
 لة ا اه على الساحرين
যযাদুকরদদের প্রতত অভরততশযাপত

للشيخ خالدي الحبشيي حفظه اه
শায়খ খাললিদ আলি লহবলশ হালফিাাহাহ 

َ ِ َرّبِ اليَعالَِميي اَليَحميُد ِلّل
সকলি পশরসা আহাহর জন্ লিলন লববজশ্বর পলবততিালিক।

اَللّلُهّمَ لََك اليَحميدي
হহ আহাহ, িাববীয় পশরসা আততিনার জন্।

اَللّلُهّمَ لََك اليَحميُد كُلُّٗه ِدقَّٗه َو ُجلُّٗهٗ
হহ আহাহ, হছাট বড় সকলি পশরসা আততিনার জন্।

ُهّمَ لََك اليَحميُدلللَّا
হহ আহাহ, সকলি পশরসা আততিনার জন্

َت بِاليُمليِك َو اليَملَُكو دي ِتي َيا َمني َتَوّحَ
হহ এমন সতা লিলন ননিমবা ও রাজ্ত  একক ও অনন্।

ويِت ديَت بِاليَعَظَمِة َواليَجَبُ َو َتَفّرَ



সমান ও ননিমবায় অলববীয়।

 َملَكيَت فََقَهري
আততিলন রাজত ক্রন লনজ ননিমবাব্লি।

 َو َخلَقيَت فَأََمري
আততিলন বস সৃলষ ক্র্ছন অবঃততির বা্দর লবিধান লদ্য়্ছন।

ُل َو َل َتُزويُل  َل َتُحوي
আততিনার ননিয় হনে, লিয় হনে।

ُت  َل َتِغييُب َوَل َتُفوي
আততিলন লবলিীন হ্বন না, ধ্বরস পাপ হ্বন না।

ئٌِم بَِنفيِسَكآ قَ
আততিলন লচরঞীব। 

َ ُسبيَحاَنَك   نيَت اليَواِحُد اليَعِظيُما
আততিনার ততিলবিতবা বররনা করলছ। আততিলন একক ও সুমহান।

 َ ِسهٖنيَت اليَواِحُد اليَعِظيُم ِف َجَلَلِها ٖ َو قُدي
আততিলন সীয় মিরাদা ও ততিলবিতবায় একক ও অনন্।



 اليَكِبُي اليُمَتَعالي
সব্চ্য় বড় ও স্বরাব ননিমবাবান।

اليَعالُِم بِكُّلِ َحاٍل
সকলি অবসা সম্কর অবশব।

َ ُسبيَحاَنَك  ُ ذُوي اليَجَلِل الِكيَراِما نيَت اليُمَتَكّبِ
আততিনার ততিলবিতবা বররনা করলছ আততিলন অহরকার ও হশৌর্বর 
অলিধকারী।  সব প্াব পলবততিলতর অলিধকারী আততিলন।

.. َ بِيي يِبَيآِء َو اليَمَلئَِكِة اليُمَقّرَ َنـ َمُدَك ُسبيَحاَنَك بَِحميِد الي َنحي
আমরা আততিনার পশরসা , আততিনার ততিলবিতবা বররনা করলছ নবীশর ও 
ননকট্বাপাপ হফ্রশবাশ্রর পশরসা করার ন্ায়।

. َ الِِحيي لَِيآِء َوالّصَ َوي َمُدَك ُسبيَحاَنَك بَِحميِد الي َنحي
আমরা আততিনার পশরসা করলছ সৎকমরততিরায়রশীলি হনককার 
বান্দাশ্রর পশরসা করার মব।

َمُدَك بَِما ُتِحّبُ اِللّلُهّمَ َا َنَّا َنحي َمَع ِمني ِعَباِدَك َحميًداينا  َتسي
হহ আহাহ আমরা আততিনার হবমন পশরসা করলছ হিমন পশরসাশাগাা 
আততিলন আততিনার বান্দাশ্রর কাছ হা্ক  শন্ব ততিছন্দ ক্রন।



الللَّا ً َمُدَك َحميًدا َكِثيي ُهّمَ َنحي
হহ আহাহ, আমরা আততিনার অজস পশরসা করলছ।

َحابِٖه اَللّلُهّمَ َصّلِ َو َسلِّمي َو َباِركي عَلل َعبيِدَك َو َنِبّيَِك ُمَحّمٍَد َوعَلل آلِٖه َو اَصي
اِهِرييني َ الّطَ ّيِِبيي الّطَ

হহ আহাহ, ততিলরতূতিরর বরকব, দয়া ও রহমব অববীরর ক করন আততিনার 
বান্দা ও নবী মুহামদ সাহাহাা আলিােলহ ওয়াসাহা্মর উততির ও বার
ততিলরজনসহ আলতক ও বালহ্ক ততিলবিত সহচরশ্রর উততির।

َُهّمَ لللَّا َنيَت ا اا ً كيَبُ َكِبيي
 হহ আহাহ, আততিলন মহান।

الللَّا ً ُهّمَ لََك اليَحميُد َكِثيي
হহ আহাহ, আততিনার জন্ে অলিধক পশরসা।

َرةً  ّوَ اُِهّمَ لللَّا َنَّا ُنَسّبُِحَك ُبكي ِصييًلا
হহ আহাহ, আমরা আততিনার ততিলবিতবা বররনা কলর সকালি ও সন্ায়।

َُهّمَ لللَّ ا نيَت اليَعالُِم بِكُّلِ َحاليا
হহ আহাহ, আততিলন সকলি লবিষয় সম্কর অবশব।



َحاِبلللَّا ِرَي الّسَ َِل اليِكَتاِب َو ُمجي ُهّمَ ُمني
হহ আহাহ, আততিলনে লকবাবসমূ্হর অববীররকালর, হমঘমালিার 
আববরনকারী,

َزاِب َشِديِد اليِعَقاِبِ َهاِزم  الَحي
লবল্ন্ন বালহনী্ক ততিরাজয় দানকারী, কলঠিন পলব্শািধ গহরকারী

