ُح ُُر
ُ ُ الس
ُ ُ ُ ُ ُُُدُعـــاُ ُء

জাদুকরদের উপর মহান আল্লাহর অভিশাপ
للشيخ خالد الحبشي حفظه الله

শায়খ খাদেে আেহাবশী হাভিযাহুল্লাহ
﷽
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিযন্ জগৎসমূহহর
প্রযিপালক।
হহ আল্লাহ, প্রশংসাসমূহ আপন্ার জন্য।
হহ আল্লাহ, বড় হ াট সকল প্রশংসা আপন্ার জন্য।
হহ আল্লাহ, সকল প্রশংসা আপন্ার জন্য হহ এমন্ সত্বা
যিযন্ ক্ষমিা ও রাজহত্ব একক।
মিযাদা ও প্রযিপযির হক্ষহে যিযন্ অযিিীয়।
আপযন্ রাজত্ব কহরন্ প্রযিপযির সাহে।
িাবিীয় বস্তু সৃযি কহরহ ন্ অিঃপর িাহদর যবধান্
যদহয়হ ন্।
আপন্ার ক্ষয় হন্ই, লয় হন্ই।
আপযন্ যবলীন্ হহবন্ ন্া ধ্বংস প্রাপ্ত হহবন্ ন্া।
আপযন্ যিরঞ্জীব।
আপন্ার পযবেিা বর্যন্া করয আপযন্ একক, মহান্।
আপযন্ একক মহান্ মিযাদা ও পযবেিার হক্ষহে।
সবহিহয় বড় ও সহবযাচ্চ ক্ষমিাবান্।
যিযন্ সকল অবস্থা সম্পহকয অবগি।
আপন্ার পযবেিা বর্যন্া করয আপযন্ অহংকার ও
হগৌরহবর অযধকারী। সব প্রভাব প্রযিপযির মাযলক।
আমরা আপন্ার প্রশংসা , আপন্ার পযবেিা বর্যন্া করয
ন্বীগর্ ও নন্কটযিাপ্রাপ্ত হেহরশিাগহর্র প্রশংসা করার
ন্যায়।
আমরা আপন্ার প্রশংসা করয সৎকমযপরায়র্শীল
হন্ককার বান্দাগহর্র প্রশংসা করার মি।

ُن
ُ ُ ُاُلُ ُُحُ ُمُ ُدُ ُُُُِلُُ ُرُ ُبُُاُلُ ُُعُاُ لُمُي
ُُُكُُاُلُ ُُحُ ُمُ ُد
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُل

ُُُجُلُُه
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُل
ُ ُُكُُاُلُ ُُحُ ُمُ ُدُكُلُُ ُهُُدقُُ ُهُ ُو

ُُ... -ُت
ُ ُ ُكُ ُُوُُاُلُ ُُمُلُكُ ُو
ُ ُُدُ ُتُ ُبُاُ لُ ُُمُل
ُ ُُكُُاُلُ ُُحُ ُمُ ُدُ ُيُاُُُ ُمُ ُنُُتُ ُوُ ُح
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُل
ُ...ُُُوُاُلُ ُُجُ ُبُ ُرُ ُوُ ُت
ُ ُُوُتُفُ ُُرُ ُدُ ُتُبُُاُ لُ ُُعُ ُظُ ُمُة

ُُتُفُقُ ُُهُ ُر
ُ ُمُلُ ُك
ُُتُفُُأُُ ُمُ ُر
ُ ُوُخُلُُق

ُل
ُُ لُاُتُ ُحُ ُوُ ُلُ ُوُلُُُاُُُتُ ُُز ُُو
ُُبُ ُُوُلُُاُُُتُُف ُوُ ُت
ُ ُلُاُتُغُ ُي
ُك
ُ ُ ُُس
ُ ُقُآئُ ُمُ ُبُنُف

ُُيم
ُ ُُسُ ُبُ ُحُاُ ن
ُ ُكُاُن
ُ ُ ُتُُاُلُ ُُوُاُحُ ُدُُاُلُ ُُعُظ

ُسُه
ُُ ُيُجُلُاُلُ ُهُ ُوُقُ ُُد
ُ ُاُن
ُ ُُ ُ ُيمُ ف
ُ ُ ُتُُاُلُ ُُوُاُحُ ُدُُاُلُ ُُعُظ

ُُال
ُ ُ ُيرُاُلُ ُُمُتُ ُع
ُ ُ ُاُلُ ُك ُب

ُُال
ُ ُ ُاُلُ ُُعُاُ لُ ُمُ ُبُكُ ُلُ ُح

ُُام
ُ ُ ُتُُاُلُ ُُمُتُكُبُُ ُرُذُ ُوُاُلُ ُُجُل
ُ ُُسُ ُبُ ُحُاُ ن
ُ ُ ُُالُ ُُوُ ُُالُُا كُ ُُر
ُ ُكُاُن

ُن
ُ ُ ُُكُ ُبُ ُحُ ُمُ ُدُُاُ لُاُنُـُ ُُب ُُيآ ُءُ ُُوُُاُلُ ُُمُلُآئُكُةُُُاُلُ ُُمُقُ ُُرُ ُبُي
ُ ُنُ ُحُ ُمُ ُدُ ُكُ ُسُ ُبُ ُحُاُ ن
ُن
ُ ُ ُالصُاُ لُحُي
ُ ُ ُنُ ُحُ ُم
ُُ ُ ُ ُكُ ُبُ ُحُ ُمُ ُدُُاُ لُاُ ُوُ لُ ُيُآ ُءُ ُُو
ُ ُد ُكُ ُسُ ُبُ ُحُاُ ن

হহ আল্লাহ আমরা আপন্ার হিমন্ প্রশংসা করয হিমন্যট
আপযন্ আপন্ার বান্দাগহর্র কা হেহক শুন্হি প ন্দ
কহরন্।
হহ আল্লাহ, আমরা আপন্ার পযরপূর্য প্রশংসা করয ।

ُ ُ دا
ُ ُ ُُحُ ُم
ُُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُاُ نُُاُنُ ُحُ ُمُ ُدُ ُكُ ُُبُ ُمُاُتُح
ُ ُ ُبُُاُ ُن
ُ ُتُسُ ُمُ ُعُم
ُ ُُُنُُعُ ُبُاُدُ ُك

হহ আল্লাহ, পযরপূর্য বরকি, দয়া ও রহমি অবিীর্য
করুন্ আপন্ার বান্দা ও ন্বী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ
ওয়াসাল্লাহমর উপর ও িার পযরজন্সহ আযিক ও
বাযহযক ভাহব পযবে সহিরগহর্র উপর।
হহ আল্লাহ, আপযন্ মহান্।

ُ
ُكُ ُمُ ُحُ ُمُ ُدُ ُوُعُلُ ُىُآُ لُ ُهُ ُو
ُ ُارُ ُكُعُلُ ُىُعُ ُبُدُ ُكُ ُُوُنُ ُبُ ُي
ُ ُ ُاُلُلُ ُهُ ُُمُ ُصُلُُىُ ُوُُ ُُسُلُ ُمُ ُوُب

হহ আল্লাহ, আপযন্ মহান্।
হহ আল্লাহ, আপন্ার জন্যই অযধক প্রশংসা।
হহ আল্লাহ, আমরা আপন্ার পযবেিা বর্যন্া কযর সকাল
ও সন্ধ্যায়।
হহ আল্লাহ, আপযন্ সকল যবষয় সম্পহকয অবগি।
হহ আল্লাহ, আপযন্ যকিাবসমূহহর অবিীর্যকাযর।
হমঘমালার আবিযন্কারী।

ُداُكُثُ ُيُ ُُرا
ُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُنُ ُحُ ُمُ ُدُ ُكُ ُحُ ُم

ُُ ُ ُ ُالطُ ُيُ ُبُيُ ُن
ُن
ُ ُ ُُالطُاُهُ ُرُ ي
ُُ ُ ُ ُاُ ُصُ ُحُاُ ُبُ ُه
ُتُاُ كُبُُ ُرُكُ ُُبُ ُيُ ُُرا
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُن

ُُتُاُ كُبُُ ُرُكُ ُُبُ ُيُ ُُرا
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُن
ُُكُُاُلُ ُُحُ ُمُ ُدُكُثُ ُيُ ُُرا
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُل

ُ
ُ
ُص ُُيلُا
ُ ُ ُكُُبُك ُُرةُ ُ ُُوُا
ُ ُنُسُ ُبُ ُح
ُ ُ ُاُلُلُ ُهُ ُُمُُا نُا
ُُال
ُ ُ ُُح
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُن
ُ ُُتُُاُلُ ُُعُاُ لُ ُمُ ُبُكُ ُل
ُُُاب
ُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُ ُُمنُ ُزُ ُلُاُ لُكُت
ُُاب
ُ ُ ُُوُ ُُم
ُُ ُ ُيُا
ُ ُ ُلسُ ُح
ُ ُج ُر

