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সংবিপ্ত বর্ণনো.............
দ ো‘আ একবি গুরুত্বপূ র্ণ আমে-ইবো ত। আমরো সব
সমে দ ো‘আর প্রবত মুখোজপিী। হজের সমে
হোেীজ র েনয দ ো‘আ-দমোনোেোত করো ও েীবজনর
যত চোওেো-পোওেো আজে, সববকেু আল্লোহর কোজে
তুজে ধরোর একবি সু বর্ণ সু জযোগ। দেখক এজত হজে
দ ো‘আ

কবুজের

ববজেষ

কজরজেন।
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স্থোনসমূ হ

আজেোচনো

হজে দ ো‘আ কবুজের ববজেষ স্থোনসমূ হ
দ ো‘আ একবি গুরুত্বপূ র্ণ আমে-ইবো ত। আমরো সব সমে
দ ো‘আর প্রবত মুখোজপিী। হজের সমে হোেীজ র েনয
দ ো‘আ-দমোনোেোত করো ও েীবজনর যত চোওেো-পোওেো
আজে, সববকেু আল্লোহর কোজে তুজে ধরোর একবি সু বর্ণ
সু জযোগ। রোসূ ে সোল্লোল্লোহু আেোইবহ ওেোসোল্লোম ও তোর
সোহোবীগর্ যখন, দযখোজন এবং দযভোজব দ ো‘আ কজরজেন
দসভোজবই এ গুরুত্বপূ র্ণ ইবো তবি সম্পো ন করজত হজব।
হজে রোসূ ে সোল্লোল্লোহু আেোইবহ ওেোসোল্লোম দযখোজন
দযভোজব দ ো‘আ কজরজেন, আমরো তোর ববজেষ কজেকবি
স্থোন ও কোে এখোজন তুজে ধরোর দচষ্টো করবে।
এক- আল্লোহর ঘর-বোইতুল্লোহর তোওেোজের সমে দ ো‘আ
করো:
রোসূ েুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আেোইবহ ওেোসোল্লোম তোওেোজের
মোজে রুকজন ইেোমোনী এবং হোেজর আসওেোজ র মোজে
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দ ো‘আ করজতন। বতবন দয দ ো‘আবি সকেজক বেবখজেজেন
তো হজে:
َ
ۡ ُّ
ِٓار
ٓ َّٱل
ٓ ٓ اب
ٓ َ ف ٓٱٓأۡلخ َِرٓة ِٓ َح َس َنةٓ ٓ َوق َِنا ٓ َعذ
ٓ ِ ٱدلن َيا ٓ َح َس َنةٓ ٓ َو
ٓف
ٓ ِ ٓ ﴿ َر َّب َنآ ٓ َءات َِنا
]٢٠١ :﴾ [ابلقرة٢٠١

“দহ আমোজ র রব, ু বনেোজত আমোজ রজক কেযোর্ ব ন,
আবখরোজতও ব ন এবং আমোজ রজক েোহোন্নোজমর আগুন
দেজক বোাঁচোন”। [সূ রো আে-বোকোরোহ, আেোত: ২০১]
ু ই- যমযজমর পোবন পোজনর সমে দ ো‘আ:
যমযজমর পোবন পোন করোর সমে সু ু্ন্নোতসম্মত দ ো‘আ
রজেজে। রোসূ েুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আেোইবহ ওেোসোল্লোম দেজক
ববর্ণত আজে, বতবন বজেজেন,

ُ َ  ل َما ُُش َب،اء َز ْم َز َم
ُ « َم
.» َل
ِ
ِ

‘যমযম দয েনয পোন করো হে তো হোবসে হে।’1 এবি
দ ো‘আ কবূ জের একবি গুরুত্বপূ র্ণ স্থোন।
1

সু নোন ইবন মোেোহ, হো ীস নং ৩০৬২।

3

তোেোড়ো হোেজর আসওেো দেজক কোবো েরীজের রেো
পযণন্ত েোেগোিুকুজক মুেতোেোম বজে। সোহোবীগজর্র দকউ
দকউ এবং সোেোজের দকোজনো দকোজনো আজেম মক্কোে এজস
মুেতোযোজম বগজে ু ’ হোজতর তোেু , ু ’হোত, দচহোরো ও বি
তোর উপর দরজখ দ ো‘আ ও কোন্নোকোবি করজতন।
বতন- সোেো ও মোরওেো পোহোড়-দ্বজে উজে দ ো‘আ করো:
সোেো ও মোরওেো পোহোড়-দ্বে আল্লোহর বন েণনসমূ জহর
অনযতম বন েণন। এ