 َسِريِع اليِحَسابي
দ্রুব লহসাব গহরকারী,

َُهّمَ لللَّا َحَرةَ َوا ِص الّسَ َحي َواَنُهمي عََدًداا عي
হহ আহাহ, আততিলন িাদুকর ও বার সহচর্দর এক এক ক্র শালস 
লদন।

ُهّمَ اقيُتليُهمي َبَدًدالللَّا
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ছিত্ভ ক্র হব্া ক করন 

ي  ُ َ َو َل ُتَغاِدري ِمني َحًداا
এবর বা্দর কাউ্ক ছাড় লদ্বন না।

َحَرةَ َو لللَّا ِل الّسَ َُهّمَ قَّتِ َواَنُهمي ا َعي يا َجميَعيي



হহ আহাহ, আততিলন িাদুুকর ও বার সহচর্দর সমূ্লি ধ্বরস ক্র 
লদন

ياُِهّمَ لللَّا ِرِهمي َيا قَِوّيُ َيا َمِتيي َعلَُك ِف ُنُحوي نَّاَنجي
হহ আহাহ, আমরা বা্দর হমাকালবলিায় আততিনা্ক আশয় লহ্স্ব 
গহর করলছ, হহ পবলি ততিরাক্রমশালিী ও মহা শলিিধর। 

ِرِهمي ذُ بَِك ِمني ُشُروي  اَللّلُهّمَ اِنَّا َنُعوي
হহ আহাহ, আমরা বা্দর অলনষবা হা্ক আততিনার কা্ছে আশয় 
পাারনা করলছ।

ذُ بَِك ِمني اُِهّمَ لللَّا َنَّا َنُعوي َحاِرِهمـي َو ُعَقِدِهمي َو َربيِطِهميا سي
হহ আহাহ, আমরা বা্দর িাদুু, িাদুুর লশগঠি ও বাগিধন হা্ক আততিনার 
আশয় পাারনা করলছ।

َُهّمَ لللَّا ِدييِدا يَسَك الّشَ ي َبأ ِ نيِزلي عَلَيي
হহ আহাহ, আততিনার ্য়াবহ লবততিদ বা্দর উততির অববীরর ক করন

ِدُر عَلل َدفيِعٖه اََحٌد  اَلَِّذي َل ُيَرّدُ َو َل ُيَصّدُ َو َل َيقي
িা অপলব্রািধ্, অদম্ ও িার হমাকালবলিা কর্ব হকউ সননিম নয়।



َُهّمَ اهيلِكي لللَّ ا قيَواُهميا
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর সবরালিধক শলিমান্ক িধরস ক করন। 

َُهّمَ اهيلِكي لللَّا َتاُهمييعا
হহ আহাহ, বা্দর হনবৃত পদানকারী্ক আততিলন ধ্বরস ক করন।

َُهّمَ اهيلِكي لللَّا َكَرُهمي َوا َمي ُهمي َوا َكيَبَ ديَهاُهميا
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ম্িধ্ সবরালিধক অবািধ্, সব্চ্য় বড় 
হকৌশলিী ও ততিলরককনাকারী্ক ধ্বরস ক করন।

َُهّمَ اهيلِكي لللَّا ِر َو ا حي َعيلََمُهمي بِالّسِ ُهميا َشّدَ
হহ আহাহ, বা্দর ম্িধ্ িাদুু লবদ্া সম্কর সব্চ্য় য়ানী ও 
শলিশালিী্ক হক ধ্বরস ক করন।

ٍ َمِرييٍد اَللّلُهّمَ اهيلِكي كُّلَ َجّبَاٍر َعِنيٍد َشييَطاٍن ُمَتَكّبِ
হহ আহাহ, আততিলন প্ব্ক শলিশালিী, অবািধ্, অহরকারী ও লববালড়ব
শয়বান্ক ধ্বরস ক করন।

ِر عَلل ِعَباِدَك عََدًدا حي ا بِالّسِ اَللّلُهّمَ اهيلِكي َمني َتَسلَُّطوي
হহ আহাহ, আততিনার বান্দা্দর উততির িারা িাদুুর মািধ্্ম প্াব 
লবসার কর্ব চায় বা্দর্ক ুন্ন ুন্ন ধ্বরস ক করন।



ِجُزويَنكياُِهّمَ اقيُتليُهمي َبَدًدا  فَلللَّا نَُّهمي َل ُيعي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ছিত্ভ ক করন, লনঃস্ন্দ্হ বারা 
আততিনা্ক অননিম কর্ব ততিা্র না।

ديلللَّا ُهّمَ اهيلِكيُهمي َهَلَك عَاٍد َو َثُموي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর আদ ও সামুদ জালবর ন্ায় ধ্বরস ক করন।

طيلللَّا ِم لُوي ي َساِفلَُهمي َكَقوي َعلي عَالَِيُ ُهّمَ اجي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর লুিব আ. এর জালবর মব উ্ল ধ্বরস 
ক্র লদন।

َمًة ِعنيَدَك ِمَن ٍد ُمَسّوَ ٍل َمنيُضوي يي ُجميُهمي بِِحَجاَرةي ِمني ِسّجِ اَللّلُهّمَ َواري
َ َبِعييدي َ غَيي َياِطيي الّشَ

হহ আহাহ, আততিলন বা্দর হছাট হছাট ি্াাততিিুি লচলিব কির বারা 
পসারাঘাব ক করন, িা বারা লশি পাপ হ্ব।

َُهّمَ لللَّا َتِمّريا ٍس ُمسي ِم َنحي َصًرا ِف َيوي ي ِريًحاَصري ِ ِسلي عَلَيي ري
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির অ শ্ লদ্নর  ঝঞাবায়ু হপরর 
ক করন।

ٍل ُمنيَقِعّري َجاِز َنخي َعليُهمي كَاَعي اَللّلُهّمَ اجي



হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উৎততিালটব হখজুর কা্্র ন্ায় অিধঃততিলবব
ক করন।

