা�সুদ� ওয়াল মা�সুদু মাওজদু�ু,
সািয়�িদল মরুসালীনা, খা-তািমন নািবইয়�ীনা,
শািফিয়ল মযুিনবীনা,আনীিছল গারীবীনা
র�াতাল-িললআলামীনা, রহািতলআ-িশ�ীনা,
মরুািদল ম�ুা�ীনা, শামিছলআ-িরফীনা,
িসরািজছ্ ছা-িলিকনা, িমছবািহল্ ম�ু� ারাবীনা,
মিুহি�ল্ �ফা�ারািয় ওয়াল �গারাবািয়, ওয়াল
মাছাকীনা, সিয়�িদছ্ ছা�লায়িন, নািবিয়�ল
হারামায়িন, ইমািমল ি�বলাতাইিন,
ওয়াসীলািতনা িফ�ারায়িন, ছািহিব �া-বা
�াওছাইিন, মা�ূিব রাি�ল মাশিরকায়িন ওয়াল
মাগিরবাইিন,জাি�ল হাসািন ওয়াল �সাইিন
(রাি�আ�া�আ��মা) মাওলানা ওয়া মাওলাছ্
সা�লাইিন,আিবল �ািছম মহুা�দ িবন
আি��ািহ নূিরম িমন নূির�াহ। ইয়াআয়য়ূহাল
মশুতাকুনা িবনূির জামািলহী সা��আলায়িহ ওয়া
সাি�মূ তাসলীমা)
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ফিযলত

1) চা�মা�সর �থমজ�ুার রাত �থ�কআর�
ক�র পরবত� এগা�রা রাত পয�� ধারাবািহক
ভা�ব পিব� জামাকাপড় প�র খশুবু লািগ�য়
ি�বলা মখুী হ�য় 180 বার এ পিব� ও বরকতময়
দ�দ শরীফ পাঠ ক�র শয়ন কর�ল ইনশাআ�াহ
�জরু সা�া�া�আ�লইিহ ওয়া সা�া�মর
িযয়ারাত লাভ ক�র ধন� হ�ব ।

(2) �াল�বর পিব�তা ও পির��তা লা�ভর
জন� �িতিদন ফজর নামা�জর পর 7বারআসর
নামা�জর পর 3 বার এবং এশার নামা�জর পর
3বার পাঠ করা যায় ।

(3)এ দ�দ শরীফজাদু �টানা ও িজন
শয়তা�নর �ভাব �থ�কও ম�ু রা�খ (11বার
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প�ড় ফু �দ�ব)

(4)এ দ�দ শরীফ 11 বার ক�র প�ড় ফু িদ�ল
মহামারী ও বস� �রাগ��� িব�শষ উপকৃত হয় ।

(5)��ত�ক িদন ফজর নামাজ পর িনয়িমত
ভা�ব পড়�ল িরয্ক �শ� হয় (�িতিদন 7বার
পড়�ল)

(6) ঈসা�ল সওয়া�বর সময় খতম শরী�ফর
ম�ধ� এিট পাঠ করা যায় ।

(7) 21িট �খারমার ��তকিট�ত 7বার ক�র
পাঠ ক�র ফু িদ�য় �িতিদন একিট ব��া
�ী�লাক�ক খাওয়া�ল অতঃপর �ী
হায়য/মািসক ঋত��াব �থ�ক পিব�তা অজ�ন ও
�গাসল করার পর সহবাস কর�ল আ�াহর
অনু��হ �নককার স�ান জ�লাভ কর�ব ।
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(8) গভ� বতী মিহলার গভ�জিনত �কা�না
অসুিবধা �দখা িদ�ল 7 িদন যাবৎ 7 বার ক�র
লাগাতার পািনর উপর ফু িদ�য় তা পান করা�না
হ�ল িব�শষ উপকার পাওয়া যায় ।

(9) পার�িরক শিরয়ত স�ত ব�ু� �াপ�নর
জন� অধ�রা�তর পর ওজু ক�র খা�লস
অ�ঃকর�ণ 40 বার এ দ�দ শরীফ পাঠ কর�ল
ভা�লা উ��শ� হািসল হবার িব�শষআশা করা
যায় ।

(10)�কা�না আ�াহর ওলী�ক ��� �দখ�ত
চাই�ল এই দ��দর ওজীফা�ত তা স�ব ।

(11)�য�কান উ��শ� পুর�ন রা�তর �শষা�ধ�
ওজু অব�ায় 40 বার পাঠ কর�ব ।

(12) সা�প দংশন কর�ল �ত�ান হাত বুলা�ত
বুলা�ত পড়�ত থাক�ব । দ�দ শরীফ পাঠ �শ�ষ



259

হাত �ঝ�ড় �ন�ব ।এভা�ব যত�ণ িব�শর �ভাব
না �শষ হয় তত�ণ পড়�ত ও ঝাড়�ত থাক�ব
িতনিদন পয�� ।

(13) দশুমান ,অত�াচারী,িহংসুক, ওহািক�মর
�িত এবং গিরবী ও দঃুখ দরূ কর�ত ৪০িদন
এশার নামাজ বাদ ৪১ বার ক�র পড়�ব ।

(14)ম�নর পিব�তা লা�ভর জন� ফজ�রর
নামা�যর পর ৭বার,আছ�রর নামা�যর পর
৩বার, ইশার নামা�যর পর ৩ বার পড়�ত হয়।এই
দ�ুদ শরীফ সব�দা পড়�ল ম�নর বাসনা পূণ� হয়।

৩৯. হযরতআলী (রাি�য়া�া�আন�)এর দ�ুদ
শরীফ:

ٍدَّمَحُم ٰىلَع ٖھِقْلَخ ِعْیِمَجَو ٖھِلُسَرَو ٖھِئَایِبْنَأَو ٖھِتَكِئَالَمَو هللاِ ُتاَوَلَص
ُھُتَاكَرَبَو هللاِ ُةَمْحَرَو ُمَالَّسلا ْمِھْیَلَعَو ِھْیَلَعَو ٍدَّمَحُم ِلٰاَو -
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(সালাওয়াত��ািহ ওয়া মালাইকািতিহ ওয়া
আি�য়ািয়িহ ওয়া রাসূিলিহ ওয়া জামীয়-ই
খলিকিহআলা মহুা�ািদন্ ওয়াআলায়িহ ওয়া
আলায়িহমআ�সালামু ওয়া রহমাত��ািহ ওয়া
বারকাত��।)

৪০.হযরত মসুা আলায়িহস সালা�মর দ�ুদ
শরীফ:

ِراَرْسَْألا ِنَدْعَمَو ِءَایِبْنَْألا ِمِتَاخ ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰىلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ِنْیَلْقَّثلا َدِّیَسَو ِنْیَراَّدلا َفَرَشَو ِنْیَنْوَكْلا ِلا َمَجَو ِراَوْنَْألا ِعَبْۢنَمَو

