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রূা ালররর শল তিন াঅযাি 

তবতমল্লাতর রমাতনর রতম, াঅজরের াঅরাচনার তবয রে রূা ালররর শল তিন াঅযাি 

পারের ফতজি। 

রূা ালররর শল তিন াঅযাি 

 َٕ َ انَِز٘ ّللَاَُ ُْ ّ َ ل  َٕ  إَِلَ إِن َٰ ْٛبَِ ع اِنىَُ ۖ َ ُْ اد ةَِ اْنغ   ٓ انَش  ٔ َ ۖ  َٕ ُْ ٍَُ َٰ ً انَشِحٛىَُ انَشْح  ٢٢ 

 َٕ َ انَِز٘ ّللَاَُ ُْ ّ َ ل  َٕ  إَِلَ إِن َٰ ِهكَُ ُْ  ً سَُ اْن وَُ اْنقُذُّٔ ٍَُ انَسَل  ْؤِي ًُ ٍَُ اْن ًِ ْٛ  ٓ ًُ بَاسَُ اْنع ِزٚزَُ اْن بِّشَُ اْنج  ت ك  ًُ َ اْن  ۖ  ٌَ ا  ُسْبح 

ا ّللَاَِ ًَ ٌَ  ع  ُْٚشِشُكٕ  
٢٢ 

 َٕ اِنقَُ ّللَاَُ ُْ سَُ اْنب اِسئَُ اْنخ  ِ ّٕ ًُص  َُ ۖ َ اْن اءَُ نّ   ً ََٰٗ اْْل ْس َ اْنُحْسُ  َُ ُٚس بِّحَُ ۖ  ا نّ  اثَِ فِٙ ي   ٔ ا  ً اْْل ْسِضَ انَس  ٔ َ ۖ 

 َٕ ُْ ِكٛىَُ اْنع ِزٚزَُ ٔ  اْنح   
٢٢ 

রূা ালররর শল তিন াঅযাি বাাংা াঈচ্চারণ 

২২ 
হুযাল্লাহু াতজ া াআাা াআল্লাহু- াঅতমু গাাআতব যাললাাদাতি হুযার রামানুর 

রাতম।  

২৩ 
হুযাল্লাহু াতজ া াআাা াআল্লাহু- াঅ মাতকু কুদু্দসু াামু ম‟ুতমনু 

মুাাআতমনু াঅতজজু জাব্বারু মিুাোতব্বর। সুবানাল্লাত াঅম্মা াআাঈলতরকুন।  

২৪ 
হুযাল্লাহু খাতকু বাতরাঈ মছুাতযিরু াহু াঅমাাঈ হুনা। াআাঈাতব্বহু াহু মা 

তফামাযাতি  াঅরতদ হুযা াঅতজজু াতেম। 

রূা ালররর শল তিন াঅযাি বাাংা ার্থ 

http://www.tauhiderdak.com/


২২ 
তিতনাআ াঅল্লা িাাঅা, তিতন বিিীি শোন াঈপাি শনাআ; তিতন দলৃি  াদলৃিরে জারনন 

তিতন পরম দযা,ু াীম দািা। 

২৩ 

তিতনাআ াঅল্লা তিতন বিতিি শোন াঈপাি শনাআ। তিতনাআ এেমাত্র মাতে, পতবত্র, লাতি  

তনরাপত্তাদািা, াঅশ্রযদািা, পরাক্রাি, প্রিাপাতিি, মাাত্ম্িলী িারা যারে াাংলীদার 

েরর াঅল্লা িাাঅা িা শর্রে পতবত্র। 

২৪ 
তিতনাআ াঅল্লা িাাঅা, স্রষ্টা, াঈদ্ভাবে, রূপদািা, াঈত্তম নাম মূ িাাঁরাআ। নরভামন্ডর 

 ভূমন্ডর যা তেছু াঅরছ, বাআ িাাঁর পতবত্রিা শঘাণা েরর। তিতন পরাক্রাি প্রজ্ঞাময। 

রূা ালর াঅযাি নাং ২২, ২৩, ২৪। 

 