اِغَيةيلللَّا ُهّمَ اهيلِكيُهمي بِالّطَ
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর পলিয়রকারী লবততিিরয় বারা ধ্বরস ক করন।

َعلي لَُهمي ِمني َباِقَيةيلللَّا ُهّمَ َل َتجي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উতরসূলর কাউ্ক জীলবব রাখ্বন না।

ي ُجنيًدا ِمني ُجنيِدَك لللَّا ِ ُهّمَ َسلِّطي عَلَيي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর লব কর্দ আততিনার বালহনীসমূহ হা্ক হকান
একলট বালহনী লিালশ্য় লদন 

َو َمَلئَِكًة ِمني ِعنيِدَك
এবর আততিনার ততিননি হা্ক হকান হফ্রশবাকূলি্ক।

ِدييدي َلِييمي َو عََذاَبَك الّشَ َزَك الي ي ِرجي ِ اَللّلُهّمَ اَنيِزلي عَلَيي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির আততিনার কষদায়ক আততিদ ও কলঠিন 
শালসন হপরর ক করন।

ي ُجنيًدا ِمني ُجنيِدَك َوَمَلئَِكًة ِمني ِعنيِدَك ِ اَللّلُهّمَ َسلِّطي عَلَيي



হহ আহাহ, আততিলন বা্দর হততিছ্ন আততিনার বালহনীসমূহ হা্ক হকান 
একলট বালহনী লিালশ্য় লদন এবর আততিনার ততিননি হা্ক হফ্রশবা্দর 
হপরর ক করন।

َنُهمي ُسو ُموي َء اليَعَذاِبآي َيُسوي
িারা বা্দর লনকৃষ শালসর সাদ আসাদন করা্ব,

َهُهمي َو َن ُوُجوي ِرُبوي َ َيضي ديَباَرُهميا
বা্দর মুখম্লি ও ততি্া্দ্শ পহার কর্ব,

ُهمي عََذاَب اليَحِريقي  َو ُيِذييُقوي
এবর বা্দর জ্বলিন্ত আুন্নর শালস আসাদন করা্ব।

َُهّمَ لللَّا َما ًزا ِمَن الّسَ ي ِرجي ِ ءيآنيِزلي عَلَيي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির আকাশ হা্ক আততিদ অববীরর 
ক করন।

َُهّمَ لللَّا ِرقيُهمي َو ا َغي َن اليَما َعوي ِم ِفري ي َكَقوي ِ ِبقي عَلَيي ءيآطي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ডুলব্য় লদন এবর বা্দর ওততির 
হফরাউ্নর জালবর অনুরততি ততিালন চালততি্য় লদন।

َُهّمَ لللَّا ي ا ِ ِسلي عَلَيي َري َرةيا نُجًما ثاِقَبًة َو ُشُهًبا َحاِرقًَة َو َصَواِعَق قَاتِلًَة ُمَدّمِ



হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির জ্বলিন্ত নননিিত, পজ্জলিনকারী বারকা 
ও বা্দর ধ্বরস ক্র লদ্ব ততিা্র এমন বজ লন্ননিততি ক করন।

للّلُهّمَ َزليِزليُهمي ِزليَزاًل َشِدييًدا َا
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ্য়রকর ্ূক্ম লনততিলবব ক করন 

ا  ً ًنا َكِبيي ي لَعي ُ ي َواليَعني ُ َو اكيِبتي
এবর বা্দর ধ্বরস ক করন বা্দর অল্শপ ক করন।

اَللّلُهّمَ اقيُتلي َمني َسَحَر َو َطغل َو َبغل َو كَاَن ِللَياتَِك َعِنييًد
হহ আহাহ, আততিলন ধ্বরস ক করন এমন হলিাক্দর িারা িাদুু ক্র, 
িারা অবািধ্বা ক্র, িারা সীমালিরঘন ক্র, িারা আততিনার 
লনদশরনসমূহ্ক অসীকার ক্র।

ًدا َ ا ُه َصُعوي ِهقي للّلُهّمَ اري
হহ আহাহ, আততিলন বা্ক শালসর ততিাহা্ড় আ্রাহন করান।

ًما َا ي ُرُجوي ِ َم عَلَيي َعِل الّنُُجوي للّلُهّمَ اجي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর জন্ বারকাসমূহ্ক লনলননিপ পস্র 
ততিলররব ক করন,

َم لَُهمي َطَعاًما قُّوي َو الّزَ



কাগটািুি ফলি্ক বা্দর আহার ক করন,

ًما  ِقِهمي َحِميي  َو اسي
ও শরম ততিালন বা্দর ততিানীয় লহ্স্ব লসর ক করন।

بيَا عي بِِهُم الّرُ للّلُهّمَ اليِق َف قُلُوي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর অন্ত্র ্ীলবর সঞার ক করন।

ِزييًعاَا ُهمي َتفي عي للّلُهّمَ فَّزِ
হহ আহাহ,  বা্দর্ক আততিলন ্য়াবহ ্ীলব্ব লনততিলবব ক করন 

ني َن َو َيبيُغوي َ َما ُيِرييُدوي ي َو َبيي َن َوُحلي َبييَنُ َتُهوي َ َما َيشي ي َو َبيي  َوُحلي َبييَنُ
এবর বা্দর কালঙ্খিব বসর মা্  আততিলন বািধা হ্য় দাগড়ান।  বারা 
এবর বা্দর কাম্ ও শন্ত্ব্র মা্  আততিলন বািধা হ্য় দাগড়ান। 

ِرييًقاَا قيُهمي َتحي ليُهمي َتقيِتييًل َو َحّرِ للّلُهّمَ قَّتِ
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ধ্বরস ক করন এবর বা্দর্ক আুনন 
পজ্জ্বললিব ক করন।

ِق ُرؤَا ِسِهُم اليَحِمييمي ٗللّلُهّمَ ُصّبَ ِمني فَوي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর মাাায় শরম ততিালন হঢ্লি লদন। 



