
 

 

সকাল-সন্ধার জিকিরসমহূ 

ইকবাল হোছাইন মাছমু 

আল কুরআন ও সহিহ হাদিসের 

আলোকে সকাল-সন্ধ্যার কিছু 

চয়নকৃত যিকির-আযকার স্থান পেয়েছে 

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায়। 

https://islamhouse.com/232425 

 সকাল-সন্ধার যিকিরসমূহ  

 সকাল-সন্ধার যিকিরসমহূ 

 [ Bengali – বাাংলা –] بنغالي 

https://islamhouse.com/232425


 

 

ইকবাল হোসাইন মাছুম 

   

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ 

যাকারিয়া 

আয়াতুল কুরসী: সকাল ও সন্ধ্যায় 

একবার  

يُّ ٱۡلقايُّوُمُۚ َلا  ها إَِله ُهوا ٱۡلحا
ٓ إِلاَٰ ُ َلا َلا ﴿ٱَّلله َا   ٞ نا ِِ   ُُُُ ُُ

ۡۡ  َا

ي  ُِ ن ذاا ٱله ا فِي ٱۡۡلاۡرِضِۗ ما ما َا ِت  واَٰ ا فِي ٱلسهماَٰ ناۡوم ُۚ لههُ  ما

ۡلفاُهۡمۖۡ  ُا ا  ما َا ا باۡينا أاۡيِديِهۡم  ُٓ  إَِله بِإِۡذنِِهۚۦُ ياۡعلاُم ما ياۡشفاُع ِعندُا

َا  آءاُۚ  ا شا ۡن ِعۡلِمِهۦٓ إَِله بِما َلا يُِحيُطونا بِشاۡيٖء م ِ عا َا ِِ
َلا يا  َا ٱۡۡلاۡرضاۖۡ  َا ِت  واَٰ يُّهُ ٱلسهماَٰ ِِ ُهوا   ُكۡر َا اُۚ  وهُُُ  ِفۡفُهُهما

  [٢٥٥]البقرة: ﴾ ٢٥٥ٱۡلعاِليُّ ٱۡلعاِهيُم 

“আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) 

ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, 



 

 

সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাাঁকে তন্দ্রা ও 

নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাাঁর জন্যই 

আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবাং যমীনে 

যা আছে তা। কে সে, যে তাাঁর নিকট 

সুপারিশ করবে তাাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি 

জানেন যা আছে তাদের সামনে এবাং যা 

আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাাঁর 

জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব 

করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা 

ছাড়া। তাাঁর কুরসী আসমানসমহূ ও যমীন 

পরিব্যাপ্ত করে আছে এবাং এ দুটোর 

সাংরক্ষণ তাাঁর জন্য বোঝা হয় না। 

আর তিনি সুউচ্চ, মহান”। [সূরা আল-

বাকারাহ: 255] 

সূরা ইখলাস: সকাল ও সন্ধায় তিনবার 



 

 

ِ  بِْسمِ  نِ  ّللاه ْفما ِفيمِ  الره  الره

دٌ  ُ أافا دُ  ١﴿قُۡل ُهوا ٱَّلله ما ُ ٱلصه لا  ٢ٱَّلله َا  ٣ۡم يُولاۡد لاۡم ياِلۡد 

دُُۢ  لاۡم ياُكن لههُ  ُكفًُوا أافا   [٥، ١]اَلُالص: ﴾ ٤َا

“বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। 

আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, 

সকলেই তাাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে 

জন্ম দেন নি এবাং তাাঁকেও জন্ম দেয়া 

হয়নি। আর তাাঁর কোনো সমকক্ষও 

নেই”। [সূরা ইখলাস: ১-5] 

সূরা ফালাক: সকাল ও সন্ধায় তিনবার 

ِ  بِْسمِ  نِ  ّللاه ْفما ِفيمِ  الره  الره

ِ ٱۡلفالاِق  ب  لاقا  ١﴿قُۡل أاُعوذُ بِرا ُا ا  ِمن  ٢ِمن شار ِ ما َا
قابا  َا ٍق إِذاا  ِِ ا ِت فِي ٱۡلعُقاِد  ٣شار ِ غا ثاَٰ ِمن شار ِ ٱلنهفهَٰ  ٤َا