যবযভন্ন বাযহন্ীহক পরাজয় দান্কারী, কযিন্ প্রযিহশাধ
গ্রহর্কারীও দ্রুি যহসাব গ্রহর্কারী।

ُُُُاب
ُ ُ ُابُ ُشُدُيُ ُدُاُلُعُق
ُ ُ ُازُ ُمُ ُ ُالأُُ ُحُ ُز
ُ ُ ُه

হহ আল্লাহ, আপযন্ িাদুকর ও িার সহিরহদর
পযরপূর্যভাহব গর্ন্া করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাদুকর ও িার সহিরহদর
পযরপূর্যভাহব গর্ন্া করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর েভঙ্গ কহর হিযা করুন্।

ُُالسُ ُحُ ُرُةُ ُوُاُعُ ُوُاُنُ ُهُ ُمُعُ ُدُ ُدُا
ُُ ُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُا ُحُصُُُى

হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর েভঙ্গ কহর হিযা করুন্ এবং
িাহদর কাউহক াড় যদহবন্ ন্া।
হহ আল্লাহ, আপযন্ জাদুকর ও িার সহিরহদর সমূহল
ধ্বংস করুন্।
হহ আল্লাহ, আমরা িাহদর সামহন্ আপন্াহক আশ্রয়
যহহসহব গ্রহর্ করয । হহ প্রবল পরাক্রমশালী ও মহা
শযিধর।
হহ আল্লাহ, আমরা িাহদর অযন্িিা হেহক আপন্ার
কাহ ই আশ্রয় প্রােযর্া করয ।
হহ আল্লাহ, িাহদর জাদু, িাহদর জাদুর যগিঁি ও বািঁধন্
হেহক আমরা আপন্ার আশ্রয় প্রােযর্া করয ।
হহ আল্লাহ, আপন্ার ভয়াবহ যবপদ িাহদর উপর অবিীর্য

ُُاب
ُ ُ ُُسُ ُرُ يُ ُعُاُلُحُ ُس

ُُالسُ ُحُ ُرُةُ ُُواُعُ ُوُاُنُ ُهُ ُمُعُ ُدُ ُدُا
ُُ ُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ ُحُصُُُى
ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُقُتُلُ ُهُ ُمُبُ ُدُ ُُدا

ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُقُتُلُ ُهُ ُمُبُ ُدُ ُُداُ ُُوُُلُُُاُتُغُاُدُ ُرُمُنُ ُهُ ُمُاُ ُحُ ُدُا
ُُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُقُتُ ُلُالُ ُُسُ ُحُ ُرُةُ ُوُاُعُ ُوُاُنُ ُهُ ُمُاُ ُجُ ُمُ ُعُ ُيُ ُن

ُُ ُك فُُيُنُ ُحُ ُُو ُُرُه ُمُ ُُيُاُقُ ُو
ُُن
ُ ُ ُيُ ُيُاُ ُُمُتُ ُي
ُ ُ ُج ُُعل
ُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ نُُاُ ن
ُُُكُمُ ُنُ ُشُ ُرُ ُوُ ُرُهُ ُم
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ نُُاُ نُ ُعُ ُوُذُ ُُب

ُُم
ُ ُ دُه ُمُ ُُوُ ُُرُ ُبُطُ ُُه
ُ ارُهُ ُمُ ُُوُعُُق
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ نُُاُ نُ ُعُ ُوُذُ ُُب
ُ ُكُم
ُ ُ ُُنُاُ ُسُ ُح

ُُ ُ كُا
ُُُص ُُدُ ُوُلُُُا
ُ ُ اُي ُُر ُدُ ُُوُُلُُُاُ ُُي
ُ ُُ ُُُلشُدُ ُيُ ُدُاُلُُذُيُل
ُُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُنُ ُُزُ ُلُعُلُ ُُيُ ُهُ ُمُبُُأ
ُ س

করুন্ িা অপ্রযিহরাধয, অদময ও িার হমাকাযবলা করহি
হকউ সক্ষম ন্য়।
হহ আল্লাহ, িাহদর শযিশালী সদসযহক আপযন্ ধংস
করুন্।
হহ আল্লাহ, িাহদর হন্িৃত্ব প্রদান্কারীহক আপযন্ ধ্বংস
করুন্।
হহ আল্লাহ, িাহদর মহধয সবিাইহি অবাধযযটহক আপযন্
ধ্বংস করুন্।
হহ আল্লাহ, িাহদর মহধয সবিাইহি বড়, হকৌশলী ও
পযরকল্পন্াকারীযট হক আপযন্ ধ্বংস করুন্।
হহ আল্লাহ, িাহদর মহধয জাদু যবদযা সম্পহকয সব িাইহি
হবযশ অবগি ও শযিশালীযট হক ধ্বংস করুন্।
হহ আল্লাহ, িাহদর মহধয জাদু যবদযা সম্পহকয সব িাইহি
হবযশ অবগি ও শযিশালীযট হক ধ্বংস করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ প্রযিযট পরাক্রমশালী অবাধয
অহংকারী ও যবিাযড়ি শয়িান্হক ধ্বংস করুন্।
হহ আল্লাহ, আপন্ার বান্দাহদর উপর িারা জাদুর মাধযহম
প্রভাব যবস্তার করহি িায় িাহদরহক গুহন্ গুহন্ ধ্বংস
করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর েভঙ্গ যবন্ি করুন্,
যন্ঃসহন্দহহ িারা আপন্াহক হারাহি পারহব ন্া।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর আদ ও সামুদ জাযির মি
িাহদর ধ্বংস কহর যদন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর লুি আ. এর জাযির মি
ধ্বংস কহর উহে যদন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর হ াট হ াট িহোপিুি যিযহহি
কঙ্কর িারা প্রস্তারাঘাি করুন্,
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর হ াট হ াট িহোপিুি যিযহহি
কঙ্কর িারা প্রস্তারাঘাি করুন্, িা িাহদর যশঘ্রী প্রাযপ্ত
হহব।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর উপর অশুভ যদহন্র ঝঞ্ঝাবায়ু
হপ্ররর্ করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর উপর অশুভ যদহন্র ঝঞ্ঝাবায়ু
হপ্ররর্ করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর উৎপাযটি হেজুর কাহের ন্যায়
অধঃপযিি করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর প্রলয়ংকারী যবপিযয় িারা
ধ্বংস করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর প্রলয়ংকারী যবপিযয় িারা
ধ্বংস করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর উিরসূযর কাউহক জীযবি
রােহবন্ ন্া।

ُُد ُرُعُل ُىُ ُدُفُُع ُهُاُ ُحُ ُد
ُ ُُيُق

ُُكُاُقُ ُُوُاُهُ ُم
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُهُل

ُُكُاُُعتُاُهُ ُم
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاهُل

ُُكُاُ ُمُكُ ُُرُهُ ُمُ ُُوُاُ كُبُُ ُرُهُ ُم
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاهُل

ُم
ُ ُ ُكُاُ ُمُكُ ُُرُهُ ُمُ ُُوُاُ كُبُُ ُرُهُ ُمُ ُُوُاُ ُُدُهاُه
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاهُل
ُُح ُرُ ُُوُاُ ُشُ ُُدُهُ ُم
ُ ُ ُالس
ُ ُ ُ ُكُاُعُلُ ُُمُ ُُه ُمُ ُُب
ُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُاهُل
ُُح ُرُ ُُوُاُ ُشُ ُُدُهُ ُم
ُ ُ ُالس
ُ ُ ُ ُكُاُعُلُ ُُمُ ُهُ ُمُ ُُب
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاهُل

ُد
ُ ُانُ ُمُتُ ُكبُُ ُرُ ُمُ ُرُ ُي
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُهُل
ُ ُ ُُارُُعُنُيُ ُدُ ُشُ ُيُ ُط
ُ ُُكُكُ ُُل
ُ ُ ُُجُ ُب

ُ ُُُكُمُ ُن
ُُح ُرُعُلُ ُىُُُعُ ُبُاُدُ ُكُعُ ُدُ ُدُا
ُ ُ ُالس
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُهُل
ُ ُ ُ ُُتُسُلُ ُطُ ُوُاُ ُب
ُ
ُُك
ُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُاقُُت ُل ُُه ُمُبُ ُدُ ُدُا ُفُاُنُُ ُهُ ُمُلُاُ ُُيُ ُعُجُ ُزُ ُوُن
ُُاكُعُاُ ُدُ ُوُُثُ ُُم ُُو ُُد
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاهُل
ُ ُ ُكُُ ُُه ُمُُهُل