َراِت َو ُجِل َو الَعوي ِر َو الَييِدىي َو الَري ُهوي َحاِم َو الّظُ َهري بِٖه َما ِف الَري اَللّلُهّمَ اصي
ني   الُبُطوي

হহ আহাহ, হসে শরম ততিালন লদ্য় বা্দর হততিট, বা্দর লততিঠি, বা্দর 
হাব, বা্দর ততিা, বা্দর লিজ্জাসান ও বা্দর ভনস সকলি লকছু 
ধ্বরস ক্র লদন।

ِرقيُهمي بَِناٍر َتأَا ِهِهمييللّلُهّمَ احي َن َرّدََها َعني ّوُُجوي َتِطييُعوي َتًة َل َيسي ي َبغي ِ تِيي
ََو َعليُهمي َحِصييًدا َخاِمِدييني  ا َساِدِهمي  َو اجي جي

হহ আহাহ, বা্দর্ক আততিলন এমন আুনন িধারা জ্বাললি্য় লদন িা 
হঠিাৎ আশব হয় এবর বারা হস আুন্নর হলিললিহান লশখা হা্ক 
লন্জ্দর মুখম্লি লন্জ্দর শরীর বাগচা্ব ততিার্ব না এবর বা্দর 
লনবরালততিব শস্সদৃশ ক্র লদন।

ُ الَعَذاَب َصّبًاَا ِ للّلُهّمَ ُصّبَ عَلَيي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির িধারাবালহক শালস অববীরর ক করন।

ي َا ُ َللّلُهّمَ َل ُتبيِق ِمني ََحًدا ا َبًداا
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর কাউ্ক ছাড় লদ্বন না।

َت عََذابيَا ي َصوي ِ للّلُهّمَ ُصّبَ عَلَيي



হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির আততিনার আজাব লনিধরারন ক্র 
লদন।

َتِضريَا ِم الُمحي َعليُهمي َكَهِشيي للّلُهّمَ اجي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর  শু শাখাততিহবলনলমরব দললিব হখায়া্ড় 
ততিলররব ক করন।

َعلي ِف َا َللّلُهّمَ اجي َناِقِهمي َو ا َعي َييِدييِهمي َو ا ُجلِِهمي َسلا َِسَل َو لري ا لغيلا ً ًل ّوَ َسِعيي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ঘাড়, বা্দর হাব ও বা্দর ততিা্য় লশকলি 
ও হলিাহার হবা া চালততি্য় লদন এবর জাহান্নাম হক লনল্ব ক করন।

َللّلُهّمَ َحّرِقي َمني َا يَحّقِ َو َبَصري َو َحَسَد َو َعَقَد َو َرَبَطا َتكيَبَ َو َعَبَث لِل ديَبَر َو اسي
َو َسَحري

হহ আহাহ, আততিলন জ্বাললি্য় লদন এমন ব্লি্দর িারা ততি্াদাবন 
ক্র, িারা অহলমকা পদশরন ক্র, িারা সব্ হদ্খ বার পলব 
ভ্রূকুলঞব ক্র, বার পলব লব্বিষ হততিািষর ক্র, িারা িাদু ক্র, িারা 
লশগট লিাশায় বা বািধন হদয়।

لِهَا  َصَقريٖللّلُهّمَ َواصي
হহ আহাহ, আততিলন বা্ক জাহান্না্মর শালস আসাদন করান।



َ ٖللّلُهّمَ َل ُتبيِق ِمنيُه َو َل ِمني ُجنيِدهَا َحًدا َو َل َتَذري ا
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর কাউ্ক বালক রাখ্বন না এবর বা্দর 
বালহনীর কাউ্ক ছাড় লদ্বন না।

ضي ِسفي بِِهُم الَري اَللّلُهّمَ اخي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর ্ুসললিব ক করন।

َمَا ي َحاِصًبا ِمَن الّسَ ِ ِسلي عَلَيي ي آللّلُهّمَ اري ُ َِء َو اقيَطعي  َعني َباَب اليَحَياةيا سي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির আকাশ হা্ক ততিাার বিষরর ক করন, 
জীব্নর িাববীয় উততিকরর হা্ক বলঞব ক করন।

َللّلُهّمَ َا ي َو ا ِ َنيِزليُهمي ِمني َصَياِصيي تِِهمي ا نِِهمي َو ُبُيوي ُهمي ِمني ُحُصوي ِرجي َخي ِذلًَّةا
َصاِغِرييني 

হহ আহাহ, বা্দর দুশরসমূহ হা্ক বা্দর লববালড়ব ক করন, বা্দর 
ঘর সমূহ হা্ক বা্দর লিালঞব অততিদস ক্র বলহুার ক করন।

َكُهميَا للّلُهّمَ اكيِسري ُملـي
হহ আহাহ, বা্দর রাজ্ ধ্বরস ক করন,

َرُهمي  َو اقيِسمي ُظُهوي
বা্দর শলি লছন্নল্ন্ন ক্র লদন, 



ي َكَتُ  َو اكيِسري َشوي
বা্দর চাকলচক্ নষ ক্র লদন,

لي  َ َو َعّطِ يا لَِحَتُ سي
বা্দর অস্ত্র শস্ত্র অকািরকর ক্র লদন, 

َن َو ِف  ِدُموي َتخي َ َو َما َيسي ي ا لِِميي َحاِرِهمـي ِضّدَ اليُمسي سي
এবর মুসলিমান্দর লব কর্দ বারা িাদুুর কা্জ ব্বযব বা্দর সব 
উততিকরর ধ্বরস ক্র লদন।

َللّلُهّمَ ابيِطلي َا َحاَرُهمـي ا َسي ييَن َما كَاَنتي َو َكييَف َما كَاَنتي ا
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর সব িাদু ধ্বরস ক্র লদন, বা হি সা্নে 
াাকুক এবর হি্া্বে করা হহাক।