রূা ালররর শল তিন াঅযারির ফতজি 

ٍَْ ع  ْعِقمَِ ٔ  ٍَِ ي  ٍَِ ٚ س اسَ  ْب َِّٗ ع  ٍَْ»: ق الَ  ملسو هيلع هللا ىلص انَُبِ ٍَ  ق الَ  ي  ثَ  ُْٚصبِحَُ ِحٛ َشاثَ  ح َل  ٛعَِ بِاّلٰلَِ أ ُعٕرَُ: ي  ًِ ٍَ  اْنع ِهٛىَِ انَس  ِي

ٌَِ ا ْٛط  أ َ انَشِجٛىَِ انَش ثَ  ف ق ش  ٚ اثَ  ح َل  ٍَْ اَٰ ِخشَِ ِي ةَِ اَٰ ْشِش﴾ ُسٕس  َكمَ . ﴿اْنح  ٍَ  بِّ ّللٰاَُ ٔ  ه كَ  أ ْنفَ  س ْبِعٛ ٌَ  ي  هُّٕ َِّ ُٚص  ْٛ ه  تٰٗ ع   ح 

 َٗ ِس ًْ ُٚ ٌَْ إِ اثَ  ٔ  َْٗ ي  ِنكَ  فِ وَِ رَٰ ْٕ اثَ  اْنٛ  ْٛذًا ي  ِٓ ٍَْ. ش  ي  ا ٔ   ٓ ٍَ  ق ان  َْٗ ِحٛ ِس ًْ ُٚ  ٌَ ا ُِْزن تَِ بِتِْهكَ  ك   ً اَُِ. «اْن  ٔ َُّٖ س   انتِّْشِيِز

َُّٗ انذَاِسِي ق الَ . ٔ   ٔ َُّٖ ز ا: انتِّْشِيِز ِذٚجَ  َْٰ غ ِشٚبَ  ح   

মাতে াআবনু াআযাার (রাাঃ) শর্রে বতণথিাঃ 

তিতন বরন, নাবী াল্লাল্লাহু াঅাাআত যাাল্লাম বররছনাঃ শয বিতি োর (ঘমু শর্রে) াঈরে 

তিনবার বরব, „„াঅ„াউয ুতবল্লা-ত ামী„াআ „াঅীতম তমনাশ্ লাাআত্ব-তনর রজীম‟‟ এবাং এরপর 

রূা ালর-এর শলরর তিন াঅযাি পড়রব াঅল্লা িা„াঅা িার জন্য ত্তর াজার মাাে 

(রফররলিা) তনযিু েররবন। এরা িার জন্য ন্ধ্িা পযথি রৃ„াঅ েররি র্ােরবন। যতদ এ তদন শ 



মারা যায, িার রব লাীরদর মিুৃি। শয বিতি এ রৃ„াঅ ন্ধ্িার ময পড়রব, শ এ এোআ 

মযথাদা পারব। াআমাম তিরতমযী বররছন, এ াদীতি গরীব। 

তিরতমযী ২৯২২, াঅমদ ২০৩০৬, দাররমী ৩৪৬৮, মজুামু োবীর তি িাবারানী ৫৩৭, 

রৄাঅবু াইমান ২২৭২, যাইফ াঅি িারগীব ৩৭৯, যাইফ াঅ জাতম„ ৫৭৩২। 

াদীতি যাইফ বা রৃবথ, োরণ এর ানারদ খাতদ াআবনু ত্বমান এেজন রৃবথ রাবী। 

ُ  ا ذَح ٕدَُ ح  ًُ ْح ٍَُ ي  ، ْب  ٌ َْٛل  ُ  ا غ  ذَح ذ َ أ بُٕ ح   ً ، أ ْح ُّ٘ ِْٛش ب  ُ  ا انزُّ ذَح اِنذَُ ح  ٍَُ خ  ٌَ  ْب ا  ً ْٓ فَاُف، اْنع َل ءَِ أ بُٕ ط  ِٙ اْنخ  ذَحُ  ٍَُ َ افِعَُ ح   ْب