ُُج ُعُ ُلُُعا لُ ُُي ُُه ُمُُ ُُسُاُفُلُ ُُه ُمُكُقُ ُُوُ ُمُلُ ُوُ ُط
ُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُا
ُُُارُة
ُ ُ ُج ُُه ُمُبُُح
ُُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُ ُوُاُ ُُر
ُ ُج

ُُض ُُو ُدُ ُمُ ُسُ ُوُ ُمُةُُعُنُ ُدُ ُك
ُُ لُ ُُمُن
ُ ُ جُي
ُ ُ ُُُُنُس
ُُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُ ُوُاُ ُُر
ُ ُارُ ُةُم
ُ ُ ُج ُُه ُمُ ُبُحُ ُج

ُُ ُ ُ ُُن
ُد
ُ ُ ُالشُ ُيُاُطُيُ ُنُغُ ُيُ ُرُبُعُ ُُي
ُ ُم

ُُاُصُ ُرُ ُصُ ُرُا
ُُ ُس
ُُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُ ُُواُ ُر
ُ ُُ ُلُعُلُ ُُيُ ُهُ ُمُ ُُرُيُ ُح

ُُاصُ ُرُ ُصُ ُرُاُ فُُيُ ُُيُ ُوُ ُمُنُ ُحُ ُسُُ ُمُ ُسُتُمُ ُر
ُُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُاُ ُر
ُ ُ ُسُ ُلُعُلُ ُُيُ ُهُ ُمُ ُُرُيُ ُح
ُُُلُ ُمُنُقُعُ ُر
ُُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُم
ُ ُازُنُخ
ُ ُ ُاج ُُعُل ُُه ُمُكُاُعُ ُج
ُُ ُ ُ ُكُُ ُُه ُمُ ُُب
ُُالطُاُغُ ُيُة
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاهُل
ُُ ُ ُ ُكُُ ُُه ُمُ ُُب
ُُالطُاُغُ ُيُة
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاهُل

ُُنُبُاُقُ ُيُ ُة
ُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُلُاُتُ ُجُ ُعُ ُلُ ُل ُهُ ُمُم

হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর উিরসূযর কাউহক জীযবি
রােহবন্ ন্া।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর যবরুহে আপন্ার বাযহন্ীসমূহ
হেহক হকান্ একযট বাযহন্ী হলযলহয় যদন্ ও আপন্ার পক্ষ
হেহক হেহরশিা হপ্ররর্ করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর উপর আপন্ার কিদায়ক
আপদ ও কযিন্ শাযস্ত হপ্ররর্ করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর উপর আপন্ার কিদায়ক
আপদ ও কযিন্ শাযস্ত হপ্ররর্ করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর যবরুহে আপন্ার বাযহন্ীসমূহ
হেহক হকান্ একযট বাযহন্ী হলযলহয় যদন্ ও আপন্ার পক্ষ
হেহক হেহরশিা হপ্ররর্ করুন্। িারা িাহদর যন্কৃি
শাযস্তর স্বাদ আস্বাদন্ করাহব, িাহদর মুেমেহল প্রহার
করহব এবং িাহদর পশ্চাহেহশ প্রহার করহব। িারা
িাহদর জ্বলন্ত আজাহবর শাযস্ত আস্বাদন্ করাহব।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর উপর আকাশ হেহক আপদ
অবিীর্য করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর ডুযবহয় যদন্ এবং িাহদর
ওপর হেরাউহন্র হগাহের মহিা পাযন্ িাযপহয় যদন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর ডুযবহয় যদন্ এবং িাহদর
ওপর হেরাউহন্র হগাহের মহিা পাযন্ িাযপহয় যদন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর উপর জ্বলন্ত ন্ক্ষে,
প্রজ্জলন্কারী িারকা ও িাহদর ধ্বংস কহর যদহি পাহর
এমন্ বজ্র যন্হক্ষপ করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর ভয়ংকর ভূকহম্প যন্পযিি
করুন্হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর ভয়ংকর ভূকহম্প যন্পযিি
করুন্ এবং িাহদর ধ্বংস করুন্ িাহদর অযভশপ্ত করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ ধ্বংস করুন্ এমন্ হলাকহদর িারা
জাদু কহর, িারা অবাধযিা কহর, িারা সীমালংঘন্ কহর,
িারা আপন্ার যন্দশযন্সমূহহক অস্বীকার কহর।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহক শাযস্তর পাহাহড় আহরাহন্
করান্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর জন্য িারকাসমূহহক যন্যক্ষপ্ত
প্রস্তহর পযরর্ি করুন্,
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর জন্য িারকাসমূহহক যন্যক্ষপ্ত
প্রস্তহর পযরর্ি করুন্, কািঁটািুি েল িাহদর আহার ও
গরম পাযন্ িাহদর পান্ীয় যহহসহব যস্থর করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর অন্তহর ভীযির সঞ্চার করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর অন্তহর ভীযির সঞ্চার করুন্।

ُُنُبُاُقُ ُيُ ُة
ُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُلُاُتُ ُجُ ُعُ ُلُ ُل ُهُ ُمُم

ُك
ُ ُ ُُجُنُدُ ُكُ ُوُ ُُمُلُآئُكُ ُةُمُ ُنُُعُنُد
ُُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُم
ُ ُُجُنُ ُدُاُُُم
ُ ُُن
ُ ُُسُل ُطُعُلُ ُُيُ ُهُ ُم
ُم
ُ ُ ُج ُُز ُكُُُاُ لُاُلُي
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُنُ ُُزُ ُلُعُلُ ُُيُ ُهُ ُمُ ُُر

ُُ ُ ُ ُك
ُد
ُ ُ ُُالشُدُ ُي
ُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُنُ ُُزُ ُلُعُلُ ُُيُ ُهُ ُمُ ُُر
ُ ُج ُُز ُكُُُاُ لُاُلُيُ ُمُ ُوُعُ ُذُاُ ب

ُُُنُُعُنُدُ ُك
ُُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُم
ُ ُُجُنُدُ ُكُ ُُوُ ُمُلُآئُ ُك ُةُم
ُ ُُجُنُ ُدُاُم
ُ ُُن
ُ ُُس ُل ُطُعُلُ ُُيُ ُهُ ُم

ُارُهُ ُمُ ُُو
ُ ُ ُيُ ُسُ ُوُ ُُم ُُونُ ُهُ ُمُُ ُُسُ ُوُآ ُءُاُلُ ُُعُ ُذ
ُ ُ ُابُ ُُيُ ُضُ ُرُبُ ُوُ ُنُ ُُوُ ُجُ ُوُهُ ُهُ ُمُ ُُوُاُ ُدُب
ُُابُاُ لُ ُُحُ ُرُ يُ ُق
ُ ُُي
ُ ُ ُذ ُُيُق ُُوهُ ُمُعُ ُذ

ُُالسُ ُمُآُء
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُنُ ُُزُ ُلُعُلُ ُُيُ ُهُ ُمُ ُُر
ُُ ُ ُ ُُن
ُ ُج ُزُاُم

ُونُاُلُ ُُمُآُء
ُ ُ ُُرُُق ُهُ ُمُ ُُوُاُ ُُطُب ُقُعُلُ ُُيُ ُهُ ُمُكُقُ ُُوُ ُمُفُ ُرُع
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُ ُوُاُغ
ُُرُُق ُهُ ُمُ ُُوُاُ ُُطُب ُقُعُلُ ُُيُ ُهُ ُمُكُقُ ُُوُ ُمُُفُ ُرُعُ ُوُ ُنُاُلُ ُُمآُء
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُغ

ُارقُ ُة
ُُ ُ ح
ُُ ُشُ ُهُ ُبُا
ُُ ُارقُ ُة ُ ُو
ُُ ُ ح
ُُ ُُشُ ُهُ ُبُا
ُُ ُاُثاُقُ ُُب ُةُ ُو
ُ ُُ سُ ُلُعُلُ ُيُ ُُه ُمُاُنُ ُجُ ُُم
ُُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ ُُر
ُدمُ ُُر ُة
ُ ُ ص ُُواُعُ ُقُقُاُ تُلُ ُةُ ُُم
ُ ُ ُص ُُواُعُ ُقُقُاُ تُلُ ُةُ ُو
ُ ُ ُُو

ُ ُ دا
ُ ُ د ُُي
ُ ُُش
ُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُُزلُ ُُز ُل ُُه ُمُ ُُز لُ ُُزاُ لُا