ِد َو الّنََصارَا َى  َو َمني َشاَيَعُهمي َو لللّلُهّمَ عَلَييَك بِاليَيُهوي َحَرِة  َياا عَاَنُهمي ِمَن الّسَ
ي قَِوّيُ َيا َمِتيي

হহ আহাহ, আততিলন েয়াাদী নাসারাসহ িারা বা্দর অনুসারী ও 
সাহাি্কারী র্য়্ছ বা্দর ধ্বরস ক করন। হহ অসীম শলিশালিী ও 
মহাততিরাক্রমশালিী।

ريَا ُحوي للّلُهّمَ ُحّلَ كُّلَ َمسي



হহ আহাহ, প্ব্ক িাদুগস্ক আততিলন মুি ক্র লদন।

طيَا ُبوي للّلُهّمَ ُحّلَ كُّلَ َمري
হহ আহাহ, িাদুর জন্ বননকৃব পলবলট লশট আততিলন খু্লি লদন।

ُمَا للّلُهّمَ َيا َحّيُ  َيا قَّيُوي
হহ আহাহ , হহ লচরঞীব লচরসায়ী সতা। 

َتِغييُث  َمِتَك َنسي  بَِرحي
আততিনার দয়া ও অনুগ্হর সুবা্দ আমরা আততিনার কা্ছ সাহাি্ 
পাারনা করলছ।

َ َنيت ََعُضَدَنا َو ا ُل َو بَِك ُنَقاتِليا ُل َو بَِك َنُصوي َنا بَِك َنُحوي ُ نيَت َنِصيي
আততিলনে আমা্দর সাহাি্কারী, আততিলন আমা্দর সামার্দানকারী। 
আমরা আততিনার সাহা্ি্ে আক্রমর কলর এবর আততিনার ্রসা্বে 
িু্দ ললিপ হে।

َحَرةي ِر الّسَ َعلَُك ِف  ُنُحوي اَللّلُهّمَ اِنَّا َنجي
হহ আহাহ, আমরা আততিনা্ক িাদুুকর্দর অলনষবার লব কর্দ পাচীর 
লহ্স্ব গহর করলছ।

اِسِهمي َو ُكَبَاِللّلُهّمَ َا اِمِهمي َو َحّرَ َحَرِة َو ُخّدَ ِر الّسِ َعلَُك ِف ُنُحوي ئِِهمي آنَّا َنجي



হহ আহাহ, আমরা আততিনা্ক িাদুুকর, বা্দর সাহাি্কারী্দর, 
বা্দর ততিাহারাদানকারী ও বা্দর হনবা্দর অলনষবার লব কর্দ 
আশয় লহ্স্ব গহর করলছ।

ِرِهمي َو ِمني ُعَقِدِهمي َواِللّلُهّمَ َا ذُ بَِك ِمني ُشُروي َنَّا َنُعوي َحاِرِهمي َوا َسي يا لَِحِتِ سي
হহ আহাহ, আমরা আততিনার কা্ছ আশয় পাারনা করলছ বা্দর 
অলনষবা হা্ক, বা্দর িাদুর লশগট হা্ক, বা্দর িাদুু হা্ক ও 
বা্দর অস্ত্র হা্ক।

شيَا ُشوي ٍر َمري للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
হহ আহাহ, ততিালন লছলট্য় করা সব িাদু আততিলন নষ ক্র লদন।

ٍر اسَا ِك اليَجانييللّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي ِه بُِملُوي ا ِفيي َتَغاُثوي
হহ আহাহ, লজন সমাট্দর সাহাি্ লন্য় করা সব িাদু ধ্বরস ক্র 
লদন।

َحامي َري ٍر  عَلل الَمَباِيِض َو الي اَللّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
হহ আহাহ, ভরস বা মাবৃশ্ র্ অবসানরব বসসমূ্হর িাদু আততিলন 
ধ্বরস ক্র লদন।

ٍر ِف ُجثٍَث َو ِعَظاميَا للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي



হহ আহাহ, আততিলন িধরস ক্র লদন মৃব শরী্রর মারস বা বার হালস
বারা করা পলবলট িাদু্ক।

اهيَا ٍر ِف الَجَماِجِم َصَنُعوي للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
হহ আহাহ, মাাার খুললি বারাকৃব পলবলট িাদু্ক আততিলন ধ্বরস ক্র 
লদন।

سيَا ٍر َمليُموي للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
হহ আহাহ, স্প্শরর মািধ্্ম করা সব িাদু আততিলন নষ ক্র লদন।

سيَا ٍر َمليُبوي للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
হহ আহাহ,  ততিলর্িধয় ব্স্ত্রর মািধ্্ম করা সব িাদু আততিলন নষ  ক্র 
লদন।

ٍر بِاليُمَصافََحِة َتميَا للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
হহ আহাহ, করমদর্নর মািধ্্ম করা পলবলট িাদু আততিলন  ধ্বরস ক্র
লদন ।

اهيَا َ الَهاتِِف َصَنُعوي ٍر عَبي للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
হহ আহাহ, অদৃশ্ সতার মািধ্্ম করা পলবলট িাদু্ক আততিলন িধরস 
ক্র লদন ।



اهيَا ٍر ِمني َبلٍَد َبِعييٍد َصَنُعوي للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
হহ আহাহ,  দূরববরী শহর হা্ক বা্দর করা পলবলট িাদু্ক আততিলন 
িধরস ক্র লদন ।

َها  فُوي َها بِالَيٍة َحّرَ ٍر بِالَيٍة َعَكُسوي اَللّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
হহ আহাহ, আততিনার আয়াব্ক লবকৃবকরর বা ততিলরববর্নর মািধ্্ম 
বারা হি িাদুু ক্র্ছ বা আততিলন িধরস ক্র লদন।

ِه ِكَتاَبكيَا ا ِفيي َتَهُنوي ٍر امي للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
হহ আহাহ, আততিলন এমন পলবলট িাদু ধ্বরস ক্র লদন িা করার 
হননি্িত আততিনার লকবাব হক অততিমান করা হ্য়্ছ।