ِ نْیَسْوَق َبَاقِب ِصْوُصْخَمْلا

(আ�া��া সাি�আলা সািয়�িদনা মহুা�ািদন
খাতামলু্আি�য়া-ই ওয়া মাদািনলআসরাির
ওয়া মানবাইলআনওয়াির ওয়া জামািলল
কাওনায়িন ওয়া শরাফাদ্ দা-রায়িন ওয়া
সায়য়াদাস্ সা�লায়িনল মাখসুিস িব�াবা
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কাওসায়িন।)

৪১.হাউ�জ কাউসা�রর পািন পান করার দ�ুদ
শরীফ:

ٖهِدَالْوَاَو ٖھِبَاحْصَاَو ٖھِلٰا ٰىلَعَو ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس ٰىلَع ِّلَص َّمُھّٰللَا
ٖھِعَایْشَاَو ٖهِرَاصْنَاَو ٖهِرَاحْصَاَو ٖھِتْیَب ِلْھَاَو ٖھِتَّیِّرُذَو ٖھِجاَوْزَاَو
َنْیِمِحاَّرلا َمَحْرَا َای َنْیِعٰمْجَا ْمُھَعَم َانْیَلَعَو ِھِتَّمُاَو ٖھِّبِحُمَو

(আ�া��া সাি�আলা সিয়�িদনা মাওলানা
মহুা�ািদন ওয়াআলাআ-িলিহ ওয়াআসহািবিহ
ওয়াআওলািদিহ ওয়াআযওয়ািজিহ ওয়া
যুরিরয়ািতিহ ওয়াআহিল বায়িতিহ ওয়া
আসহািরিহ ওয়াআরসািরিহ ওয়াআশইয়ািয়িহ
ওয়া মিুহি�িহ ওয়া উ�ািতিহ ওয়াআলায়না
মাআ�মআজমাঈন ইয়াআরহামার রািহমীন।)

ফিযলত: হযরত হাসান বসরী (রািদআ�া�
তাআ'লাআন� ) ব�লন,আ�াহর �য বা�া এবং
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রাসূ�লর �য উ�ত হাউ�য কাউসা�রর পািন
পিরতৃ� সহকা�র পান কর�ত চায়, �স �যন এই
দ�ুদ শরীফিট পাঠ ক�র।

……….. * ………..

��ত�ক না�মর প�র দ�ুদ শরীফ প�ড় �ন�বন।

১।ملسو هيلع هللا ىلص دمحم , ২। دمحا (আহমদ) ,[ملسو هيلع هللا ىلص]
৩। دومحم (মাহমদু), ৪। رون (নূর)
৫। رينم (মিুনর), ৬। لوا (আউয়াল),
৭। رخا (আিখর), ৮। رهاظ (যািহর)
৯। نطاب (বাি�ন), ১০। رب (বার�ন),
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১১। فوؤر (রাউফুন), ১২। ميحر (রািহমনু)
১৩। قح (হাককুন), ১৪। نيب (বাই�য়নুন),
১৫। ميظع (আযীমমু), ১৬। زيزع (আিযযুন)
১৭। رابج (জাববা�ন), ১৮। ميلع (আলীমনু),
১৯। ميلح (হালীমনু), ২০। ريبخ (খাবী�ন)
২১। ميرك (কারীমনু), ২২। ديشر (রাশীদনু),
২৩। ريصب (বািছ�ন), ২৪। روكش (শাকু�ন)
২৫। بيبح (হাবীবুন), ২৬। بيسح (হাছীবুন),
২৭। بيجم (মজুীবুন), ২৮। نمؤم (ম’ুিমনুন)
২৯। نيما (আমীনুন), ৩০। نومام (মা’মনুুন),
৩১। نمتؤم (ম’ুতািমনুন), ৩২। ظفاح (হা-িফযুন)
৩৩। رصان (না-িছ�ন), ৩৪। لماك (কা-িমলনু),
৩৫। روصنم (মানছ��ন), ৩৬। بيرق (�ারীবুন)
৩৭। نيتم (মাতীনুন), ৩৮। ديهش (শাহীদনু),
৩৯। دهاش (শা-িহদনু), ৪০। عيفش (শাফীউন)
৪১। عفاش (শা-িফউন), ৪২। ميتي (ইয়ািতমনু),
৪৩। عراش (শা-িরউন), ৪৪। ىلو (ওয়ািলয়ু�ন)
৪৫। يفو (ওয়ািফয়ু�ন), ৪৬। يفص (ছািফয়ু�ন),
৪৭। يقن (নািকয়ু�ন), ৪৮। يوق (�ািভয়ু�ন)
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৪৯। يفح (হািফয়ু�ন), ৫০। رما (আ-িম�ন)
৫১। يهان (না-িহয়ুন), ৫২। ىما (উি�য়ু�ন)
৫৩। ديحا (উহীদনু), ৫৪। ىلوا (আওলা),
৫৫। سانلا مركا (আক্ রাম�ুাছ), ৫৬। ريخلا ماما
(ইমামলু খাইরী)
৫৭। نيقتملا ماما (ইমামলু ম�ুা�ীন), ৫৮। ماما
) نييبنلا ইমামনু নািবয়�ীন), ৫৯।) ريشب বাশী�ন,(
৬০। ريذن (নাযী�ন)৬১। ناهرب (বুরহানুন),
৬২। ( طيلقران বার�ালীত), ৬৩। يماهت
(িতহািময়ু�ন),
৬৪। داوج (জাওয়াদনু)৬৫। رشاح (হা-িশ�ন),
৬৬। دماح (হা-িমদনু), ৬৭। دامح (হা�াদনু),
৬৮। يذاجح (িহজািযয়ু�ন)৬৯। فينح (হানীফুন),
৭০। اياطمح (হাম�ায়া), ৭১। ليلخ (খালীলনু),
৭২। متاخ (খা-তামনু)৭৩। ةفيلخ (খালীফাত�ন),
৭৪। ةيربلا ريخ (খাই�ল বািরয়�াহ),
৭৫।هللا ةريخ (িখয়ারাত��াহ), ৭৬। ءايبن اال بيطخ
(খাতীবুলআি�য়া)৭৮। ( تاريخلا ليلد দালীললু
খাইরাত), ৭৯। ةمكحلا راد (দা�ল িহকমাহ্),
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৮০। لوسر (রাছ�লনু),৮১। ةمحرلا لوسر (রাছ�লরু
রাহমাত), ৮২। سدقلا حور (��ল কু�ছু),
৮৩। نيملا علل ةمحر (রাহমাত� ি�লআলািমন)

৮৪। جارس (িছরাজনু), ৮৫। ديعس (ছায়ীদনু), ৮৬।
) دوعسم মাছউদনু), ৮৭।) ديس ছাই�য়দনু,(

৮৮। سمش (শামছ�ন)

৮৯। رمق (�ামা�ন), ৯০। فاش (শািফন), ৯১।
) قداص ছািদকুন), ৯২।) قودسم মাছদকুূন)t

৯৩। حلا ص (ছািল�ন), ৯৪। حلصم (মছুিল�ন),
৯৫। ةوفص (ছাফওয়াত�ন), ৯৬। حوفص (ছাফু�ন)