ُداُ ُُوُا ُك ُبُتُ ُُه ُمُ ُُوالُُعُن ُُه ُمُلُ ُُعُناُكُ ُُب ُُي ُُرا
ُ ُ د ُُي
ُ ُُش
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُُزلُ ُُزُل ُُه ُمُ ُُز لُ ُُزاُ لُا
ُدا ُ ُوُكُاُ ُن
ُ ُ كُُعُن ُُي
ُ ُ ُ ُح ُرُ ُوُ ُُطغُىُ ُوُبُغُىُ ُُوُك
ُُ س
ُُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاقُُت ُلُُم ُن
ُ ُانُُلُاُ ُُياُ ت

ُُدا
ُ ُ كُُعُن ُُي
ُ ُ ُُلُاُ ُُياُ ت

ُص ُُع ُُو ُُدا
ُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُا ُُرُهُق ُه

ُُج ُُو ُُما
ُُ مُُعلُ ُُي ُُه ُمُ ُُر
ُ ُ ج ُُو
ُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُجُُع ُلُاُلُن

ُُاماُ ُُو
ُُ ُ ج ُُو ُُماُ ُُوُ ُالُ ُُزقُُ ُُو ُمُلُ ُُه ُمُ ُُط ُُع
ُُ مُعُلُ ُيُ ُُه ُمُ ُُر
ُ ُ ج ُُو
ُ ُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ ُجُ ُعُ ُلُاُلُ ُُن
ُحُم ُُي ُُما
ُُ ُم
ُ ُ سُق ُُه
ُُ ا

ُب
ُ ُ الرُع
ُُ ُ ُ ُق ُف ُ ُيُقُلُ ُُو ُبُ ُُه ُم
ُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُال
ُب
ُ ُ الرُع
ُُ ُ ُ ُق ُف ُ ُيُقُلُ ُُو ُُب ُُه ُم
ُ ُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُال

হহ আল্লাহ, িাহদরহক আপযন্ ভয়াবহ ভীযিহি যন্পযিি
করুন্ িাহদর মাহঝ এবং িাহদর কাযিি বস্তুর মাহঝ
আপযন্ বাধা হহয় দািঁড়ান্ িাহদর মাহঝ এবং িাহদর
কাময ও গন্তহবযর মাহঝ আপযন্ বাধা হহয় দািঁড়ান্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর ধ্বংস -

ُُشُت ُُه ُُو ُنُ ُُو ُحُ ُل
ُ ُ ُُُمُتُُف ُُز ُُي ُُعاُ ُُوُ ُحُ ُلُبُُيُن ُُه ُمُ ُوُُبُ ُيُ ُنُ ُُماُي
ُ ُ ع ُُه
ُ ُ اُلُ ُُل ُهُ ُُمُفُ ُُز

হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর ধ্বংস করুন্ এবং িাহদর
আগুন্ প্রজ্জ্বযলি করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর মাোয় গরম পাযন্ হেহল যদন্।

ُح ُُر ُُيُقا
ُ ُ ح ُُرُق ُُه ُمُُت
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُقُُتُل ُُه ُمُُتُقُت ُُيلُاُ ُو

হহ আল্লাহ, হসই গরম পাযন্ িারা িাহদর হপট, িাহদর
যপি, িাহদর হাি িাহদর পা িাহদর লজ্জাস্থান্ ও িাহদর
ভ্রুন্স্থ সকল যক ু ধ্বংস কহর যদন্।

ُُ ُ ُ ُامُو
ُىُ ُوُالاُ ُُر ُجُ ُلُ ُُو
ُ الظُ ُُه ُُو ُرُ ُوُالاُ ُُي
ُُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُا ُصُ ُهُ ُرُبُُ ُهُ ُُماُُف ُيُالاُ ُُر
ُ د
ُ ُ ُح

হহ আল্লাহ, হসই গরম পাযন্ িারা িাহদর হপট, িাহদর
যপি, িাহদর হাি িাহদর পা িাহদর লজ্জাস্থান্ ও িাহদর
ভ্রুন্স্থ সকল যক ু ধ্বংস কহর যদন্।

ُىُ ُوُالاُ ُُر ُجُ ُلُ ُُو
ُ الظ ُُه ُُو ُرُ ُوُالاُ ُُي
ُ ُُ ُ ُ ُامُ ُو
ُُ اُلُ ُُل ُهُ ُُمُا ُصُ ُُه ُرُبُُ ُهُ ُُماُ فُ ُيُالاُ ُُر
ُ ُح
ُ د

হহ আল্লাহ, িাহদরহক আপযন্ এমন্ আগুন্ ধারা জ্বাযলহয়
যদন্ িা হিাৎ আগি হয় এবং িারা হস আগুহন্র
হলযলহান্ যশো হেহক যন্হজহদর মুেমেল যন্হজহদর
শরীর বািঁিাহি পারহব ন্া। এবং িাহদর যন্বযাযপি শহষয
পযরর্ি করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর উপর ধারাবাযহক শাযস্ত
অবিীর্য করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর কাউহক াড় যদহবন্ ন্া।

ُن
ُ ُ ُسُتُط ُُي ُُع ُُو ُنُ ُُرُدُهاُُُع
ُ ُ ُارُتُُأُتُ ُُي ُُه ُمُبُُغُت ُةُلُاي
ُ اُلُ ُُل ُهُ ُُمُا
ُ ُ ح ُُر ُق ُُه ُمُ ُُبُن

হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর উপর আপন্ার আজাহবর যড়
যন্ধযাযরি কহর যদন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর শুষ্ক শাোপল্লবযন্যমযি দযলি
হোয়াহড় পযরর্ি করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর ঘাড় িাহদর হাি ও িাহদর
পাহয় যশকল ও হলাহার হবাঝা িাযপহয় যদন্ এবং
জাহান্নাম হক যন্যশ্চি করুন্।

ُاب
ُ ُ ُ ُُذ
ُ ص ُُو ُتُُع
ُ ُ ُبُُعلُ ُُي ُُه ُم
ُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُم
ُُ ص

হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর ঘাড় িাহদর হাি ও িাহদর
পাহয় যশকল ও হলাহার হবাঝা িাযপহয় যদন্ এবং
জাহান্নাম হক যন্যশ্চি করুন্।

ُن
ُ ُ د ُُو ُنُ ُُوُ ُُي ُُبُغ ُُو
ُ ُ بُيُنُ ُُه ُمُ ُوُُبُ ُيُ ُنُ ُُماُ ُُيُ ُُر ُُي

ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُقُُتُل ُُه ُمُتُُقُت ُُيلُا

ُُحُمُي ُم
ُ ُ ُس ُُه ُمُاُل
ُ ُ بُُم ُنُفُ ُُو ُقُ ُُرُؤ
ُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُم
ُُ ص
ُُُن
ُ ُ الب ُُط ُُو
ُُ ُ ُ ُاتُ ُو
ُُ ُ ُ
ُ ُ الع ُُو ُُر
ُُُن
ُ ُ الب ُُط ُُو
ُُ ُ ُ ُاتُ ُو
ُُ ُ ُ
ُ ُ الع ُُو ُُر

ُُُن
ُ ُ ُد ُي
ُ ُداُخُاُ م
ُ ُ ص ُُي
ُُ ح
ُُ ُج ُُع ُل ُُه ُم
ُُ م ُ ُوُا
ُ ُ ساُدُُه
ُُ ج
ُُ ُج ُُو ُُه ُُه ُمُ ُُوا
ُُ ُُو

ُص ُُبا
ُ ُ ُاب
ُ الع
ُُ ُ ُ ُبُعُلُ ُُي ُُه ُم
ُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُم
ُُ ص
ُ ُ ُُذ
ُ دا
ُ ُ داُ اُُب
ُُ ح
ُُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُلُاُتُُب ُقُُمُن ُُه ُمُا

ُض ُُر
ُ ُ حُت
ُ ُ ُشُي ُمُا لُ ُم
ُ ُ اج ُُعُل ُُه ُمُُك ُُه
ُُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُم

ُسلُاُ ُو
ُُ ُسلُا
ُ ُ ُم
ُ ُ جُل ُُه
ُُ د ُُي ُُه ُمُ ُوُاُ ُُر
ُ ل فُُىُاُُعُناُقُ ُُه ُمُ ُُوُاُ ُُي
ُُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُاُ ُجُ ُع
ُُسُع ُُي ُُرا
ُُ ُاُغُلُاُلُاُ ُُُو

ُسلُاُ ُو
ُُ ُسلُا
ُ ُ ُم
ُ ُ جُل ُُه
ُُ د ُُي ُُه ُمُ ُوُاُ ُُر
ُ ل فُُىُاُُعُناُقُ ُُه ُمُ ُُوُاُ ُُي
ُُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ ُجُ ُع
ُسُع ُُي ُُرا
ُُ ُاُغُلُاُلُاُ ُُُو
ُ
ُ