َياحيَا ُه الّرِ َكتي ٍر َحّرَ للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
হহ আহাহ, আততিলন এমন পলবলট িাদু ধ্বরস ক্র লদন িা বাবা্সর 
মািধ্্ম আবলবরব হয়।

ٍر ِف َجَبليَا للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
হহ আহাহ, আততিলন ততিাহাড়লসব পলবলট িাদু ধ্বরস ক্র লদন।

ٍر ِف َجَبٍل َا َللّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي ّوَاهي ا



হহ আহাহ, আততিলন পলবলট এমন িাদু ধ্বরস ক্র লদন িা বারা 
ততিাহা্ড় আশয় লন্য় ক্র্ছ।

ِرِهمي َو َمكيِرِهمياِللّلُهّمَ َا ذُ بَِك ِمني غَدي نَّاَنُعوي
হহ আহাহ, আমরা আততিনার কা্ছ আশয় চাে বা্দর কুমনরা হা্ক 
ও বা্দর হিধাগকাবালজ হা্ক।

ذُ بَِك ِمني ِحقيِدِهمي َو َحَسِدِهمياِللّلُهّمَ َا نَّاَنُعوي
হহ আহাহ, আমরা আততিনার কা্ছ বা্দর লহরসা ও লব্বিষ হা্ক 
আশয় পাারনা করলছ।

ي َواِللّلُهّمَ َا ِشِهمي َو َتَربُِّصِهمي َوُمَتاَبَعِتِ ِة َبطي ذُ بَِك ِمني ِشّدَ نَّاَنُعوي
ِدييِدِهمي  َتشي

হহ আহাহ, আমরা আততিনার কা্ছ আশয় চাে বা্দর শলিশালিী 
আক্রমর হা্ক, বা্দর সু্িাশসনান হা্ক বা্দর অনুসরর হা্ক 
ও বা্দর ক্ঠিারবা হা্ক।

ياِللّلُهّمَ  َا ِتَماَتِتِ ي َو اسي ِ َشَياِطييِنِ ِِهمي َوَصبي ذُ بَِك ِمني َصبي نَّا َنُعوي
হহ আহাহ, আমরা আততিনার কা্ছ আশয় পাারনা কলর বা্দর 
সু্িাশসনান হা্ক, বা্দর শয়বান্দর অ্ততিননিা করা হা্ক ও 
বা্দর উমতবা হা্ক।



ياِللّلُهّمَ َا ي َو َشَهَواتِِهمي َو َزييِغِهمي َو َضَللَِتِ ِتَماَتِتِ ذُ بَِك ِمِن اسي نَّا َنُعوي
হহ আহাহ, আমরা আততিনার কা্ছ আশয় পাারনা করলছ বা্দর 
উমতবা হা্ক, বা্দর হীনকামনা, ততিাভ্রষ করার হচষা হা্ক এবর 
বা্দর লবভ্রালন্ত হা্ক।

للّلُهّمَ اكيِفَناُهمي بَِما ِشئيَت َو َكييَف ِشئيَتَا
হহ আহাহ, আততিলন আমা্দর জন্ ি্াষ হ্য় িান হি্া্বে আততিনার
মলজর িার মািধ্্মে আততিনার মলজর।

َم اليَوِكييِل ُبَنا اُل َو نِعي  َحسي
আমা্দর জন্ আহাহে ি্াষ, লবলনে উতম কািরলনবরাহক।

قِـ  لُوي ُبَنا الَخالُِق ِمني اليَمخي  َحسي
মাখলুি্কর লবততিরী্ব সষাে আমা্দর জন্ ি্াষ।

ا ُبَنا الّرَ ُزويقِـِزَحسي ُق ِمني اليَمري
লরলজকপব্ালশর চাে্ব আমা্দর জন্ লরলজ্কর সষাে ি্াষ।

يَنا َو  ِه َتَوكَّل ُبَنا عَلَيي ُبَنا اُل الَِّذي ُهَو َحسي ِه اِ َحسي َلَيي َنا َو ا ِاَِنبي ِه اليَمِصيي لَيي



আমা্দর জন্ ঐ আহাহ ি্াষ িা্ক আমরা আমা্দর জন্ ি্াষ 
ম্ন করলছ, আমরা বার ওততির ্রসা করলছ। বার কা্ছ আমরা 
পব্াববরীব হ্বা।লবলনে আমা্দর শন্তব্ 

ةَ  َل لََنا َو َل قُّوَ ّلَ بِالي اِ َو َل َحوي
লবলন ব্বীব আমা্দর হকান সামার্ হনে লবলন ব্বীব আমা্দর 
হকান শলি হনে।

َحَرةَ  اَا َن َعني َسِبييلَِكَللّلُهّمَ قَاتِِل الّسِ وي لَِّذييَن َيُصّدُ
হহ আহাহ, আততিলন িধরস ক করন ঐ িাদুুকর্দর, িারা আততিনার ততি্ার 
মা্  বািধা নবলর ক্র,

َن ُرُسلََك ُبوي  َو ُيَكّذِ
আততিনার রাসুলি্দর লমা্া পলবততিন্ন ক্র,

َن بَِوعيِدَك ِمُنوي  َو َل ُيؤي
আততিনার পলবিশলব সমূ্হর উততির লববাস সাততিন ক্র না,

َن ِعَباَدَك َو  ذُوي َئَكآَماِ َو ُيؤي
আততিনার বান্দা-বালন্দ্দর কষ হদয়,

َن  َ َو ُيَقاتِلُوي لَِيا َئكي آوي



আততিনার আউললিয়া্দর হব্া ক্র।

يَا َ كَلَِمِتِ للّلُهّمَ َخالِفي َبيي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর মা্  লব্্দ নবলর ক্র লদন।

بِِهميَا َب ِف قُلُوي عي للّلُهّمَ َو اليِق الّرُ
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর অন্ত্র ্ীলবর সঞার ক করন।