سادا  ٍد إِذاا فا ِِ ا ِمن شار ِ فا   [٦، ١]الفلق: ﴾ ٥َا



 

 

১. বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি 

ঊষার রবের কাছে 2. তিনি যা সৃষ্টি 

করেছেন তার অনিষ্ট থেকে 3. আর 

রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন 

তা গভীর হয় 4. আর গিরায় ফুাঁ-দানকারী 

নারীদের অনিষ্ট থেকে 5. আর 

হিাংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিাংসা 

করে”। [সূরা আল-ফালাক, আয়াত: ১-৬] 

সূরা নাস: সকাল ও সন্ধায় তিনবার 

ِ  بِْسمِ  نِ  ّللاه ْفما ِفيمِ  الره  الره

ِ ٱلنهاِس  ب  ِلِك ٱلنهاِس  ١﴿قُۡل أاُعوذُ بِرا ِه ٱلنهاِس  ٢ما إِلاَٰ

نهاِس  ٣ اِس ٱۡلخا وا ِۡ ِوُس فِي  ٤ِمن شار ِ ٱۡلوا ِۡ ي يُوا ُِ ٱله

ٱلنهاِس  ٥ُصدَُِر ٱلنهاِس  َا  ِٞ ]الناس: ﴾  ٦ِمنا ٱۡلِجنه

٧، ١]  



 

 

১. বল আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব 2. 

মানুষের অধিপতি 3. মানুষের ইলাহ-এর 

কাছে 4. কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট 

থেকে, যে দ্রুত আত্মগোপন করে। 5. 

যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় ৬. 

জিন্ন ও মানুষ থেকে। [সূরা আন-নাস, 

আয়াত: ১-৭] 

সাইয়্যেদুল ইসতিগফার: সকাল ও 

সন্ধ্যায় একবার 

যে ব্যক্তি এ দো‘আটি একান্ত 

বিশ্বাসের সাথে সকালে পাঠ করবে 

অত:পর ঐ দিন সন্ধ্যার পূর্বে মারা 

গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 

অনুরূপ সকালেও। 



 

 

أاناا » َا لاْقتانِي  ُا  ، ب ِي َلا إِلاها إَِله أاْنتا اللهُهمه أاْنتا را

ا ا ْعِدكا ما َا َا أاناا عالاى عاْهِدكا  َا  ، تاطاْعُت، عاْبدُكا ِْ
تِكا  ناْعُت، أابُوُء لاكا بِنِْعما ا صا أاُعوذُ بِكا ِمْن شار ِ ما

أابُوُء لاكا بُِاْنبِي فااْغِفْر ِلي، فاإِنههُ َلا ياْغِفُر  َا  ، عالايه

 «الُُّنُوبا إَِله أاْنتا 

“হে আল্লাহ তুমি আমার রব, তুমি ছাড়া 

আর কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি 

আমায় সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার 

বান্দা। আমি আমার সাধ্য-মত তোমার 

প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়েছি। 

আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে 

তোমার আশ্রায় চাই। আমার প্রতি 

তোমার নি‘আমতের স্বীকৃতি প্রদান 

করছি, আর আমি আমার গুনাহ-খাতা 

স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমায় 



 

 

ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয়ই তুমি ভিন্ন 

আর কেউ গুনাহ মার্জনাকারী নেই”।[১] 

সকাল ও সন্ধ্যায় একবার: 

اِلما الغاْيِب » اۡلاْرِض عا َا اِت  وا اللهُهمه فااِطرا السهما

ِليكاهُ،  ما َا به ُكل ِ شاْيٍء  اهاةِ َلا إِلاها إَِله أاْنتا را الشهها َا
ِمْن شار ِ الشهْيطااِن أاُعوذُ  َا بِكا ِمْن شار ِ ناْفِسي، 

 ُُ َْ أاُجره ُِوًءا أا أاْن أاْقتاِرفا عالاى ناْفِسي  َا ِشْرِكِه،  َا
 «إِلاى ُمْسِلمٍ 

“হে আল্লাহ, আসমানসমূহ ও যমীনের 

সৃষ্টিকারী, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা; 

তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। 

তুমি সকল বস্তুর প্রতিপালক ও 

মালিক। আমি তোমার আশ্রয় 

প্রার্থনা করছি আমার প্রবৃত্তির 

অনিষ্ট হতে, শয়তান ও তার শিরকের 



 

 

অনিষ্ট হতেও। আরও আশ্রয় 

প্রার্থনা করছি নিজের কোনো 

অকল্যাণ সাধন করা থেকে কিাংবা 

কোনো মুসলিমের দিকে সেটি টেনে 

আনা থেকে”।[2] 

সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার: 

ٍد نابِيًّا» مه بُِمحا َا ِم ِهينًا،  الا ِْ بِاْْلِ َا بًّا،  ِ را ِضيُت بِاَّلله  «را

“আমি আল্লাহকে রব হিসাবে, 

ইসলামকে দীন হিসাবে এবাং মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 

নবী হিসাবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট”।[3] 

সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার: 

ِمِه شاْيٌء فِي » ِْ عا ا ي َلا ياُضرُّ ما ُِ ِ اله بِْسِم ّللاه

ُهوا السهِميُع اْلعاِليمُ  َا اِء،  َلا فِي السهما َا  «اْۡلاْرِض 



 

 

“মহান আল্লাহর নামে (শুরু করছি), যার 

নামের সাথে আকাশ ও যমীনে কোনো 

কিছু ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি 

সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ”।[4] 

সকালে একবার: 

بِكا » َا ِبكا ناْحياا،  َا ْيناا،  بِكا أاْمسا َا اللهُهمه بِكا أاْصباْحناا، 

إِلاْيكا النُُّشورُ  َا  «ناُموُت، 

“হে আল্লাহ, আমরা তোমারই 

অনুগ্রহে সকালে উপনীত হই, তোমারই 

অনুগ্রহে সন্ধ্যা করি, তোমারই 

করুণায় বোঁচে আছি, তোমারই ইচ্ছায় 

মারা যাব এবাং তোমারই দিকে উত্থিত 

হবো”।[5] 

সন্ধ্যা বেলায় একবার: 



 

 

إِلاْيكا » َا بِكا ناُموُت،  َا بِكا ناْحياا،  َا ْيناا،  اللهُهمه بِكا أاْمسا

 «النُُّشورُ 

“হে আল্লাহ, আমরা তোমারই 

অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই, 

তোমারই করুণায় বোঁচে থাকি, তোমারই 

ইচ্ছায় মারা যাব। আর তোমার দিকেই 

উত্থিত হবো”।[৬] 

সকাল ও সন্ধ্যায় একবার: 

ا فِي الدُّْنياا » اْلعاافِيٞا َا الُكا اْلعاْفوا  ۡ ِْ اللهُهمه إِن ِي أا

اْلعاافِياٞا فِي هِ  َا الُكا اْلعاْفوا  ۡ ِْ ةِ، اللهُهمه أا را ُِ اْْل ينِي َا

آِمْن  َا اَِي،  تُْر عاْورا ِْ اِلي، اللهُهمه ا ما َا أاْهِلي  َا هُْنياايا  َا
ْلِفي،  ُا ِمْن  َا  ، اْففاْهِني ِمْن باْيِن يادايه َا عااَِي،  َْ را

أاُعوذُ بِكا  َا ِمْن فاْوِقي،  َا اِلي،  عاْن ِشما َا عاْن ياِمينِي،  َا
 «أاْن أُْغتاالا ِمْن َاْحتِي



 

 

“হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট 

দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও সুস্থতা 

কামনা করছি। হে আল্লাহ, আমি 

তোমার নিকট আমার দীন ও দুনিয়ার 

ব্যাপারে, আমার পরিজন ও সম্পদের 

ব্যাপারে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা 

করছি। হে আল্লাহ, তুমি আমার গোপন 

দোষসমূহ ঢেকে রাখ। আমার ভয়-

ভীতিকে নিরাপত্তায় পরিণত করে দাও। 

আমাকে আমার অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম 

ও ঊর্ধ্ব হতে আপতিত বিপদ হতে 

হিফাযত কর এবাং তোমার আশ্রয় 

প্রার্থনা করছি নিম্নদিক হতে আগত 

বিপদ হতে অর্থাৎ মাটি ধ্বসে 

আকস্মিক মতৃ্য ুমুখে পতিত হওয়া 

থেকে”।[৭] 