হহ আল্লাহ, আপযন্ জ্বাযলহয় যদন্ এমন্ বযযিহদর িারা
পশ্চাোবন্ কহর, িারা সীমালংঘন্ কহর, িারা সহিযর
প্রযি ভ্রূকুযঞ্চি কহর িারা সিযহক হদহে এবং িার প্রযি
যবহিষ হপাষর্ কহর িারা িাদু কহর, িারা যগিঁট লাগায় বা

ُس ُدُ ُُو
ُُ ح
ُُ ُص ُرُ ُُو
ُ ُ ثُلُلُ ُحُ ُقُ ُوُ ُُب
ُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُم
ُ ح ُُر ُقُ ُمُ ُنُاُ ُُدبُ ُرُ ُوُاُ ُسُ ُُتُكُبُ ُرُ ُوُُع ُُب

ُح ُُر
ُُ س
ُُ ُُعُق ُدُ ُوُ ُُر ُُب ُطُ ُُو

বাধন্ হদয়।

ُ

হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহক জাহান্নাহমর শাযস্ত আস্বাদন্
করান্।

ُصُق ُُر
ُ ُ ُصلُ ُه
ُ ُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُ ُُوا

হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর কাউহক বাযক রােহবন্ ন্া
এবং িাহদর বাযহন্ীর কাউহক াড় যদহবন্ ন্া।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর ভুস্খযলি করুন্।

ُُذُُ ُُر
ُ ُداُ ُُوُُلُاُت
ُُ ح
ُُ ُد ُهُا
ُ جُن
ُُ ُن
ُ ُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُلُاُتُ ُبُقُىُُمُن ُهُ ُوُلُاُم
ُض
ُ ُ س ُفُ ُُب ُُه ُمُالاُ ُُر
ُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُخ

হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর উপর আকাশ হেহক পাের
বষযর্ করুন্, জীবহন্র িাবিীয় উপকরর্ হেহক বযঞ্চি
করুন্।

ُاب
ُ ُ ُ س ُُب
ُُ ُمُا
ُ ُ الس ُُمآ ُءُ ُوُاقُ ُطُ ُعُُعُن ُُه
ُ ُُ ُ ُ ُاص ُُباُمُ ُن
ُُ ُ ح
ُُ ُم
ُ ُ سُُ ُلُعُلُ ُُي ُُه
ُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُا ُُر

হহ আল্লাহ, িাহদর দুগযসমূহ হেহক িাহদর যবিাযড়ি
করুন্, িাহদর ঘর সমূহ হেহক িাহদর লাযিি অপদস্থ
কহর বযহষ্কার করুন্।

ُص ُُوُن ُُه ُمُ ُو
ُُ ح
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হহ আল্লাহ, িাহদর রাজয ধ্বংস করুন্, িাহদর শযি
য ন্নযভন্ন কহর যদন্, িাহদর িাকযিকয ন্ি কহর যদন্
িাহদর অস্ত্র শস্ত্র অকািযকর কহর যদন্ এবং মুসলমান্হদর
যবরুহে িারা িাহদর হিসব জাদুর কাহজ কাহজ বযবহৃি
উপকরর্ ধ্বংস কহর যদন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর হি হকান্ স্থাহন্র হি হকান্
ধরহন্র জাদু সমূহ ধ্বংস কহর যদন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ ইয়াহুদী ন্াসারাসহ িাহদর অন্ুসারী
ও িারা িাহদর সাহািযকারী রহয়হ িাহদর ধ্বংস করুন্।
হহ অসীম শযিশালী ও মহাপরাক্রমশালী।
হহ আল্লাহ, প্রহিযক িাদুগ্রস্তহক আপযন্ মুি কহর যদন্।
হহ আল্লাহ, িাদুর জন্য বন্ধ্ন্কৃি প্রযিযট যগট আপযন্ েুহল
যদন্।
হহ আল্লাহ , হহ যিরঞ্জীব যিরস্থায়ী সিা আপন্ার দয়া ও
অন্ুগ্রহহর সুবাহদ আমরা আপন্ার কাহ সাহািয প্রােযন্া
করয । আপযন্ আমাহদর সাহািযকারী, আপযন্ আমাহদর
সামেযযদান্কারী। আমরা আপন্ার সাহাহিযই আক্রমর্
কযর এবং আপন্ার ভরসায় িুহে যলপ্ত হই।
হহ আল্লাহ, আমরা আপন্াহক জাদুকরহদর অযন্িিার
যবরুহে প্রািীর যহহসহব গ্রহর্ করয ।
হহ আল্লাহ, আমরা আপন্াহক- জাদুকরহদর, িাহদর
সাহািযকারীহদর, িাহদর পাহারাদান্কারী ও িাহদর
হন্িাহদর অযন্িিার যবরুে আশ্রয় যহহসহব গ্রহর্ করয ।
হহ আল্লাহ, আমরা আপন্ার কাহ আশ্রয় প্রােযন্া করয
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িাহদর অযন্িিা হেহক, িাহদর িাদুর যগিঁট হেহক, িাহদর
জাদু হেহক ও িাহদর অস্ত্র হেহক।
হহ আল্লাহ, পাযন্ য যটহয় করা িাদু আপযন্ ধংস কহর
যদন্।
হহ আল্লাহ, পাযন্ য যটহয় করা িাদু আপযন্ ধংস কহর
যদন্।
হহ আল্লাহ, যজন্ সম্রাট হেহক সাহািয যন্হয় করা িাদু
ধ্বংস কহর যদন্।
হহ আল্লাহ, যজন্ সম্রাট হেহক সাহািয যন্হয় করা িাদু
ধ্বংস কহর যদন্।
হহ আল্লাহ, ভ্রুর্স্থ বা মািৃগহভয অবস্থান্রি বস্তুসমূহহর
িাদু আপযন্ ধ্বংস কহর যদন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ ধংস কহর যদন্ মৃি শরীহরর মাংস বা
িার হাযি িারা করা প্রযিযট িাদুহক।
হহ আল্লাহ, মাোর েুযল িারাকৃি প্রযিযট িাদুহক আপযন্
ধংস কহর যদন্।
হহ আল্লাহ, স্পহশযর মাধযহম করা প্রযিযট িাদুহক আপযন্
ধংস কহর যদন্।
হহ আল্লাহ, পযরহধয় বহস্ত্রর মাধযহম করা প্রযিযট িাদুহক
আপযন্ ধংস কহর যদন্।
হহ আল্লাহ, করমদযহন্র মাধযহম করা প্রযিযট িাদুহক
আপযন্ ধংস কহর যদন্ ।
হহ আল্লাহ, অদৃশয সত্বার মাধযহম করা প্রযিযট িাদুহক
আপযন্ ধংস কহর যদন্ ।
হহ আল্লাহ, দূরবিযী শহর হেহক িাহদর করা প্রযিযট
িাদুহক আপযন্ ধংস কহর যদন্ ।
হহ আল্লাহ, আপন্ার আয়ািহক যবকৃিকরর্ বা
পযরবিযহন্র মাধযহম িারা হি জাদু কহরহ িা আপযন্
ধংস কহর যদন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ এমন্ প্রযিযট িাদু ধ্বংস কহর যদন্ িা
করার হক্ষহে আপন্ার যকিাব হক অপমান্ করা হহয়হ ।
হহ আল্লাহ, আপযন্ এমন্ প্রযিযট িাদু ধ্বংস কহর যদন্ িা
বািাহসর মাধযহম আবযিযি হয়।
হহ আল্লাহ, আপযন্ পাহাহড়র প্রযিযট িাদু ধ্বংস কহর
যদন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ প্রযিযট এমন্ িাদু ধ্বংস কহর যদন্ িা
িারা পাহাহড় আশ্রয় যন্হয় কহরহ ।
হহ আল্লাহ, আমরা আপন্ার কাহ আশ্রয় িাই িাহদর
কুমন্ত্রর্া হেহক ও িাহদর হধািঁকাবাযজ হেহক।
হহ আল্লাহ, আমরা আপন্ার কাহ িাহদর যহংসা ও
যবহিষ হেহক আশ্রয় প্রােযন্া করয ।
হহ আল্লাহ, আমরা আপন্ার কাহ আশ্রয় িাই িাহদর
শযিশালী আক্রমর্ হেহক, িাহদর সুহিাগসন্ধ্ান্ হেহক
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ُُُ ُُلُك
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ ُبُط
ُك
ُ ُ ُامُت ُُهُن ُُواُفُ ُُي ُهُُكُتاُ ب
ُ ُ ُح ُر
ُُ س
ُ ُ ُل
ُُُ ُُلُك
ُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُاُ ُبُط
ُُُاح
ُ ُ الر ُُي
ُُ ُ ُ ُح ُُرُكُت ُه
ُ ُح ُر
ُُ س
ُ ُ ُل
ُُُ ُُلُك
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ ُبُط
ُل
ُ ُ لُ ُسُ ُحُ ُرُ ُف ُيُجُُب
ُُُ ُُلُك
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ ُبُط