َللّلُهّمَ َا َزَك َو عََذاَبَك ا ي ِرجي ِ َه اليَحّقي للاِنيِزلي عَلَيي
হহ আহাহ, আততিলন বা্দর উততির আততিনার শালস ও আততিনার আজাব 
অববীরর ক করন, হহ স্ব্র প্ু।

َللّلُهّمَ َا ِعّنَا َو َل َتِعني عَلَييَناا
হহ আহাহ, আততিলন আমা্দর জন্ সাহাি্ নালিলি ক করন, আমা্দর 
লব কর্দ নয় 

َنا َو َل َتنيُصري عَلَييَنا  َوانيُصري
আততিলন আমা্দর সাহাি্ ক করন, আমা্দর লব কর্দ নয়

ري ُهَداَنا  لَييَنا اِ َواهيِدَنا َو َيّسِ
আততিলন আমা্দর হহদায়াব দান ক করন এবর আমা্দর জ্ন্ আততিনার
ততি্া চলিা্ক সহজ ক করন।



ُكري لََنا َو َل َتميُكري عَلَييَناَا للّلُهّمَ امي
হহ আহাহ, আততিলন আমা্দর জন্ হকৌশলি অবলিম্ন ক করন, আমা্দর
লব কর্দ নয়।

َنا عَلل َمني َبغل عَلَييَنا َوانيُصري
এবর আমা্দর সাহাি্ ক করন এমন হলিাক্দর লব কর্দ িারা আমা্দর
ওততির অন্ায় কর্ছ।

ماَنَّاَنسياِاللّلُهّمَ  َرتَِك الَِّت ُتميِسُك بَِها الّسَ بيِعللَُك بُِقدي َواِت الّسَ
হহ আহাহ, আমরা আততিনার ঐ সাম্ারর হদাহাে লদ্য় পাারনা করলছ 
িার মািধ্্ম আকাশসপক্ক লসর হর্খ্ছন -

 َ ِ َو الَعَفاِرييِت َو اليَمَرَدِةا َياِطيي َحَرِة  َو الّشَ يَس الّسَ ني َتكيِفَيَنا َبأ
হিন আততিলন আমা্দর জন্ ি্াষ হ্য় িান িাদুুকর্দর, 
শয়বান্দর, লজন্দর এবর অবািধ্্দর অলনষবার লব কর্দ।

َنََّك اِ   يًسا ّوَ ا ََشّدُ َبأ ِكييًل ا َشّدُ َتني
লন্য়ে আততিনার প্াব চরম ততিিরা্য়র ও অলিধক প্াবক। 

اِف َل َشاِفي اِّلَ اَنيَت َو َل ِشَفآَء اِّلَ ِشَفآُئَك ِشَفآًء َل ِفي اَنيَت الّشَ اَللّلُهّمَ اشي
 ُيَغاِدُر َسَقًما



হহ আহাহ, আততিলন আ্রাশ্ দান ক করন। লন্য়ে আততিলন 
আ্রাশ্দানকারী। আততিলন ব্বীব হকান লশফাদানকারী হনে এবর 
আততিনার লশফা ব্বীব আ্রাশ্ সমব নয়। এমন হরাশমুলি লদন িার
সা্া কখ্না অসুসবা সমৃি হ্ব ততিা্র না। 

ِرهيَا ٍر بِِسحي ُحوي ري كُّلَ َمسي للّلُهّمَ َبّصِ
হহ আহাহ, আততিলন প্ব্ক িাদুগস ব্লি্ক বা্ক করা িাদু হদলখ্য়
লদন।

ِرهي َا ٍر بَِمكَاِن ِسحي ُحوي ري كُّلَ َمسي للّلُهّمَ َبّصِ
হহ আহাহ, আততিলন প্ব্ক িাদুগস ব্লি্ক বার িাদু করার সান 
হদলখ্য় লদন।

ٍر بَِدَا ُحوي ري كُّلَ َمسي ٖئِهآ َو َدَوٖئِهآللّلُهّمَ َبّصِ
হহ আহাহ, আততিলন প্ব্ক িাদুগস ব্লি্ক বার অসুসবা ও ঔষিষিধ 
সম্কর অবলহব ক করন।

ِض َكَما َري َمآِء َو الي ُرَك ِف الّسَ ُمَك اَمي َس اِسي َمآِء َتَقّدَ َربَُّنا اُل الَِّذي ِف الّسَ
ِض َري َمَتَك ِف الي َعلي َرحي َمآِء فَاجي َمُتَك ِف الّسَ َرحي

হহ আমা্দর প্ূ এমন আহাহ, লিলন আকা্শর প্ু। আততিনার 
ততিলবিত নাম, আততিনার িাববীয় লন্দরশ আসমান-িমী্ন কািরকর। 



আততিনার রহমব হিমন আকা্শ লবদ্মান, হবমন িমী্নও রহমব 
বিষরর ক করন 

َ اَنيَت َعِفيي َتضي َ اَنيَت َرّبُ اليُمسي ّيِِبيي َبَنا َوَخَطاَياَنا اَنيَت َرّبُ الّطَ ِفري لََنا ُحوي َو اغي
ِب ِف اليَكري ِف اليَبَلِء ِف َكشي َدَك ِف َكشي َ بَِك َوحي َتِغييِثيي ِرييَن اليُمسي ُحوي َرّبُ اليَمسي

ي  اِحِميي َحَم الّرَ ِر  َيا اَري حي ِف الّسِ َف اليَغّمِ َو ِف َكشي َو ِف َكشي
এবর আমা্দর ুননাহ ও অততিরািধ সমূহ ননিমা ক করন। আততিলন ততিলবিত 
বান্দা্দর রব, আততিলন অসহায়্দর রব, আততিলন িাদুগস 
সাহাি্পাারনাকারী্দর রব, িারা একমািত আততিনার কা্ছে লবততিদ 
আততিদ হা্ক মুলির জন্, লচন্তামুলি ও িাদুগসবা হা্ক মুলির জন্
পাারনা ক্র। হহ ততিরম ক কররাময়।