৯৭। ءاولا بحاص (ছািহবুল িলওয়া), ৯৮। بحاص
) رثوكلا ضوحلا ছািহবুল হাউিযল কাউসার(

৯৯। دومحملا ماقملا بحاص (ছািহবুল মা�ািমল
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মাহমদু), ১০০। تازجعملا بحاص (ছািহবুল
মিুজযাত)

১০১। كاحض (দাহ্-হাকুন), ১০২। بيط
(�াইিয়বুন), ১০৩। رهاط (�া-িহ�ন), ১০৪। رهطم
(ম�ুাহ্হা�ন)

১০৫। هط (�া-হা), ১০৬। باط باط (�াব�াব),
১০৭। لداع (আ-িদলনু), ১০৮। بقاع (আ-ি�বুন)

১০৯।هللا دبع (আবদ�ুাহ), ১১০। نيقيلا ملع
(ইলমলু ইয়া�ীন), ১১১। ىقثو ةورع (উরওয়াত�ন
উছ�া)

১১২। فوطع (আত�ফুন), ১১৩। وفع (আফ্উন),
১১৪। حتاف (ফা-িত�ন), ১১৫। قوراف (ফা-�কুন)

১১৬। مساق (�া-িছমনু), ১১৭। يشرق (�ারিশউন),
১১৮। مثق (কুছামনু), ১১৯। لمزم (মযুাি�লনু)
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১২০। رثدم (মদুাি��ন), ১২১। يحام (মা-িহয়ুন),
১২২। حابصم (িমছবা�ন), ১২৩। انمخم (মখুিমনান)

১২৪। حفشم (মশুাফিফ�ন), ১২৫। ةنسلا ميقم
(ম�ুীমছু ছ��াত), ১২৬। ذامذام (মাযমায)

১২৭। ذومذوم (মযুমযু), ১২৮। ركذم (মজুাি��ন),
১২৯। غلبم (মবুাি��ন), ১৩০। رسيم (ময়ুাছিছ�ন)

১৩১। رشبم (মবুাশিশ�ন), ১৩২। رذنم (মনুিয�ন),
১৩৩। كرابم (মবুারাকুন), ১৩৪। راتخم (মখুতা�ন)

১৩৫। ىلوم (মাওলা), ১৩৬। ىكم (মাি�য়ু�ন),
১৩৭। يي دم (মাদািনয়ু�ন), ১৩৮। يبرع
(আরািবয়ু�ন)

১৩৯। ىفطصم (ম�ুাফা), ১৪০। ىبتجم
(মজুতাবা), ১৪১। ىضترم (মরুতা�া), ১৪২। ديؤم
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(মআুইিয়দনু)

১৪৩। صلخم (মখুিলছ�ন), ১৪৪। سدقم
(ম�ুা�াছ�ন), ১৪৫। موصعم (মা’ছ�মনু), ১৪৬।
) نيكم মাকীনুন(

১৪৭। جنم (মনুিজন), ১৪৮। ةنجلا حاتفم
(িমফতা�লজা�াত), ১৪৯। ملعلا ةنيدم
(মাদীনাত�ল ইলম)

১৫০। بيقن (না�ীবুন), ১৫১। ىبن (নািবয়ু�ন),
১৫৭। يداه (হা-িদয়ুন), ১৫৮। ىدهلا (আলা�দা)

১৫৯।هللا ةيده (হাদই্য়াত��াহ), ১৬০। سي
(ইয়ািছন), ১৬১। مح (হা-মীম)tt

আ�াহর �যমন যািত ও িসফািত নামআ�ছ -
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ত�প নবী করীম-[ملسو هيلع هللا ىلص] এঁরও যািত এবং
িসফািত নামআ�ছ।আ�াহ তায়ালার ৯৯ নাম।
রাসূ�ল পা�করও ৯৯ নাম।আবু বকর ইব�ন
আরবীهللا ةمحر ) ( هيلع ব�ল�ছন- সুিফয়া�য়
�করা�মর ম�তআ�াহর এক হাজার নাম এবং
রাসূ�ল পা�করও এক হাজার নাম।কাযীআয়ায
هللا ةمحر ) ( هيلع ব�লন-আ�াহ তাঁর ৯৯ নাম
�থ�ক ৩০ িট নবীজী�ক দান ক�র�ছন। �শখ
আবদলু হক �মাহা��ছ �দহলভীهللا ةمحر ) ( هيلع
তাঁর মাদা�রজ ��� এবংআ�ামা কাসত�লানী
তাঁর মাওয়ািহব ��� ব�ল�ছন-আ�াহ তায়ালা
৯৯ নাম �থ�ক ৭০ িট নাম রাসূল-[ملسو هيلع هللا ىلص] �ক দান
ক�র�ছন। (�দখনুআনওয়া�র মহুা�দীয়া)

ُراَوْنَْاَلا ) ًاْمسِا َنِْيْعَبس ِوْحَِنب يْنُسحْلا ِِهئَاْمسَا ْنِم ُهَاَّمسَو
ُةَِّيَدَّمحُْملا )

ইমা�মআহ�ল সু�াত ইমামআহমদ �রযা
রহমাত��ািহ আলাইিহ এর ম�ত �যুরআলাইিহস
সালা�মর ১৪০০ িসফািত নাম র�য়�ছ।ঐসব
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পিব� নাম সমহু িবিভ� িকতা�ব একি�ত করা
হ�য়�ছ। মাওয়ািহ�ব লাদিু�য়া িকতা�বআ�ামা
িশহাবুি�ন কাস্-ত�লানী শা�র�হ �বাখারী এ�প
চার শতািধক না�মর তািলকা িল�খ�ছন। উ�
�� �থ�কআ�ামা ইউসুফ নাব্-হানীهللا يضر )
( هنع তাঁরআনওয়া�র মহুা�দীয়া ��� কিতপয়
না�মর উ��খ ক�র�ছন। ইমা�মআহ্-�ল সু�াত
শাহআহ্-মদ �রযা খানهللا يضر ) ( هنع তার
তাফসীর "কানযুল ঈমা�ন" �যুর-[ملسو هيلع هللا ىلص] এঁর
কিতপয় নাম িল�খ�ছন। উ� দিুট �� হ�ত িন�
তািলকা �পশ করা হ�লা।

�মির িকসমাত জাগা�ন �কা
নাবী কা নাম কািফ �হ

হাজা�রা গাম িমটা�ন �কা
নাবী কা নাম কািফ �হ।।

গা�মা িক ধুপ �হা ইয়া িফর
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হাওয়া�য় �তজ চালা�ত �হা
�ম�র ইসআিসয়া�ন �কা
নাবী কা নাম কািফ �হ।।

খিুশ �হা ইয়া �কাই গাম �হা
নাবী কা নাম �লিত �ঁ

�ক হার ইক গাম ভ�লা�ন �কা
নাবী কা নাম কািফ �হ।।

�যা পুছা প�া�র আকা �ন
কাঁহা িসি��কআকবার �ন
�ক �ম�র সা�র ঘরা�ন �কা
নাবী কা নাম কািফ �হ।।

সুলাগিতআগ পার হাবশী
�ক �হাঁ�টা �স সাদা আিয়
�মির িবগিড় বানা�ন �কা
নাবী কা নাম কািফ �হ।।

এিহ কাহ�ত �হ সািহদ িভ
এিহ সাব �লাগ কাহ�ত �হ
�ক ইস সা�র জামা�ন �কা
নাবী কা নাম কািফ �হ।।
গািরিব �হ হামা�র ঘার
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�মআকা িদিজ�য় হাম �কা
�ক �রবাত িমটা�ন �কা
নাবী কা নাম কািফ �হ।।

দশুমান �হ জামা�ন ভার
পার এ �া�দরী ত� না ডার
�ত�র হািসদ �স বাচাঁ�ন �কা
নাবী কা নাম কািফ �হ।।

……….. * ………..