ُُُلُ ُسُ ُحُ ُرُ ُف ُيُجُُب ُلُاُ ُُواُه
ُُُ ُُلُك
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ ُبُط

ُم
ُ ُ د ُُرُه ُمُ ُوُ ُمُكُ ُُرُه
ُ ُ ُكُمُ ُنُغ
ُ ُُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ نُُاُ نُ ُعُ ُوُذُُب

ُم
ُ ُ دُه
ُ س
ُُ ح
ُُ ُدُه ُمُ ُُو
ُ حُق
ُ ُكُمُ ُن
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ نُُاُ نُ ُعُ ُوُذُ ُُب

ُص ُُه ُمُ ُُو ُُمُتاُ بُُعُت ُُه ُمُ ُُو
ُ ُ ش ُُه ُمُ ُُوُتُ ُُرُب
ُ ُ د ُةُ ُُب ُُط
ُ ُُ ش
ُُ ُكُمُ ُن
ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ نُُاُ نُ ُعُ ُوُذُ ُُب

িাহদর অন্ুসরর্ হেহক ও িাহদর কহিারিা হেহক।

ُُم
ُ ُ ُتُ ُشُدُ ُيُدُُه

হহ আল্লাহ, আমরা আপন্ার কাহ আশ্রয় প্রােযন্া কযর
িাহদর সুহিাগসন্ধ্ান্ হেহক িাহদর শয়িান্হদর অহপক্ষা
করা হেহক ও িাহদর উম্মিিা হেহক।

ُش ُُياُطُُيُن ُُه ُمُ ُُو
ُ ُص ُُب ُر
ُ ُ ص ُُب ُُرُه ُمُ ُُو
ُ ُ ُكُمُ ُن
ُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُاُ نُُاُ نُ ُعُ ُوُذُ ُُب

হহ আল্লাহ, আমরা আপন্ার কাহ আশ্রয় প্রােযন্া করয
িাহদর উম্মিিা হেহক, িাহদর মন্স্কামন্া হেহক িাহদর
পেভ্রি করার হেহক, িাহদর যবভ্রাযন্ত হেহক।

ُشُُ ُُه ُُواُتُ ُُه ُمُ ُوُُز ُُيُغ ُُه ُمُ ُو
ُ ُاسُت ُُماُ تُُت ُُه ُمُ ُو
ُُ ُ ُكُمُ ُن
ُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُاُ نُُاُ نُ ُعُ ُوُذُ ُُب

ُم
ُ ُ اسُت ُُماُ تُُت ُُه
ُُ ُ

ُم
ُ ُ ضلُاُ لُاُت ُُه
ُُ

হহ আল্লাহ, আপযন্ আমাহদর জন্য িহেি হহয় িান্
ُللُ ُوُنُ ُُع ُم
ُُ ح
ُُ ُت
ُ ُ شُئ
ُُ ُتُ ُوُُك ُُي ُف
ُ ُ اُشُئ
ُُ ُُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُا ُكُفُناُهُ ُمُ ُُب ُُم
ُ ُسُبُُناُُا
হিভাহবই আপন্ার মযজয িার মাধযহমই আপন্ার মযজয।
আমাহদর জন্য আল্লাহই িহেি, যিযন্ই উিম
ُ ُ ُسُبُُنا
ُن
ُ ُ ُُالرُا ُُز ُقُم
ُُ ح
ُُ ُق
ُ ُ خلُ ُُو
ُ سُبُُناُُاُلُخُاُ لُ ُقُمُ ُنُاُلُ ُُم
ُُ ح
ُُ ُل
ُ ُ ُاُلُ ُُوكُ ُي
ُ
কািযযন্বযাহক। মােলুহকর যবপরীহি তিাই আমাহদর জন্য
ُسُبُُناُُُعُلُ ُُي ُهُتُ ُُوكُُلُُناُ ُُوُاُلُ ُُي ُهُاُنُُبُُنا
ُُ ح
ُُ ُذيُُُهُ ُو
ُ ُُللُاُ ل
ُُ ح
ُُ ُاُلُ ُُم ُُرُز ُُو ُق
িহেি। যরযজক প্রিযাযশর িাইহি আমাহদর জন্য
ُ ُسُبُُناُُا
যরযজহকর তিাই িহেি। আমাহদর জন্য ওই আল্লাহ
ُُُاُوُلُ ُاُقُ ُُوةُ اُ لُُاُ ُُبُاُلل
ُ ُ ُوُاُلُ ُُي ُهُاُلُ ُُم
ُ ُص ُُي ُرُ ُوُلُا
ُ ُُ ُحُ ُُو ُلُلُُن
িহেি িাহক আমরা আমাহদর জন্য িহেি মহন্ করয ,
আমরা িার ওপর ভরসা করয । িার কাহ আমরা
প্রিযাবিযীি হহবা। যিযন্ই আমাহদর গন্তবয যিযন্ বযিীি
আমাহদর হকান্ সামেযয হন্ই যিযন্ বযিীি আমাহদর
হকান্ শযি হন্ই।
হহ আল্লাহ, আপযন্ ধংস করুন্ ঐ জাদুকরহদর, িারা
ُن
ُ ُ ُذُب ُو
ُُ كُ ُوُ ُُيُك
س ُُب ُُيُل
ُ ُ ُن
ُ ُ نُُع
ُ ُ د ُُو
ُ ُُ ص
ُ ُ ذُي ُنُ ُُي
ُ ُُح ُُرةُاُل
ُ ُ الس
ُ ُ ُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُقُاُ تُ ُل
ُ
আপন্ার পহের মাহঝ বাধা নিযর কহর, িারা আপন্ার
রাসুলহদর যমেযা প্রযিপন্ন কহর, িারা আপন্ার প্রযিশ্রুযি
ُكُ ُُو
ُُ ُ كُ ُوُ ُُيُؤُذ ُُو ُنُُع ُُب
ُُ د
ُ كُ ُوُلُاُ ُُيُُؤُمُن ُُو ُنُ ُُب ُُوُع
ُُ ُُر
ُ ُاد ُكُ ُوُُا ُُمآئ
ُ ُسل
সমূহহর উপর যবশ্বাস স্থাপন্ কহর ন্া, িারা আপন্ার
ُُك
ُ ُ ُُُيُقاُ تُلُ ُُو ُنُاُ ُُو لُ ُُيآئ
বান্দা-বাযন্দহদরহদর কি হদয়, আপন্ার সাহে হৃদযিা
পাষর্কারীহদর হিযা কহর।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর মাহঝ যবহভদ নিযর কহর যদন্।
ُُ ُ
ُ ُي
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর অন্তহর ভীযির সঞ্চার করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ িাহদর উপর আপন্ার শাযস্ত ও
আপন্ার আজাব অবিীর্য করুন্, হহ সহিযর প্রভু।
হহ আল্লাহ, আপযন্ আমাহদর সহহিাযগিা করুন্, আপযন্
আমাহদর যবরুহে ন্য় । আপযন্ আমাহদর সাহািয করুন্,
আমাহদর যবরুে ন্য়, আপযন্ আমাহদর হহদায়াি দান্
করুন্ এবং আমাহদর জহন্য আপন্ার পে প্রদশযন্হক
সহজ করুন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ আমাহদর জন্য হকৌশল অবলম্বন্
করুন্, আমাহদর যবরুহে ন্য় এবং আমাহদর সাহািয
করুন্ এমন্ জাযির যবরুহে িারা আমাহদর ওপর অন্যায়
করহ ।
হহ আল্লাহ, আমরা আপন্ার ঐ সামহেযর হদাহাই যদহয়
প্রােযন্া করয িার মাধযহম আকাশসপ্তকহক যস্থর
হরহেহ ন্, আপযন্ আমাহদর জন্য িহেি হহয় িান্
জাদুকরহদর অযন্িিার যবরুহে, শয়িান্ ও যজন্হদর

ُم
ُ ُ خاُ لُ ُفُُبُ ُ ُنُُكلُ ُُمُت ُُه
ُ ُُا لُلُ ُهُ ُُم

ُم
ُ ُ ب ُف ُ ُيُقُلُ ُُو ُُب ُُه
ُ ُ الرُع
ُُ ُ ُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُ ُوُالُ ُق

ُُق
ُ ُُ ح
ُ ُ ُكُاُُلُ ُهُاُل
ُ كُ ُوُُع
ُُ ج ُُز
ُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُنُ ُُز ُلُعُلُ ُُي ُُه ُمُ ُُر
ُ ُذُُاُ ب

