
দ োয়ো মোসুরো ও তোশোহু  বো আত্তোহহয়োতু : বোাংলো উচ্চোরণ, বোাংলো 
অর্ থ ও আরহব অহিও 

 

দ োয়ো মোসুরো ও তোশোহু  বো আত্তোহহয়োতু পড়ো নোমোজের একটি গুরুত্বপূর্ ণ হবষয়। আর আমরো 

অজনজকই এই দ োয়ো মোসুরো ও তোশোহু  বো আত্তোহহয়োতু পোহর নো । এগুজ ো আমোজ র অবশযই 

সহহহভোজব মুখস্ত করো উহিৎ। 

 

এই আটিণজকজ  তোই সহহহভোজব মুখস্ত করোর েনয অহিও সহ দ োয়ো মোসুরো ও আত্তোহহয়োতু এর 

অর্ ণসহ বোাং ো উচ্চোরর্ এবাং আরহব উচ্চোরর্ দ য়ো হজয়জে।  

 

দ োয়ো মোসুরো 
 

দ োয়ো মোসুরো আরহব 

 

الذُّنوَب إاِلَّ أَْنَت، فَاْغِفْر ِلي َمْغِفَرةً ِمنْ اللَُّهمَّ إِن ِي َظلَْمُت نَْفِسي ُظْلماً َكثِيراً، َوالَ يَْغِفُر   

حيمُ   ِعْنِدَك َواْرَحْمنِي، إِنََّك أَْنَت الغَفوُر الرَّ

 

 

দ োয়ো মোসুরো বোাংলো উচ্চোরণ 

আল্লোহুম্মো ইন্নী যো োমতু নোফসী যু মোন কোসীরোন, ওয়ো ো ইয়োগহফরুয  যুনূবো ইল্লো আন  তো, 

ফোগহফর ী মোগহফরোতোম হমন ‘ইনহ কো , ওয়োর হোমনী ইন্নোকো আাো  গোফূরুর রহীম। 

দ োয়ো মোসুরো বোাংলো অর্ থ 



দহ আল্লোহ! আহম আমোর হনজের ওপর অজনক যু ুম কজরহে। আর আপহন েোড়ো গুনোহসমূহ 

দকউই ক্ষমো করজত পোজর নো। অতএব, আমোজক আপনোর পক্ষ দর্জক হবজশষ ক্ষমো দ্বোরো মোফ 

কজর হ ন, আর আমোর প্রহত  য়ো করুন; আপহনই দতো ক্ষমোকোরী, পরম  য়ো ু। 

দ োয়ো মোসুরো ইাংররজি অর্ থঃ 

O Allah, Verily! I have wronged myself much and there is no one who forgives sins 

without you. Grant me forgiveness from You and have mercy on me. Indeed you are the 

most forgiving, the most merciful. 

দ োয়ো মোসুরো কখন পড়রত হয়?  

দ োয়ো মোসুরো হ  একটি ক্ষমো প্রোর্ ণনোমূ ক দ োয়ো। নোমোজযর দশষ রোকোজত বজস আত্তোহহয়োতু ও 

 ুরু  শরীফ পড়োর পর সো োম হফরোজনোর আজগ এই দ োয়ো মোসুরো পড়ো হয়। এই দ োয়ো মোসুরো 

পড়ো সুন্নোত। 

দ োয়ো মোসুরো সম্পরকথ হোহ স 

প্রজতযক নোমোজের দশষ রোকোজত দশষ ববঠজক বজস আত্তোহহয়োতু ও  ুরু  পড়োর পর দ োয়ো মোসুরো 
পড়জত হয়। যো পড়ো সুন্নোত। নোমোজয পড়োর েনয অজনক দ োয়ো রোসূ  (সোাঃ) দ্বোরো হনজ ণহশত, তোর 

মজযয একটি হ  এই দ োয়ো মোসুরো। 

 

হযরত আব্দলু্লোহ হবন ওমর (রোাঃ) দর্জক বহর্ ণত, হযরত আবু বকর হসদ্দিক (রোাঃ) আমোজ র নবী 

মুহোম্ম  (সোাঃ) দক বজ হেজ ন, আমোজক একিো দ োয়ো হশহখজয় দ ন যো আহম নোমোজয পড়জত 

পোহর। তোরপর হযরত মুহোম্ম  (সোাঃ) হযরত আবু বকর হসদ্দিক (রোাঃ) দক এই দ োয়ো মোসুরো 

দশখোন।  

সহীহ আল বুখারী ৬৩২৬ | সহীহ মুসললম ২৭০৫ 

আর দ োয়ো ইস োজমর একটি গুরুত্বপূর্ ণ হবষয়। এর সম্পজকণ মহোনবী (সোাঃ) বজ জেন, 



“দ োয়ো ইবো োজতর হৃ য়।“  

আল-লিরলমযী ৪৫: ৩৩৭১ 

 

এই হালিসটি স্পষ্টভাবব আমাবিরবে সালাবি প্রার্ থনার গুরুত্ব লনবিথশ েবর। িাই প্রবিেে 

মুসলমাবনর উলিি সালাবি বেবহৃি এই সব দিায়া দশখার এবং মুখস্থ েরার দিষ্টা েরা। 

 

তোশোহ ু বো আত্তোহহয়োতু 

তোশোহু  বো আত্তোহহয়োত অর্ থ হক? 