َمِتكياَللّلُهّمَ فََا َمًة ِمني َرحي نيِزلي َرحي
অবএব হহ আহাহ, আততিনার রহমবসমূহ হা্ক আমা্দর জন্ 
রহমব অববীরর ক করন।

َللّلُهّمَ َا َمِتَك الَِّت َوِسَعتي كُّلَ َشييٍئا َمًة ِمني َرحي نيِزلي َرحي
হহ আহাহ, তৃতিলাবীর িাববীয় বস্ব ততিলরব্প আততিনার দয়া্া্ার 
হা্ক আমা্দর দয়া ক করন,

َئَِك َو آ ِمني ِشَفًءآ َو ِشَف ٍر فَُيبيَطليآ ِمني ِشَفًءآنيِزلي ِشَفا ئَِك عََل كُّلَ ِسحي



আততিনার হরাশমুলিদা্নর ননিমবায় আমা্দর আ্রাশ্ দান ক করন 
এবর িাদুগসবা হা্ক আ্রাশ্ দান ক করন িা সব িাদু ধ্বরস ক্র 
হদয়।

ٍر فََيُزويليلئَِك عَلآ ِمني ِشَفًءآللّلُهّمَ اَنيِزلي ِشَفَا ى كُّلَ ِسحي
হহ আহাহ, এমন সুসহবা দান ক করন িার ততির সব িাদু দূলর্ুব হ্য় 
িায়। 

َللّلُهّمَ َا َرُق لئَِك عَلآ ِمني ِشَفًءآَفِنيِزلي شا ٍر فَُيحي ى كُّلِ ِسحي
হহ আহাহ, িাদু হা্ক আ্রাশ্লিা্্র পলব্িষিধক দান ক করন হিন 
সকলি িাদু ্স হ্য় িায়... 

ٍر فَُيبيَطُل َو َيفيُسُد اِنََّك عَلل كُّلِ َشييٍئ قَِدييٍر ُرُج عَلل كُّلِ ِسحي ٍر فََيخي  عَلل كُّلِ ِسحي
َِجاَبِة َجِدييري  َو بِالي

হিন সকলি িাদু হা্ক মুলি ততিাওয়া িায়, হিন সকলি িাদু বালবলি হ্য়
িায়, ধ্বরস হ্য় িায় । লন্য়ে আততিলন সবরময় ননিমবার অলিধকারী 
এবর পাারনা কবুলিকারী।

ِض عَالَِم َري ملَواِت َو الي َل فَاِطَر الّسَ َراِفيي َل َو اِسي كَآئِيي َل َو ِميي آئِيي َ اَللّلُهّمَ َرّبَ ِجبي
َن َتلُِفوي ِه َيخي ا فَيي َما كَاُنوي َ ِعَباِدَك ِفيي ُكُم َبيي َهاَدِة  اَنيَت َتحي اليَغييِب َو الّشَ



হহ আহাহ, হহ লজবরাঈলি, লমকাঈলি ও েসরালফলি-এর প্ু, আকাশ 
জলম্নর সষা। অদৃশ্ ও দৃশ্মান বসসমূ্হর অবশব সতা। লন্য়ে 
আততিলন আততিনার বান্দা্দর মিধ্কার মব্্্দর ব্াততিারসমূ্হ লমমারসা
পদান ক্রন। 

ِديي َمني َتَشآُء اِلل ِصَراٍط ُتلَِف ِفييِه ِمَن اليَحّقِ بِاِذينَِك اِنََّك َتهي  اِهيِدَنا لَِما اخي
َتِقييمي ُمسي

আততিলন আমা্দর হি লবিষয়লট আমা্দর কা্ছ অস্পষ হ্য় আ্ছ 
হস্ননি্িত সলঠিক ততিাপদশরন ক করন। লন্য়ে আততিলন িা্ক েচা 
বা্ক সলঠিক ততিা পদশরন ক্রন।

لَكي يَنا إِلل اَنيُفِسَنا فََنهي َربََّنا َل َتكِل
হহ আহাহ, আমা্দর্ক আমা্দর উততির হছ্ড় লদ্বন না িার ফ্লি 
আমরা ধ্বরস হ্য় িাে। 

يَنا فَاكيِشِف اليَبَلءي َك َتَوكَّل عَلَيي
আততিনার উততিরে আমা্দর ্রসা, বাে এ লবততিদ হা্ক আমা্দর 
মুি ক করন

اَللّلُهّمَ اكيِشفي كُّلَ َبَلءي 
হহ আহাহ, সকলি লবততিদ হা্ক আমা্দর মুি ক করন।



َنا بِالّدََا ري َوآللّلُهّمَ َبّصِ ءيآِء َو الّدَ
হহ আহাহ, আমা্দর অসুসবা এবর বার পলবকা্রর উততিায় আমা্দর
অবলহব ক করন।

ُد َو عَلَييَك الّتُكيَلني َِجاَبِة َو َهَذا اليُجهي عَآُء َو ِمنيَك الي اَللّلُهّمَ َهَذا الّدُ
হহ আহাহ, এে আমা্দর পাারনা, (আমা্দর আশা) আততিলন এর 
কবুলিকারী। এলটে আমা্দর প্চষা এবর আততিনার উততিরে ্রসা।

ًما لِيي َ َو َسلََّم َتسي َمِعيي ِبٖه اَجي لِٖه َو َصحي َنا ُمَحّمٍَد ّوَ عَلل ال َو َصّلِ اللّلُهّمَ عََل َنِبّيِ
ا  ً َكِثيي

হহ আহাহ, দয়া ও রহমব অববীরর ক করন আমা্দর নবী হিরব 
মুহামদ সাহাহাহ আলিােলহ ওয়াাসাহাম, বাগর ততিলরবার-ততিলরজন বার 
সকলি সহচরবৃ্ন্দর উততির ।
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