ُُدنُاُ ُُو
ُ ص ُُرُُعلُُيُناُ ُُوُاُه
ُ ُ ص ُُرنُاُ ُُوُلُاُُُتُُن
ُ ُ ُاُوان
ُُ ُُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُُعُناُ ُُوُلُاُتُُع ُنُُعلُُيُن

ُُداُ نُاُاُلُُيُنا
ُ ُ س ُُرُُه
ُ ُ ُي

ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُا ُمُكُ ُرُلُُناُ ُُوُلُاُُُتُ ُمُكُ ُُرُعُلُُيُناُ ُُوُانُ ُصُ ُُرنُاُُُعُل ُىُ ُمُ ُنُبُغُىُعُلُُيُنا
ُُ ُ ُاتُا
ُلسُ ُبُ ُعُاُ ُن
ُ ُ كُاُلُُتُيُتُ ُُم
ُ ُ كُ ُُبُق
ُ ُ ُُالُ ُلُ ُهُ ُُمُاُ نُُاُُن
ُُ ُ ُ ُكُ ُُب ُُها
ُ ُ ُالسُ ُُم ُُو
ُ س
ُ ُد ُُرت
ُ ُساُل
ُن
ُ ُ ُتُ ُوُاُلُ ُُم ُُر ُدُ ُةُا
ُُ ُ العُف
ُُ ُ ُ ُالش ُُياُطُ ُيُ ُنُ ُو
ُ ُُ ُ ُ ُح ُُر ُةُ ُو
ُ ُ الس
ُ ُ ُ ُ ُتُ ُكُفُيُناُبُُأُ ُس
ُ ار ُُي

ُك
ُُ ُ الش ُُياُطُ ُيُ ُنُ ُوُاُلُ ُُعُف
ُ ُُ ُ ُ ُح ُُر ُةُ ُو
ُ ُ الس
ُ ُ ُ ُ ُتُ ُكُفُيُناُبُُأُ ُس
ُ ار ُُي
ُ ُُتُ ُوُاُلُ ُُم ُُر ُدُ ُةُاُ ن
ُُش ُُدُتُُنُك ُُيلُا
ُُ ُساُ ُُُوُا
ُُ ُش ُُدُبُُأ
ُ ُا
হহ আল্লাহ, আপযন্ যশো দান্ করুন্ এমন্ হরাগমুযি িার
ُك
ُُ ُُ ُُتُ ُُوُلُاُ ُُشُُفآ ُءُاُ ل
ُ ُُ ُ ُ ُت
ُ ُاُشُفآئ
ُ ُالشافُ ُيُلُُُُاُُُشُافُ ُيُُاُ لُُآُاُن
ُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُا ُشُفُيُاُن
অযন্িিার যবরুহে, অবাধযহদর অযন্িিার যবরুহে।
যন্শ্চয়ই আপন্ার প্রভাব িরম পিযাহয়র ও অযধক
প্রভাবক।

সাহে কেহন্া অসুস্থিা সম্পৃি হহি পাহর ন্া।। যন্শ্চয়ই
আপযন্ আহরাগযদান্কারী। আপযন্ বযিীি হকান্
যশোদান্কারী হন্ই এবং আপন্ার যশো বযিীি
আহরাগযলাভ সম্ভব ন্য়।
হহ আল্লাহ, আপযন্ প্রহিযক িাদুগ্রস্ত বযযিহক িাহক করা
িাদু হদযেহয় যদন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ প্রহিযক িাদুগ্রস্ত বযযিহক িার িাদু
করার স্থান্ হদযেহয় যদন্।
হহ আল্লাহ, আপযন্ প্রহিযক িাদুগ্রস্ত বযযিহক িার
অসুস্থিা ও ঔষধ সম্পহকয অবযহি করুন্।
আমাহদর প্রভূ এমন্ আল্লাহ, যিযন্ আকাহশর প্রভু। িার
ন্াম বরকিমযেি হহয়হ আকাশ ও িমীহন্ হিমযন্ ভাহব
িার দয়া আকাশজুহড় পযরবযপ্ত।
হহ আল্লাহ, আপযন্ আপন্ার দয়া পৃযেবীহি অবিীর্য
করুন্ এবং আমাহদর গুন্াহ ও পাপ সমূহ হমািন্ কহর
যদন্। যন্শ্চয়ই আপযন্ পযবেিা অবলম্বন্কারীহদর প্রভু,
যন্শ্চয়ই আপযন্ অসহায়হদর প্রভু, যন্শ্চয়ই আপযন্
িাদুগ্রস্থ সাহািযপ্রােযন্া কারীহদর প্রভু। িারা একমাে
আপন্ার কাহ ই যবপদ আপদ হেহক মুযির জন্য,
যিন্তামুযি ও িাদুগ্রস্তিা হেহক মুযির জন্য প্রােযন্া কহর।
হহ পরম করুর্াময়।

হহ আল্লাহ, আপন্ার রহমিসমূহ হেহক আমাহদর জন্য
রহমি অবিীর্য করুন্।
হহ আল্লাহ, পৃযেবীর িাবিীয় বস্তুহি পযরবযপ্ত আপন্ার
দয়াভাোর হেহক আমাহদর দয়া করুন্, আপন্ার
হরাগমুযিদাহন্র ক্ষমিায় আমাহদর আহরাগয দান্ করুন্
এবং িাদুগ্রস্তিা হেহক আহরাগয লাহভর উপায় দান্
করুন্ িা িাদু ধ্বংস কহর যদহি পাহর।
হহ আল্লাহ, প্রযিযট িাদুর হক্ষহে আমাহদর আহরাগয
লাহভর ক্ষমিা দান্ করুন্ িার মাধযহম িাদু ধ্বংস হহয়
িায়।

ُُسُق ُُما
ُُ ُسُق ُُماُ ُُشُُفآ ُءُلُاُ ُُيُُغاُدُ ُر
ُُ ُشُفآ ُءُلُاُ ُُيُُغاُدُ ُُر
ُُ
ُح ُُرُه
ُُ س
ُ ُ ُح ُُو ُرُُب
ُُ س
ُ ُ ص ُرُكُ ُُلُ ُُم
ُ ُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُ ُُب

ُُح ُُرُه
ُُ س
ُُ ُان
ُُ س
ُ ُ ص ُرُكُ ُُلُ ُُم
ُ ُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُ ُُب
ُ ُ ُح ُُو ُرُُبُمك

ُُدآُئ ُهُ ُوُ ُُد ُُوآُئ ُه
ُ ُ ح ُُو ُرُ ُُب
ُ ُ ُص ُرُكُ ُُلُ ُمُ ُس
ُ ُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُ ُُب

ُُالسُ ُُمآُء
ُ ُُللُاُ ل
ُُ ُ ُ ُذيُ فُ ُي
ُ ُُُربُُُناُُا

ُُالسُ ُُمآ ُءُ ُُو
ُُ كُاُُم ُُر
ُُ ُد ُسُا
ُ ُُ ُالسُ ُُمآ ُءُتُُق
ُ ُُللُاُ ل
ُُ ُ ُ ُك ُف ُي
ُُ ُ ُ ُذيُ فُ ُي
ُ س ُُم
ُ ُُ ُُربُُُناُُا

ُك ُف ُيُُاُ لُاُ ُُر ُضُ ُُو
ُ ُ ح ُُمُت
ُُ جُع ُلُ ُُر
ُ ُُالسُ ُُمآ ُءُفُُا
ُ ُ ح ُُمُت
ُُ اُر
ُُ ُُ ضُُك ُُم
ُ ُ اُ لُاُ ُُر
ُُ ُ ُ ُك ُف ُي
ُب
ُُُُ تُ ُُر
ُُُُ ُ ُ ُب
ُُُ تُ ُُر
ُُ ُ خ ُُط
ُ ح ُوُبُنُاُ ُُو
ُُ ُاُغُُف ُرُلُُنا
ُ ُالط ُُي ُُب ُيُ ُنُاُن
ُ ُاياُ نُاُاُن

ُك
ُُ د
ُُ ح
ُُ كُ ُُو
ُ ُ ح ُُو ُُر ُيُ ُنُاُلُ ُُم
ُُ س
ُ ُ بُاُلُ ُُم
ُُُ تُ ُُر
ُ ُ سُت
ُ ُ اُلُ ُُم
ُ سُتُغ ُُيُث ُيُ ُنُ ُُب
ُ ُض ُُعُف ُيُ ُنُاُن