নবী কিরম এঁর-[ملسو هيلع هللا ىلص] ���� জানাযার িব�শষ
ধর�ণর �বিশ�� িছল। �যুর এর[ملسو هيلع هللا ىلص] �বলায়
�কান ইমাম িছ�লা না। �মা�তাদীও িছ�লা না।
�কবলামখুী হওয়াও িছ�লা না। হাদীস শরী�ফ
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�ধু সালাত শ��র উ��খআ�ছ।এখা�ন সালাত
অথ� �দায়া ও দ�দ। ইব�ন মাসউদ ( هنع هللا يضر )
-এঁর �িত নবী কিরম [ملسو هيلع هللا ىلص] �য অিসয়ত ক�র
�গ�ছন, �স অনুযায়ী সাহাবীগণ নবী কিরম -[ملسو هيلع هللا ىلص]
এঁর �জরা �মাবার�ক ��বশ ক�র রওযা
�মাবার�কর িকনারায় রি�ত খা�টর কা�ছ িগ�য়
দ�দ ও সালাম �পশ ক�র �বর হ�য়আস�তন।
একদল �বর হওয়ার পরআর এক দল ��বশ
কর�তন এবং দ�দ ও সালাম �পশ কর�তন।
এভা�ব �থ�ম পু�ষগণ, তারপর মিহলাগণ,
তারপর �ছাট �ছাট বালকগণ, তারপরআি�ত
দাস-দাসীগণ ও মাওয়ালীগণ ব�ি�গতভা�ব
�জরায় ��বশ ক�র দ�দ ও সালাম �পশ
ক�রিছ�লন। সাধারণ জানাযা নামায হ�ল
মিহলাগণ অংশ�হণ কর�ত পার�তন না।

আ�ামা �সাহায়লী (রহমাত��ািহ আলাইিহ )
ব�লন -আ�াহ তায়ালা কুরআন মিজ�দর সুরা
আহযা�ব �যভা�ব দ�দ ও সালাম পড়ার জন�
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ম’ুিমনগণ�ক িন�দ�শ ক�র�ছন,িবসাল শরী�ফর
পরওঅনু�পভা�বই �ধু দ�দ ও সালাম �পশ
করা হ�য়িছল (আল �বদায়া অন �নহায়া)।

মাওয়ািহব-লাদিু�য়া ���আ�ামা িশহাবুি�ন
কাসত�লানী শা�র�হ �বাখারী (রহমাত��ািিহ
আলাইিহ) উ��খ ক�র�ছনঃ-

هبلع يلص هنا ملسو هيلع هللا ىلص هصئ اصخ نمو
ةزانجلا ءاعد ريغبو ماما ريغب اجاوفا اجاوفا سانلا

ـ هريغو يقهوبلا هركذ فورعملا

অথ�ঃ- ”নবী কিরম এঁর-[ملسو هيلع هللا ىلص] অন�ান� �বিশ���র
ম�ধ� এিটও একিট অন�তম �বিশ�� িছল �য,
�লা�করা দ�ল দ�ল এ�স ইমাম ছাড়াই দ�দ পাঠ
কর�তন। তাঁরা �চিলতজানাযার �দায়া ও
তাকবীর প�ড়নিন। ইমাম বায়হাকী ও অন�ান�
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�মাহাি�সগণ এ�পই বণ�না ক�র�ছন”
(আন্ওয়া�র মহুা�দীয়া িমন মাওয়ািহব লাদিু�য়া
পৃ�া ৩২০। �যুর [ملسو هيلع هللا ىلص] হায়াত��বী, �সজন�ই
�চিলতজানাযা হয়িন।

হযরতআবু বকর ও হযরত ওমর ( هنع هللا يضر )
কতৃ�ক জানাযা সালা�তর ধরণঃ

হযরতআবু বকর ( هنع هللا يضر ) িকভা�ব
জানাযার পিরব�ত� �ধু দ�দ ও সালাম পাঠ
ক�রিছ�লন - তার একিট পির�ার বণ�না আল
�বদায়া ওয়ান �নহায়া িকতা�ব উ��খ করা
হ�য়�ছ। উভয় সাহাবীরআমল মহুা�দ ইব�ন
ই�ািহম না�ম জ�নক রাবী িল�খ �র�খিছ�লন।
ওয়া�কদী ঐ দলীলখানার ভাষ� এভা�ব বণ�না
ক�র�ছন-

ىلع عضو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نفك امل
رفن امهعمو امهنع هللا يضر نمعو ركبوبا لخد هريرس
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سلا : اال قف تيبلا عسي ام ردقب راصن واال نيرج اهملا نم
اهملا ملسو هتاك ربو هللا ةمحرو يبنلا اهيا كيلع الم
اوفص اوفص مث رمعو ركبوبا ملس امك راصن واال نورج
ىف امهو رمع و ركبوبا لا قف ـ دحا مهمؤي اال فوفص
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا يح لو اال فصلا

و هتم ال عصنو هيلا لزنا ام غلب دق هنا دهشن انا هللام
هتملك تمتو هنيد هللا زعا ىتح هللا ليبس ىف ده اج
عبتي نمم انهلا انلعج اف هل كي رش ال هدحو هبنموأو
رعت ىتح هنيبو اننيب عمجاو هعم لزنا يذلا لوقلا

ال اميحر افوؤر نينم ؤملا ب ناك هناف هبانت ـ رعت و انبانف
لوقيف ادماانمثهب ىرتشنو ال يدب هب نامي باال يغتبن