ٍَْ َ افِع ، أ بِٙ ْعِقمَِ ع  ٍَِ ي  ، ْب ٍَِ ٚ س اس  َِ ع  ّٙ ٍَْ َ" َ ق الَ  ٔسهى عهّٛ هللا صهٗ انَُبِ ٍَ  ق الَ  ي  َشاثَ  ح َل ثَ  ُْٚصبِحَُ ِحٛ  أ ُعٕرَُ ي 

ٛعَِ بِاّلَلَِ ًِ ٍَ  اْنع ِهٛىَِ انَس ٌَِ ِي ْٛط ا أ َ انَشِجٛىَِ انَش ق ش  ٍَْ آٚ اثَ  ح َل ثَ  ٔ  ةَِ آِخشَِ ِي ْششَِ ُسٕس  َكمَ  اْنح  َِّ ّللَاَُ ٔ  ٍَ  بِ ه كَ  أ ْنفَ  س ْبِعٛ  ي 

 ٌَ هُّٕ َِّ ُٚص  ْٛ ه  تَٗ ع  ًَْ ح  ُٚ َٙ ٌَْ ِس إِ اثَ  ٔ  وَِ ر ِنكَ  فِٙ ي  ْٕ اثَ  اْنٛ  ٛذًا ي  ِٓ ٍَْ ش  ي  ا ٔ   ٓ ٍَ  ق ان  ِسٙ ِحٛ ًْ ُٚ  ٌَ ا ُِْزن تَِ بِتِْهكَ  ك   ً  ق الَ  َ.َ َ"َ اْن

ِذٚجَ  ْ ز ا ِعٛس ٗ أ بُٕ ٍَْ إِلََ َ ْعِشفَُُّ ل َ غ ِشٚبَ  ح  َِّ ْ ز ا ِي ْج  ٕ َ.َ اْن  

মাতে াআবনু াআযাার (রাাঃ) শর্রে বতণথিাঃ 

রাূলু্লাহ্ (াল্লাল্লাহু „াঅাাআত যা াল্লাম) বরনাঃ শয বিতি োর াঈপতিি রয তিনবার 

বরব “াঅাউয ুতবল্লাতস্ ামীাআ াঅীতম তমনাশ্ লাাআিাতনর রাজীম”, িারপর রূা াঅ-ালররর 

শলরর তিন াঅযাি পাে েররব, াঅল্লাহ্ িা‟াঅা িার জন্য ত্তর াজার শফররলিা তনরযাতজি 

েররবন। িারা ন্ধ্িা পযথি িার জন্য রৃ‟াঅ েররি র্ােরবন। শ ঐ তদন াআরিো েরর িার 

লীদী মিুৃি রব। শয বিতি ন্ধ্িায এরূপ পাে েররব, শ এোআ রেম শগৌররবর াতিোরী 

রব। 

শমলোি ২১৫৭, িাীকুর রাগীব (২/২২৫) 

াঅব ূাইা বরনাঃ এ াদীতি গারীব। 



াদীতি যাইফ বা রৃবথ, োরণ এর ানারদ খাতদ াআবনু ত্বমান এেজন রৃবথ রাবী। 

োর  ন্ধ্িায রূা ালররর শল তিন াঅযাি পারের ফতজি ম্পরেথ রৄিমুাত্র এেজন 

াাবী শর্রে াঈপতরাঈি াতদতি বতণথি রযরছ এবাং শিা শবতলরভাগ মুাতদ্দীনরদর মরি 

যাইফ। শযরিু ো  ন্ধ্িায এ ছাড়া ফতজিপণূথ বহু াঅমরর ের্া তবতভন্ন ত াতদর 

বতণথি রযরছ শরিু াঅমারদর াঈতচি শগুরার প্রতি শবতল গুরুত্ব শদযা। তবরলভারব াঅযািু 

কুরত পারের াঈপর শবতল গুরুত্ব শদযা াঈতচি। 

াঅযািু কুরত বাাংা াঈচ্চারণ  ার্থ. Ayatul Kursi Bangla 

রৃরুদ লরীফ বাাংা াঈচ্চারণ. Durood Sharif Bangla 

াাআরযরৃ াআরেগফার বাাংা াঈচ্চারণ . Sayyidul Istighfar 

রূা বাোরার শল রৃাআ াঅযাি বাাংা াঈচ্চারণ  
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