 

 

সন্ধ্যায় একবার:  

ِ َلا إِلاها إَِله » ْمدُ َّلِله اْلحا َا  ،ِ أاْمساى اْلُمْلُك َّلِله َا ْيناا  أاْمسا

ُهوا  َا ْمدُ  لاهُ اْلحا َا ُ َلا شاِريكا لاهُ،لاهُ اْلُمْلُك  ْفدُا َا هللاُ، 

 ُِ ُِ ا فِي ها ْيرا ما ُا الُكا  ۡ ِْ ِ أا ب  عالاى ُكل ِ شاْيٍء قاِديٌر، را

َا  ا باْعداهاا،  ْيرا ما ُا َا  ِٞ ا فِي اللهْيلا أاُعوذُ بِكا ِمْن شار ِ ما

ِ أاُعوذُ بِكا ِمنا اْلكاساِل  ب  ا باْعداهاا، را شار ِ ما َا  ِٞ ُِ اللهْيلا ُِ ها

ِ أاُعوذُ بِكا ِمْن عاُااٍب فِي النهاِر  ب  ُِوِء اْلِكباِر، را َا
عاُااٍب فِي اْلقاْبرِ   «َا

“আমরা ও নিখিলবিশ্ব সন্ধ্যায় 

উপনীত হয়েছি আল্লাহর (আনুগত্যের) 

জন্য। সকল প্রশাংসা আল্লাহর, তিনি 

ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি 

এক, তাাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব 

তাাঁরই, প্রশাংসাও তাাঁর। তিনি সকল 

কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আমার রব, 

এ রাতের মাঝে এবাং এর পরে যেসব 



 

 

কল্যাণ রয়েছে আমি তোমার নিকট তা 

প্রার্থনা করছি এবাং আশ্রয় চাই সে 

সব অনিষ্ট হতে যা এ রাতের মাঝে ও 

তার পরে আছে। হে আমার রব, আমি 

তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি 

অলসতা ও বার্ধ্যকের অমঙ্গল হতে। 

হে আমার রব, আমি আশ্রয় চাই 

জাহান্নাম ও কবরের আযাব হতে”।[8] 

আর সকালে বলবে 

« ِ أاْصباحا اْلُمْلُك َّلِله َا   «أاْصباْحناا 

“আমরা ও নিখিলবিশ্ব সকালে উপনীত 

হয়েছি আল্লাহর (আনুগত্যের) 

জন্য”।[9] 

সন্ধ্যায় একবার: 



 

 

بِكا » َا بِكا ناْحياا  َا بِكا أاْصباْحناا  َا ْيناا  اللهُهمه بِكا أاْمسا

ِصيرُ  إِلاْيكا اْلما َا  «ناُموُت 

“হে আল্লাহ, আমরা তোমারই 

অনুগ্রতে সন্ধ্যায় উপনীত হই, 

তোমারই অনুগ্রহে সকাল করি, 

তোমারই করুণায় বোঁচে আছি, তোমারই 

ইচ্ছায় মারা যাই। আর তোমার দিকেই 

প্রত্যাবর্তনস্থল”।[১0] 

সন্ধ্যায় তিনবার: 

لاقا » ُا ا  اِت ِمْن شار ِ ما ِ التهامه اِت ّللاه ِلما  «أاُعوذُ بِكا

“আমি আল্লাহ তা‘আলার পরিপূর্ণ 

কালেমাসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় 

প্রার্থনা করছি তাাঁর সৃষ্ট-বস্তুর 

(সমুদয়) অনিষ্ট হতে”।[১১] 



 

 

(বাড়ী থেকে কোথাও গিয়ে এ দু‘আ পাঠ 

করলে ফিরে আসা পর্যন্ত কোনো 

কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।) 

সমাপ্ত 

আমরা প্রত্যেহ কিছু না কিছু যিকির 

করে থাকি আল্লাহ তা‘আলার নেকট্য 

লাভের জন্য। তাই বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় 

লেখক আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের 

আলোকে সকাল-সন্ধ্যার কিছু যিকির-

আযকার উল্লেখ করছেন পাঠকের 

উদ্দেশ্যে। 
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