ىتح نورخا لخديو نوج رخيو نيما نيما : سانلا
ـ نايبصلا مث ءاسنلا مث لا ج رلا ىلص

অথ�ঃ- ”নবী কিরম �ক-[ملسو هيلع هللا ىلص] কাফন পিরধা�নর
পর খাঁ�টর উপর �র�খ ঐ খাঁট (�জরার িভতর)
রওযা �মাবার�কর পা�শ রাখা হ�লা। হযরতআবু
বরক ও হযরত ওমর ( هنع هللا يضر ) �জরার
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ধারণ�মতা অনুযায়ী ক�য়কজন �মাহািজর ও
আনসার�ক সা�থ িন�য় ��বশ কর�লন। তাঁরা
দ’ুজ�ন �থ�ম এভা�ব সালামআরয কর�লন -
“আসসালামু আলাইকা আইয়ুহা�াবীউ ওয়া
রহমাত��ািহ ওয়া বারাকাত��।” হযরতআবু
বকর ও ওমর ( هنع هللا يضر )-এঁর ন�ায়
�মাহািজর ওআনসারগণও সালামআরয
কর�লন। তারপর সক�ল সাির �বঁ�ধ খা�টর
চত� িদ� �ক দাঁড়া�লন। তাঁ�দর ম�ধ� �কউ ইমাম
িছ�লন না। রাসূল কিরম এঁর-[ملسو هيلع هللا ىلص] খা�টর
চত�প�া�� দ�ায়মান কাতার��লার ম�ধ� �থম
কাতা�র হযরতআবু বকর ও ওমর ( هنع هللا يضر )
দাঁিড়�য় এভা�ব মনুাজাত কর�লনঃ

“�হ আ�াহ!আমরা সা� িদি� �য, নবী কিরম
এঁর-[ملسو هيلع هللا ىلص] উপর যা িকছ� অবতীণ� হ�য়�ছ, িতিন
তা পিরপূণ�ভা�ব �পৗ�িছ�য় িদ�য়�ছন। উ�ত�ক
িতিন উপ�দশ �দান ক�র�ছন।আ�াহর প�থ
িতিন �জহাদ পিরচালনা ক�র�ছন।তাঁ ��চ�ার
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ফ�লআ�াহ্ তায়ালা তাঁর �ীন�ক শি�শালী
ক�র�ছন। তাঁর ক�লমা পূণ�তা লাভ ক�র�ছ। লা
শারীকআ�াহর উপর �লা�করা ঈমান এ�ন�ছ।
�হ আমা�দর মাবুদ! ত� িম আমা�দর�ক তাঁর উপর
অবতীণ� যাবতীয় বাণীর অনুসরণকারী বািন�য়
দাও। ত� িম আমা�দর ও উনার ম�ধ� িমলন ঘিট�য়
দাও। ত� িম আমা�দর (কায�কলা�পর) �ারা �যন
তাঁর পিরপূণ� �কাশ� পিরচয় পাও এবং তাঁর
মাধ��মওআমা�দর �কাশ� পিরচয় পাও।
�কননা, িতিন ম’ুিমন�দর �িত রউফ এবং রাহীম।
তাঁর �িত ঈমানআনার িবিনম�য়আমরা িকছ�ই
�িতদান চাইনা এবং তাঁর নাম ভা�া�য়ওআমরা
কখনও দিুনয়ার �কান �াথ� হািসল কর�ত
চাইনা।”কাতা�র দাঁড়া�না �লাকজন�ধুআমীন
আমীন ব�ল�ছন। তাঁরা �বর হ�য় যাওয়ার পর
অন� একদল ��বশ কর�তন।এভা�ব �থ�ম
পু�ষগণ, তারপর মিহলাগণ, তারপর িশ�গণ
�মা��য় ��বশ ক�র সালাম ও দ�দ �পশ
ক�র�ছন। (আল �বদায়া ওয়ান �নহায়া কৃত
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ইব�ন কািছর)।

ম�লবার িদন �গাসল ও কাফ�নর পর হ�ত
মধ�রাত পয�� এভা�বই পালা��ম দ�দ ও
সালা�মর অনু�ান চল�ত থা�ক।

সুতরাং িনঃস���হ �মািণত হ�লা �য, ইমাম
িবহীন এবং চার তাকবীর িবহীন �ধু দ�দ,
সালাম ও �মানাজা�তর মাধ��মই জানাযার কাজ
সমাধা করা হ�য়�ছ।

অন��দর �বলায় �চিলতজানাযার িনয়ম
নবীজীর ���� ��যাজ� নয়।এ�পকরার অন�
একিট কারণ এও িছল �য, নবী কিরম [ملسو هيلع هللا ىلص]
ইি�কাল কর�লও তাঁর সা�থ �হ �মাবার�ক
�যাগা�যাগ এ�কবা�র িবি�� হ�য় যায় িন। তাই
িতিন ইি�কাল অব�ায়ও �ঠাঁট �মাবারক �ন�ড়
�ন�ড় ইয়া উ�াতী! ইয়া উ�াতী! ব�ল
�কঁ�দিছ�লন।এজন�ই একথার উপর সক�ল
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একমত �পাষণ ক�র�ছন �য, ”নবী কিরম [ملسو هيلع هللا ىلص]
হায়াত��বী-িজ�া নবী।এই ইজমার
অ�ীকারকারী কািফর।” তাই তাঁর জানাযা হয়িন
-�ধু সালাম ও দ�দ পড়া হ�য়�ছ।

উ� হায়াত বরযখী - না দিুনয়াবী,এ িন�য়
ইখিতলাফ থাক�লও �শষ সমাধান হ�লা -
দিুনয়াবী হায়া�তই িতিন জীিবতআ�ছন।
(আিদ�াত� আহিলস সু�াহ, িশফাউস িস�াম,
ফত�ল বারী শর�হ �বাখারী, �া� কুতনী,
জাআল হক, খলীলআহমদআ��ট�র
�তারণামলূক �� “আততাসদীকাত’এ বলা
হ�য়�ছ - নবীজী দিুনয়ার হায়াত রওযা পা�ক
��য়আ�ছন)।
[অধ�� হািফজ মহুা�াদআ�লুজিলল
সা�হ�বর 'নূর নাবী']

……….. * ………..



281

িকয়াম অথ�াৎ দ�ায়মান হওয়া অ�নক রক�মর
হয়। �যমনঃ---
ফরয-- পাঁচ ওয়া��র ফরজ ওয়ািজব নামা�জ
দাঁড়া�না ফরজ।

সু�াত-- তাবা�� ক(ধম�য় ময�াদাশীল িজিনস)
এর স�ানা�থ� দাঁড়া�না।এজন� জমজ�মর পািন
ও ওযুর অবিশ� পািন দাঁিড়�য় পান করা সু�ত।
এবং �যুরআলাইিহস সালাম এর রওজা পা�ক
উপি�ত হওয়া যিদআ�াহ নিসব ক�রন, তখন
নামা�জর ম�তা হাত �বঁ�ধ দাঁড়া�না সু�াত।

ম�ুাহাব-- নফল নামা�জ দাঁড়া�না ম�ুাহাব।
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অবশ� ব�সও পড়া যায়। ত�ব দাঁিড়�য় পড়া�ত
সওয়াব �বিশ।

জা�য়জ-- পািথ�ব ��য়াজ�ন দাঁড়া�না জা�য়জ।
এর হাজার হাজার উদাহরণ র�য়�ছ, �যমন
দাঁিড়�য় ঘর বািড় �তির করা বা অন�ান� দিুনয়াবী
কাজকম� করা।