আরহবজত তোশোহু  অর্ ণ সোক্ষয যো আত্তোহহয়োত নোজমও পহরহিত। আর আত্তোহহয়োত অর্ ণ শুজভচ্ছো।  

 

তোশোহু  বো আত্তোহহয়োতু আরহব 

َِوَرْحَمة ِِّللَاهِ ،ِِالَسالَمِ َِعلَْيكَِِِأَي َهاِِالنَبهيِ  َِوالَطي هبَات  ِهَِوالَصلََواتِ  َ ِِلِله يَاتِ  ِالتَحه

يَن،ِأَْشَهد ِِِأَنِِِْلَِِإهلَهَِِِإهلَِِّللَا ِ بَادِه ّللَاهِِِالَصالهحه َِِعلَْينَاَِوَعلَىِِعه َِوبََرَكات ه ،ِِالَسالَمِ 

َحَمدًِاَِعْبد ه َِِوَرس ول ه ِ  َوأَْشَهد ِِِأَنَِِم 

 

তোশোহু  বো আত্তোহহয়োতু বোাংলো উচ্চোরণ 

আত্তোহহয়যোতু হ ল্লোহহ ওয়োস সো োওয়োতু ওয়োত্ব ত্বোইহয়যবোতু আস  সো োমু আ োইকো 

আইয়ুযহোন্নোহবইয়ুয ওয়ো রহমোতুল্লোহহ ওয়ো বোরোকোতুহু, আসসো োমু আ োইনো ওয়ো ‘আ ো 



ইবোহ ল্লোহহস  সোহ হীন। আশহো ু আ  - ো-ই োহো ইল্লোল্লোহু ওয়ো আশ হো ু আন্নো মুহোম্মো োন আব ুহু 

ওয়ো রোসূ ুহু। 

তোশোহু  বো আত্তোহহয়োতু বোাংলো অর্ থ 

েোন এবাং মো  সব ণপ্রকোর ইবো তই আল্লোহুর েনয । দহ পয়গোম্বর, আপনোর উপর আল্লোহর কৃপো, 

বরকত এবাং শোহা বহষ ণত হইক । আমোজ র উপর এবাং আল্লোহর পূর্যবোন বোন্দোগজর্র উপর শোহা 

বহষ ণত হউক। আহম সোক্ষয হ জতহে দয, আল্লোহ বযতীত দকহ উপোসয নোই । আহম আরও সোক্ষয 

হ জতহে দয, হনশ্চই মুহোম্ম  (সোল্লোল্লোহু আ োইজহ ওয়ো সোল্লোম) তো াঁহোর বোন্দো ও রোসূ  । 

তোশোহু  বো আত্তোহহয়োতু ইাংররজি অর্ থ 

All the best compliments and the prayers and the good things are for Allah. Peace and 

Allah’s Mercy and Blessings be on you, O Prophet! Peace be on us and on the pious 

slaves of Allah, I testify that none has the right to be worshipped but Allah, and I also 

testify that Muhammad is Allah’s slave and His Apostle. 

তোশোহু  বো আত্তোহহয়োত কখন পড়রত হয়? 

নোমোজের দভতজর এবাং বোইজর হকেু কোে রজয়জে দযগুজ ো যর্োযর্ভোজব আ োয় করজত হয়। এই সব 

কোজের মজযয একটি হ   ুই রোকোত পর পর ববঠজক বসো ।  ুই রোকোত পর পর ববঠজক বসোজক 

তোশোহু  বজ । আর প্রজতযক ববঠজক তোশোহু  পোঠ করজত হয়। এটি ওয়োদ্দেব। 

 

তোশোহু  বো আত্তোহহয়োতু সম্পরকথ হোহ স 

আব্দলু্লোহ ( হব. মোসউ ) বজ জেন, 



 আমরো আল্লোহর রোসূ  এর হপেজন সো োত আ োয় সময় পড়তোমাঃ ‘আসসো োমু আ ো দ্দেবহর ো 

ওয়ো হমকো ো এবাং আসসো োমু আ ো ফু োন ওয়ো ফু োন’। একহ ন রোসু  (সোাঃ) আমোজ র 

ব জ ন, 

  

َِوَرْحَمة ِِّللَاهِ ،ِِالَسالَمِ َِعلَْيكَِِِأَي َهاِِالنَبهيِ  َِوالَطي هبَات  ِهَِوالَصلََواتِ  َ ِِلِله يَاتِ  ِالتَحه

يَن،ِأَْشَهد ِِِأَنِِِْلَِِإهلَهَِِِإهلَِِّللَا ِ ِّللَاهِِِالَصالهحه بَادِه َِِعلَْينَاَِوَعلَىِِعه َِوبََرَكات ه ، الَسالَمِ 

َحَمدًِاَِعْبد ه َِِوَرس ول ه ِ  َوأَْشَهد ِِِأَنَِِم 

 

কোরর্ এটি ব োর পর আসমোন ও েহমজন র্োকো আল্লোহর সব দনক বোন্দোর কোজে শোহা দপ ৌঁজে 

যোজব। আর সোজর্ সোজর্ এটিও ব ো হজয় যোজব দয, আলম সাক্ষ্ে লিচ্ছি দয আল্লাহ ছাডা দোন 

উপাসে দনই এবং মুহাম্মি  সসা)  িা াঁর বান্দা এবং রাসূল। 

 

িাই সেল মুসললমবির নামাবের দশষ ববঠবে িাশাহুি পাঠ েরা উলিৎ। না োনবল িা খুব দ্রিু 

লশবখ দনয়া উলিৎ। োরণ এটি আল্লাহর ও বান্দার প্রলি শালি ও রহমি োমনার দিায়া । 

 

দ োয়ো মোসুরো বো আত্তোহহয়োতু আপহন যহ  নো েোজনন তোহজ  খুব তোড়োতোহড় হশজখ দনয়ো উহিৎ। 

আশো কহর এই আটিণজক টি আপনোর উপকোজর আসজব। আে এই পয ণাই। যনযবো । 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