ُف
ُُ ش
ُ ُ ُش ُفُاُلُُغ ُمُ ُُو ُف ُيُُُك
ُ ُ ُفُاُ لُ ُك ُُر ُبُ ُُو ُف ُيُك
ُ ُ ُفُاُلُ ُُبلُآُء ُف ُيُك
ُ ُ ُُف ُيُك
ُ ش
ُ ش
ُُالراُحُُم ُيُ ُن
ُُ ُ ُ ُح ُم
ُُ ح ُُر ُ ُُياُ اُ ُُر
ُ ُ الس
ُُ ُ ُ

ُك
ُ ُ ح ُُمُت
ُُ ح ُُم ُةُمُ ُنُ ُُر
ُُ لُ ُُر
ُُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُفُاُنُ ُُز

ُشُفآُء
ُُ ُشيُُ ُئُ ُُو
ُ ُس ُُع ُتُكُ ُُل
ُُ ُكُاُلُُتُيُ ُُو
ُُ ح ُُم ُةُُم ُنُ ُُر
ُُ اُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُنُ ُُز ُلُ ُُر
ُ ح ُُمُت

ُل
ُُ لُ ُسُ ُحُ ُرُُفُُي ُُب ُُط
ُُُ ُكُعُل ُىُك
ُُ ُشُفآُءُُم ُن
ُُ ُكُ ُوُاُنُ ُُز ُل
ُُ ُُم ُن
ُ ُشُفآئ
ُ ُشُفآئ
ُل
ُُ كُعُل ُىُكُ ُُلُ ُسُ ُحُ ُرُفُُيُ ُُز ُُو
ُُ ُشُفآُءُُم ُن
ُُ ُاُلُ ُلُ ُهُ ُُمُاُُن ُُز ُل
ُ شُفآُئ
ُ

হহ আল্লাহ, সকল িাদুর হক্ষহে আমাহদর আহরাগযলাহভর
ক্ষমিা দান্ করুন্ িার মাধযহম িাদু ভস্ম কহর হদয়া
িায়। িার মাধযহম িাদু হেহক মুযি পাওয়া িাহব, িা
বাযিল কহর হদয়া িাহব, ধ্বংস কহর হদয়া িাহব যন্শ্চয়ই

ُل
ُُ ُقُعُُل ُىُك
ُ ُ ح ُُر
ُ ُ كُعُل ُىُكُ ُلُ ُسُ ُحُ ُرُفُ ُُي
ُُ ُشُفآُءُمُ ُن
ُُ ُاُلُ ُُل ُهُ ُُمُاُنُ ُُز ُل
ُ ُشُفآئ

ُكُعُل ُىُكُ ُلُشُُيُ ُُئ
ُ ُ ح ُُرُفُيُ ُبُ ُطُ ُلُ ُوُ ُُيُف
ُُ س
ُ ُ ُل
ُُ ُجُُُعُل ُىُك
ُ خ ُُر
ُ ُسُ ُحُ ُرُفُ ُُي
ُ ُُس ُدُاُ ن
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আপযন্ সবযময় ক্ষমিার অযধকারী এবং প্রােযন্া
কবুলকারী।
হহ আল্লাহ, হহ যজবরাঈল, যমকাঈল ও ইসরাযেল-এর
প্রভু, আকাশ জযমহন্র তিা। অদৃশয ও দৃশযমান্
বস্তুসমূহহর অবগি সিা যন্শ্চয়ই আপযন্ আপন্ার
বান্দাহদর সন্দীহান্ বযাপারসমূহহ যসোন্ত প্রদান্ কহরন্।
আপযন্ আমাহদর হি যবষয়যট আমাহদর কাহ অস্পি
হহয় আহ হসহক্ষহে সযিক পেপ্রদশযন্ করুন্ যন্শ্চয়ই
আপযন্ িাহক ইচ্ছা িাহক সযিক পে প্রদশযন্ কহরন্।
হহ আল্লাহ, আমাহদর হকান্ হক্ষহে যন্হজহদর উপর
দাযয়ত্ব িাযপহয় যদহবন্ ন্া িার েহল আমরা ধ্বংস হহয়
িাহবা। আপন্ার উপরই আমাহদর ভরসা িাই এ যবপদ
হেহক আমাহদর মুি করুন্।
হহ আল্লাহ, এই যবপদ হেহক আমাহদর মুি করুন্।
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ُُقُ ُدُيُ ُُرُ ُُوُبُاُ لُاُ ُجُاُ بُ ُةُ ُجُ ُدُيُ ُُر

ُاتُ ُُو
ُ ُ ُ ُالسُ ُمُ ُو
ُُ ُلُ ُُوُاُ ُسُ ُرُاُفُي
ُُ ُلُ ُُوُمُيُكُآئُي
ُُ ُبُ ُجُبُ ُرُآئُي
ُ ُ ُمُ ُر
ُُ ُاُلُ ُلُ ُه
ُ ُ ُ ُلُفُاُطُ ُُر

ُ ُ ُ ُبُ ُُو
ُكُفُ ُيُ ُمُا
ُُ ُنُعُبُ ُاد
ُ ُ ُمُبُُي
ُ ُ ُتُُتُ ُحُك
ُ ُ ُمُ ُالُغُ ُي
ُ ُ ُضُعُاُ ل
ُ ُ ُاُ لُاُ ُر
ُ ُالشُ ُهُ ُادُةُ ُاُن
ُك
ُ ُ ُقُبُاُذُن
ُ ُ ُنُاُ لُ ُح
ُ ُ ُفُفُ ُيُُهُم
ُ ُ ُنُاُهُ ُدُنُاُلُ ُمُاُ ُاخُتُل
ُُ ُكُاُنُ ُوُاُفُ ُيُ ُهُيُخُتُلُفُ ُو

ُم
ُ ُ ُاطُ ُمُ ُسُتُقُي
ُُ ُ ُنُ ُتُ ُشُآ ُءُُالُ ُىُ ُصُ ُر
ُ ُ ُيُُُم
ُ ُ ُاُ ن
ُ ُكُتُ ُهُ ُد

ُفُ ُالُبُلُآُء
ُ ُ ُكُتُ ُوُكُُلُنُاُفُا كُ ُش
ُ ُ ُكُعُلُ ُي
ُ ُ ُُرُبُنُاُلُاُُُتُكُلُنُاُُإُُلُ ُىُاُنُفُ ُسُنُاُفُنُ ُهُل
ُفُلُبُلُآُء
ُ ُ ُمُا كُ ُش
ُُ ُاُلُ ُُل ُه

ُ ُفُك
ُُلُبُلُآُء
ُ ُ ُمُا كُ ُش
ُُ ُاُلُ ُُل ُه

হহ আল্লাহ, সকল যবপদ হেহক আমাহদর মুি করুন্।
হহ আল্লাহ, আমাহদর অসুস্থিা ও িার প্রযিকাহরর উপায়
আমাহদর অবযহি করুন্।
হহ আল্লাহ, আমাহদর অসুস্থিা ও িার প্রযিকাহরর উপায়
আমাহদর অবযহি করুন্।
হহ আল্লাহ, এযটই আমাহদর প্রােযন্া, আপযন্ এর
কবুলকারী। এযট আমাহদর হিিা এবং আপন্ার উপর
ভরসা।
হহ আল্লাহ, দয়া ও রহমি অবিীর্য করুন্ আমাহদর ন্বী
হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়া-সাল্লাম, িািঁর
পযরবার-পযরজন্ িার সকল সহিরবৃহন্দর উপর ।

ُ ُ ُ ُالدُآ ُءُ ُُو
ُ ُ ُ ُمُبُ ُصُ ُرُنُاُب
ُالدُ ُوُآُء
ُُ ُاُلُ ُلُ ُه
ُ ُ ُ ُالدُآ ُءُ ُُو
ُ ُ ُ ُمُبُ ُصُ ُرُنُاُب
ُالدُ ُوُآُء
ُُ ُاُلُ ُلُ ُه

ُ ُ ُ ُمُهُذُُُا
ُك
ُ ُ ُدُ ُُوُعُلُ ُي
ُ ُ ُكُاُ لُاُ ُجُاُ بُ ُةُ ُُوُهُذُُُاُُاُلُ ُجُ ُه
ُ ُ ُُالدُعُآ ُءُ ُُوُمُن
ُُ ُاُلُ ُلُ ُه
ُ-ُُان
ُ ُ ُاُ ُلتُكُل

ُنُ ُُو
ُ ُ ُدُ ُوُعُلُ ُىُاُ لُ ُهُ ُُوُ ُصُ ُحُ ُبُ ُهُاُ ُجُ ُمُعُي
ُ ُُُوُ ُصُلُُىُ ُالُ ُلُ ُهُ ُمُُُعلُ ُىُنُ ُبُ ُيُنُاُ ُمُ ُحُ ُم

ُُمُ ُتُ ُسُلُ ُيُ ُمُاُكُثُيُ ُرُا
ُ ُ ُُُسُل

Against Magician With Bengali Translate
1st Edition: June, 2020