মাক�হ---ক�য়কজায়গায় দাঁড়া�না মাক�হ।
�থমতঃ জমজম ওযুর পািন ব�তীত অন�ান�
পািন পান করার সময় িবনা কার�ণ দাঁড়া�না
মাক�হ।

ি�তীয়তঃ পািথ�ব লালসায় িবনা কার�ণ দিুনয়াবী
�লা�কর স�া�ন দাঁড়া�না মাক�হ।

তৃতীয়তঃ ধন �দৗল�তর কার�ণ কািফ�রর
স�ানা�থ� দাঁড়া�না মাক�হ।
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মহ�ত এর কার�ণ এবং স�া�নর কার�ণ
িকয়াম করা বা দ�ায়মান হওয়া

উ�ুল ম'ুিমনীন হযরত সাই�য়দা আ�য়শা
িস�ীকা রািদয়া�া� তায়ালাআনহা হ�ত বিণ�ত
আ�ছ �য, যখন হযরত সাই�য়দা ফািতমা
আলাইহাস সালাম রাসুল�ুাহ সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�াম এর
কা�ছআস�তন তখন �জরু সা�া�া�আলাইিহ
ওয়া সা�াম দাঁিড়�য় �য�তন।এবং হযরত
ফািতমা সালাম�ুা�হ আলাইহার হা�ত চ��ন
িদ�তন এবং তাঁ�ক িন�জরজায়গায়
বসা�তন।আর যখন �যুর সা�া�া�আলাইিহ
ওয়া সা�াম হযরত ফািতমা রািদয়া�া� তা'আলা
আনহার ঘ�র �য�তন তখন সাই�য়দা ফািতমা
রাি�য়া�া�আনহা রাসুল সা�া�া�আলাইিহ
ওয়া সা�া�মর জন� দাঁিড়�য় �য�তন এবং তার
হা�ত চ��ন িদ�তন।
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[ ইমাম নাসাঈর সুনান উল কুবরা,সিহ ইব�ন
িহ�ান,তাবারাণীর মজুাম উলআউসাত,
মসুতাদরা�ক হািকম, ইমাম বুখারীরআল
আদাবুল মফুরাদ, নাসাঈর ফাযা�য়লসু সাহাবা,
বাইহাকীর সুনান উল কুবরা,ইব�ন হজর
আসকলানীর ফাত�ল বারী,িতরিমযী ]

সুতরাং নাবী ম�ুাফা সা�া�া�আলাইিহ ওয়া
আলাআিলহী ওয়া সা�াম এর স�ানা�থ� িকয়াম
করা জািয়য। তাঁর রওজা পা�ক হািজরী নসীব
হ�ল �সখা�ন �বিশরভাগ মসুলমান দাঁিড়�য়ই
সালাম প�ড়ন। তাহ�লআপনার এখা�ন দাঁিড়�য়
সালাম পড়�ত অসুিবধা �কাথায়...!!আমরা
কাবা শরী�ফর িদ�ক মখু ক�র নামাজ পিড়,
এজন� কাবা�ক �দখা শত� নয়। �সই ভা�বআমরা
না �দিখ�য় রওজা�য় রাসূল সা�া�া�আলাইিহ
ওয়া সা�াম এর িদ�ক মখু ক�র যিদ সালাম
পিড় তাহ�ল অসুিবধা �কাথায়..?? আমা�দর
নবী পাক সা�া�া�আলাইিহ ওয়াসা�াম �ক
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আ�াহআয্জা ওয়া জা�াহ এ�মতা িদ�য়�ছন
�য িতিন আমা�দর সালাম �শানার �মতা
রা�খন।এব�াপা�র আমরা আ�গইআ�লাচনা
ক�রিছ। তাছাড়াও �কউ যিদ �ধু ম�ুাফা
কািরমআলাইিহস সালা�মর না�মর তাযী�ম
িকয়াম ক�র তাহ�লই বা অসুিবধা �কাথায়..!!

এ ব�াপা�র �দওবা�ীআ�লম �দর ��,
�দওব�ীআ�লম�দর িশ�রামিণ মওলানা
আশরাফআিল থানবী সা�হব এর এবং তৎসহ
ব� ওলামা�য় �দওবা� এর পীর হাজী
ইমদাদ�ুাহ মহুািজর মা�ী সা�হব খবু সু�র
ব�ল�ছন, যিদ নাবীর নামআগমন কা�ল �কউ
িকয়াম ক�র.. তা�ত িক �িট র�য়�ছ?? যখন
�কউআ�স তখন �লা�করা তার স�া�নর জন�
দাঁিড়�য় যায়। যিদ �স িব��নতা(আমার জীবন
তার �িত উৎসিগ�ত)এর পাক না�মর �িত
স�ান�াপন করা হয় তাহ�ল িক পা�পর কাজ
হল !!
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(ইমদাদসু সুলকু)

�য সম� ব�ি� নাবী ম�ুাফা সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াসা�া�মর পিব� না�মর স�া�ন
দাঁিড়�য় যাওয়া�ক অপরাধ ম�ন ক�রন তা�দর
কা�ছআমার খবু সহজ একটা ��.....ভাই
আপিন যখন কবর�া�নর পাশ িদ�য় হাঁট�ত
থা�কন তখনআসসালামু আলাইকুম ইয়া
আহলাল কুবুর বলার সময় িক ব�স যান...!!
না �য অব�ায় থা�কন �সই অব�ায় সালাম
�দন।
�দখনু সালাম ব�স �দওয়া বা দাঁিড়�য় �দওয়া

�কা�নাটা�তইআমা�দর সমস�া �নই।আপিন
চাই�ল ব�সই িদন। িক� যারা দাঁিড়�য় সালাম
িদ�� তা�দর িব�রািধতা কর�ছন �কন....??

আপিনআিম নামা�জ ব�স �যআ�ািহয়াত�
পিড় এবং "আসসালামু আলাইকা
আইয়ু�হা�াবী" পিড় �সটা�কই একট� অন�ভা�ব
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বল�ল বলা হয় "ইয়া নাবী সালামআলাইকা"।
এ�ত অথ�গত �কা�না সমস�া �নই।এ�ত �কা�না
িমিনং �চ�জ হয় না দ�ুটারই অথ� হ�লা '�হ নাবী
আপনা�ক সালাম'।
এখন �কউ বল�ত পা�রন �য�হত� আমরা

নামা�য ব�সই দ�দ সালাম পিড়,কা�জ সবসময়
ব�সই সালাম পড়�ত হ�ব।তা�দর কা�ছআিম
খবুআদ�বর স�� জান�ত চাইআপিন িক সব
সময় দাঁিড়�য় �কারআন মাজীদ পড়ার জন�
��ত। তারা অকপট ভা�ব উ�র �দ�বন না তারা
��ত নন। সবসময় দাঁিড়�য় পড়�ত তারা
পার�বন না অথচ নামা�জর ম�ধ� সবাই�ক
দাঁিড়�য়ই �কারআন মািজদ পড়�ত হয়।
অতএবআহ�ল সু�াত ওয়ালজামায়াত এর মত
হ�লা িকয়াম করা ম�ুাহাব।আমা�দর ��ম
আমা�দর �ক নাবী পাকআলাইিহস সালা�মর
না�ম দাঁড় কির�য় সালাম পিড়�য় �নয়।
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এককথায় নাবী ম�ুাফা সা�া�া�আলাইিহ
ওয়া সা�া�মর স�ানা�থ� দাঁিড়�য় সালাম পড়া
িকয়াম করা জা�য়জ।এ স��ক� িব�ািরত
জান�ত মফুিতআহমদ ইয়ার খান নঈমী
আলাইিহর রাহমার িকতাব "জা-আল-হক"
প�ন।

……….. * ………..

নাত শরীফ বল�ত �বাঝায় হজরত মহুা�াদ
ম�ুাফা সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী
ওয়া সা�াম এর শা�ন িলিিখত �শংসা সূচক
কিবতা বা �শংসা গীিত।
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১) হজরতআ�য়শা িস�ীকা রাি�য়া�া� তায়ালা
আনহা হ�ত বিণ�তআ�ছ --- �য �জরু রাহমা�ত
আলম সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী
ওয়া সা�াম মসিজ�দ নববী�ত একিট িম�র
�াপন ক�রিছ�লন যা�ত হজরত হাসসান িবন
সািবত রাি�য়া�া�আন� নাবী�য়�
আিখ��ামাঁ সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলা
আিলহী ওয়া সা�াম এর শা�ন �শংসা মলূক
কিবতা (নাত)পড়�তন।এ�তআকাআলাইিহস
সালাম তাঁ�ক �দায়া কর�তন....!! {িমশকাত
শরীফ}

২)তাবু�কর যু��র পর মসিজ�দ নববী�ত অ�নক
সাহাবার উপি�িত�ত �জরুআলাইিহস সালাত�
সালাম এর িনজ চাচা হজরতআ�াস
রাি�য়া�া� তায়ালাআন�আরজকর�লন.....
ইয়া রাসুলা�াহ সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম
" যিদআপিন অনুমিত �দন ত�বআিমআপনার
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�শংসা গীিত গাইব....। এ�তআকা কািরম
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম মচুিক �হ�স অনুমিত �দান কর�লন।
হজরতআ�াস রাি�য়া�া�আন� কিবতার
মাধ��ম তাঁর �শংসা গীিত গাই�ত ��কর�লন।
িতিন নাবী পা�কর জ�ও তাঁর
আগমন,�মা�জজা,����,িব�শষ� ও �ণাবিল
বণ�না কর�ত লাগ�লন। তখন নাবী পাক
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম হজরতআ�াস এরজন� তাঁর �চহরা ও
জবান সালামত এর �দায়া কর�লনআর বল�লন
আপিনআমার ময�াদা বণ�না কর�ত থাকুন
আ�াহআপনার �চহরা ও জবান সালামত
রাখ�বন...!!
{ খাসা�য়�স কুবরা, ১ম খ�, পৃঃ--৯৭ ;
মাওয়ািহবুল লাদ�ুীয়া,১ম খ�,পৃঃ--৫৮৫ }}

৩)আর�ব ব�িদন অনাবৃি� হওয়ার পর �জরু
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
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সা�াম এর �দায়ার বরক�ত বৃি� চালু হ�ল �জরু
সা�া�া�আলাইিহ ওয়া সা�াম তাঁর চাচা জান
হজরতআবু তািলব িলিখত নাত শরীফ িট
কা�রার �রণআ�ছ িকনা জান�ত চাই�লন.....
তখন হজরত উমর ও হজরতআিল রাি�য়া�া�
আন�মা দাঁিড়�য় নাতিট পড়�ত চাই�লন..!
অতঃপর অনুমিত �া� হ�য় মওলাআিল
কার�াম�ুা� ওয়াজহা�ল কািরম নাতিট পড়�লন.
{ বুখারী শরীফ, ১ম খ�,িকতাবুল ইসিতসকা,
পৃঃ--- ১৩৭}

৪)ব� সাহাবা�য় �করাম রাি�য়া�া� তায়ালা
আন�ম এ�ক অপর�ক নাত শরীফ �শানা�তন
এমনিটওআমরা িকতা�ব পাই..( িমশকাত
শরীফ)
সুতরাং উপিরউ� হািদ�স পাক ও ওয়ািকয়া
��লা �থ�ক �বাঝা �গল �য...* �জরু সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�াম নাত পড়ার �কুম ক�র�ছন,
নাত শরীফ পাঠ করা�ক পছ�ক�র�ছন এবং
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নাত পাঠ কারী�দর �দায়াও ক�র�ছন।অতএব
এিট সু�াত... �য�হত� এিট সু�াত তাই সু�াত
আদা কর�ল সওয়াব হয়।
এছাড়াও একিট হািদ�স পাকআ�ছ---- উ�ুল
মিুমিনন সাই�য়দা আ�য়শা িস�ীকা সালাম�ুা�হ
আলাইহা হ�ত বিণ�ত, রাসু�ল কা�য়নাত
সা�া�া�আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া
সা�াম ইরশাদ ফরিম�য়�ছন �য "" মওলা
আিলর িজিকর করাও ইবাদাত""
{{ ইমাম দাইলািমরআল িফরদাউস, ২য় খ�, পৃঃ
-- ৩৬৭ হাঃ--২৯৭৪ ;কানজলু উ�াল, ১১ তম
খ�,পৃঃ--৬০১, হাঃ--- ৩২৮৯৪}}

যিদ মওলাআিলআলাইিহস সালা�মর িজকর
ইবাদাত হয় তাহ�ল �য মহান নাবী সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াআলাআিলহী ওয়া সা�া�মর
কা�ছ এ�স হজরতআিল রাি�য়া�া�আন�
মওলা হ�লন,ঈমা�নর �পহচান হ�লন তাঁর
িজকর �কন ইবাদাত হ�বনা......!!!!
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আমরা জািন দ�দ শরীফ পাঠ কর�ল সওয়াব
িমল�ত থা�ক, পাপ কম�ত থা�ক ....... �য়ং
রা�ুলআলািমন তাঁর হাবীব এর উপর দ�দ
��রণ কর�ছন.....!আরআমা�দর �ক দ�দ পাঠ
কর�ত �কুম িদ�য়�ছন সুরা আহযা�বর ৫৬ নং
আয়া�ত। ইমাম �বাখারী,হািফজ ইব�ন কািসর,
ইমামআবুলআিলয়া, ইমাম রা�গব,ইমাম ইব�ন
হািকম,ইমাম তাবারানী রহমাত��াহ তায়ালা
আলাইিহমআজমাইন তৎসহআরওঅ�ন�কই
অ�আয়া�তর তাফসী�র ব�ল�ছন----আ�াহর
দ�দ পাঠা�নার অথ� হ�লাআ�াহআয্জা ওয়া
জা�াহ ফ�াির�া�দর সাম�ন �জরু সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�াম এর শান ওআজমাত
বন�না ক�রন.........এ �থ�ক �বাঝা �গল নাত
শরীফ পাঠ �ক�ম �খাদা,�ক�ম রাসুল, সু�া�ত
সাহাবা,সু�া�তআহ�ল বাইত...... নাত শরীফ
পা�ঠর মাধ��ম ইস�ক রাসুল সা�া�া�আলাইিহ
ওয়া সা�াম বা�ড়...এটাই ইমা�মআহ�ল সু�াত
ইমামআহমাদ �রজা খান ফািয�ল �ব�রলিব
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আলাইিহর রহমাহর িশ�া।আর�া�দরীয়া
তিরকার পীর সা�হব বারা গি�র বত� মান
সা�াদানিশন হজরত সাই�য়দ শাহ মহুা�াদ
আিলআল�া�দরী দা��গীর মা�ািজ�া�ল
আিল �ক বল�ত ��নিছ....."" নাত ইয়া কালাম
িলখনা িভ ইবাদাত,নাত ইয়া কালাম পাড়হনা িভ
ইবাদাত,নাত ইয়া কালাম �ননা িভ ইবাদাত...।।

……….. * ………..

১. ত� িম �য নূ�রির রিব,িনিখ�লর ধ�া�নর ছিব,
ত� িম না এ�ল দিুনয়ায় আঁধা�র ড� িবত সিব।।
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২. চাঁদ সু�জআকা�শআ�ছ,�সআ�লায় �দয়
না হা�স,
এ�ল তাই �হ নব রিব মান�বর ধ�া�নরআকা�শ।

৩. �তামাির নূ�ররআ�লা�ক জাগরণ এল
ভ� �লা�ক,
গািহয়া উিঠল বুলবুল ফুিটল কুসুম পুল�ক।

৪.নবী না হ�য় দিুনয়ার, না হ�য় �ফ�রশতা
�খাদার,
হ�য়িছ উ�ত �তামার তার �তা�র দ�দ হাজার
বার।

৫. উ িদল ম�র ভা�ল �াদশ রিবউলআউয়া�ল
এ�সা �গা কির সক�ল সালাম নবী �হলা�ল

৬.উ িদলআ�াহর বাণী �পাহা�লা দঃুখ রজনী
হইলজগত নূরানী আিমনার নয়ন মিন ।।
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৭. �তামাির নূ�ররআ�লা�ক গািহ�ছ বুলবুল
পুল�ক
চাঁদ সু�জআকা�শ হা�স �রণ কির
�তামা�ক।।

৮.আপকা তাসিরফ লানা ওয়া� িভ িকতনা
সুহানা
জাগমাগা উঠা জামানা ��র গািত িথ তারানা।।

৯.ত� িম �য হ�ল �খাদার নূ�র হল ধরা �তামার নূর
�থ�ক
ত� িম না এ�ল ভ�ব�ন না হ�তা খশুবু �গালা�প।।

১০.ত� িম �য হ�ল নূ�রর কিল পাপিড় হযরত
আলী
তাঁর খশুবু গাও�স সামদািন ময়ুা�ার হল
জগৎখািন।।

১১. �হা কারাম মাহবু�ব দাওয়ার সাই�য়িদ
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মহুা�াদআলী পার।
উমর �ম বারকাতআতা কার
�ীন িক িখদমাত িলয়া কার।।

১২.মন যখন হয় উতলা
পিড়য়া নাম স��আলা
গাঁিথয়া দ��দর মালা
ভ� �ল যায় ম�নর জালাজালা

১৩.আিম এক িনঃ� সাওয়ািল
এ�নিছ দ�ু�দর ডািল
চ� িময়া রওজার ওজািল
মিুছব ম�নর ও কািল।।



298

* তাজদা�র হারাম *

তাজদা�র হারাম এ শা�হনশা�হ �ীন
ত�ম�প হারদাম কা�রা�ড়া দ�ুদ ও সালাম

�হা িনগা�হ কারাম হাম�প সুলতা�ন �ীন
ত�ম�প হারদাম কা�রা�ড়া দ�ুদ ও সালাম।।

দরু রাহকার না দাম ট�ট যা�য় কাঁিহ
কাশ �তইবা �ম এ �ম�র মা�হঁ মিুব�
দাফান �হা �ন �কা িমল যা�য় �দা গাজজািম�
ত�ম�প হারদাম কা�রা�ড়া দ�ুদ ও সালাম।।

�কাই �স�নআমল পাশ �ম�র �নিহ
ফাঁস না যাঁউ কায়ামত �ম মওলা কাঁিহ
এ শাফী�য় উমাম লাজ রাখনা ত�মিহ
ত�ম�প হারদাম কা�রা�ড়া দ�ুদ ও সালাম।।
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�তির ইয়া�দা �স মামরু িসনা রা�হ
লাব �প হারদাম মািদনা মািদনা রা�হ
বাস �ম িদওয়ানা বান যাঁউ সুলতা�ন ��
ত�ম�প হারদাম কা�রা�ড়া দ�ুদ ও সালাম।।

িফর বুলা�লা মািদ�ন �মআ�ার �কা
ই�য় তাড়াপতা �ত �তইবা িক িদদার �কা
�কাই ইস�ক িসওয়াআরজু িহ �নিহ
ত�ম�প হারদাম কা�রা�ড়া দ�ুদ ও সালাম।।
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* মু�াফা জা�ন রাহমাত *

ম�ুফা জা�ন রহমাত �প লা�খা সালাম
শাম�য় বাজ�ম িহদায়াত �প লা�খা সালাম।

শাহ�র ইয়া�র ইরা�ম তাজদা�র হারাম
নওবাহা�র শাফায়াত �প লা�খা সালাম।

হাম গাির�বাঁ িকআকা �প �বহাদ দ�দ
হাম ফািক�রাঁ িক সরওয়াত �প লা�খা সালাম

িকত�ন িবখ�র ��য় �হ মিদনা িক ফুল
কারবালা �তির িকসমাত �প লা�খা সালাম।

িজস তারাফ উঠ �গিয় দাম �প দামআগায়া
উস িনগা�হ এনা�য়ত �প লা�খা সালাম।

গও�সআ'যম ইমামতু ত�কা অন নুকা
জালওয়া�য় শা�ন কুদরত �প লা�খা সালাম।
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সাই�য়িদ মিুশ� িদ শা�হ �গালামআলীআল
�া�দরী
সাই�য়িদ মিুশ� িদ শা�হ মহিতশামআিলআল
�া�দরী
�স�য়িদ মিুশ� িদ শা�হ মঈনুল হকআল�া�দরী
�স�য়িদ মিুশ� িদ শা�হ মহুা�দআলীআল�া�দরী
হািদ�য় �ীনও িম�াত �প লা�খা সালাম।

ডালিদ কালব �মআজমা�ত ম�ুাফা
সাই�য়িদআলা হাজরাত �প লা�খা সালাম

ওই জবুা িজসকা সাব কুি� কা�হ
উনিক নািফজ �কুমাত �প লা�খা সালাম

এক �মরা িহ �রহমাত �প দাওয়া �নহী
শাহ িক সাির উ�াত �প লা�খা সালাম।