ু ই পোহোজড়র মোজে সোঈ করো

হোেীজ র েনয ওেোবেব। উভে পোহোড়ই দ ো‘আ করো ও
দ ো‘আ কবুে হওেোর অনযতম স্থোন। সোেো পোহোজড় উজে
একিু বনবরবববে স্থোন বোচোই কজর কোবোজক সোমজন বনজে
ু ’ হোত তুজে ীঘণ সমে বনজে দ ো‘আ করজবন। আরবীজত
দ ো‘আ করো েরুবর নে। আপবন আপনোর ভোষোে যত
চোওেো–পোওেো আজে সব আল্লোহর কোজে তুজে ধরজবন,
দচোজখর পোবন দেেজবন এ সু জযোগ আপনোর েীবজন আর
নোও আসজত পোজর। তোরপর যখন আপবন মোরওেো
পোহোজড় যোজবন দসখোজনও একই বনেজম ীঘণ সমে বনজে
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দ ো‘আ করজবন। তজব এখোজন রোসূ েুল্লোহ সোল্লোল্লোহু
আেোইবহ ওেোসোল্লোম দেজক ববর্ণত দ ো‘আবি করোর
বযোপোজর সজচষ্ট েোকজবন।
চোর- ‘আরোেোর মোজে দ ো‘আ করো:
‘আরোেোর মোজে ‘আরোেোর ব বজসর মুে আমেই দ ো‘আ।
এ দিন দ ো‘আ দমোনোেোজতর গুরুত্ব অপবরসীম। দেোহর ও
আসজরর সোেোতজক দেোহজরর প্রেম ওেোজের মজধয
একজে আ োে কজর বনজব। দকোজনো সু ন্নোত বো নেে
সোেোত আ োে নো কজর সূ যণোস্ত পযণন্ত ীঘণ সমে দ ো‘আ
দমোনোেোত ও কোন্নো-কোবিজত বযস্ত েোকজব। ু ’হোত তুজে
আল্লোহর কোজে দ ো‘আ করজব। হো ীজস এজসজে:
 ال هلإ: وخري ما قلت أنا وانلبيون من قبيل،«خري ادلاعء داعء عرفة
 وهو ىلع لك يشء، َل امللك وَل احلمد،إال اهلل وحده ال ُشيك َل

.»قدير
“উত্তম দ ো‘আ, আরোেোর ব বজসর দ ো‘আ এবং উত্তম
কেো, যো আবম এবং আমোর পূ জবণর নবীগর্ বজেজেন।
‘আল্লোহ েোড়ো দকোন ইেোহ দনই, বতবন একক, তোর দকোজনো
5

েরীক দনই, রোেত্ব তোাঁরই, প্রেংসোও তোর, বতবন সব
বকেু র ওপর িমতোবোন”।2
পোাঁচ- মুয োবেেোে মোেআরুে হোরোজম অবস্থোন কজর
দ ো‘আ করো:
মুয োবেেোে অবস্থোন কোজে দ ো‘আ করো। আল্লোহ তো’আেো
বজেন,
ُ ۡ َ
َ
ۡ ََ َ َ
َّ
َ ۡ ٓ ِٓند ٓٱل ۡ َم ۡش َعر
﴾ام
ِٓ ٱۡل َر
َٓ ٱّلل ٓع
َٓ ٓ ِٓن ٓ َع َرفَٰتٓ ٓفٱذك ُروا
ٓۡ ﴿فإِذآ ٓأفض ُتم ٓم
ِ
]١٩٨ :[ابلقرة

“দতোমরো যখন ‘আরোেো দেজক প্রতযোবতণন করজব,
মোেআরুে হোরোজমর বনকি দপৌঁজে আল্লোহজক স্মরর্
করজব”। [সূ রো আে-বোকোরোহ, আেোত: ১৯৮]
সু বজহ সোজ ক উব ত হওেোর পর প্রেম ওেোজে েেজরর
সোেোত আ োে কজর বনজব। তোরপর

ু ’ হোত তুজে

বকবেোমূ খী হজে দ ো‘আ ও দমোনোেোজত মেগুে েোকজবন।
2

বতরবমযী, হো ীস, নং ৩৫৮৫।
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রোসূ ে সোল্লোল্লোহু আেোইবহ ওেোসোল্লোম মুয োবেেোে
েেজরর সোেোত আ োজের পর ‘কুযো’ পোহোজড়র পো জ জে
বগজে উপবস্থত হজতন এবং দসখোজন বতবন উকুে করজতন।
এ স্থোনবি বতণমোজন মোেআরুে হোরোম মসবেজ র সম্মু খ
ভোজগ অববস্থত। এজকবোজর আকোে পবরষ্কোর হওেো পযণন্ত
দ ো‘আ ও দমোনোেোজত মেগুে েোকজত হে। মূ েতঃ এবিই
হজেো মুয োবেেোর দমৌবেক আমে।
েে- কঙ্কর বনজিজপর পর দ ো‘আ করো:
তোেরীজকর ব নসমূ জহ ‘আল্লোহু আকবোর’ বজে সোতবি
কঙ্কর বনজিপ করজবন। দেোি েোমরোে কঙ্কর বনজিপ
দেষ হজে একিু সোমজন এবগজে দেোি েোমরোজক বপেজন
ব জে দকবেোমুখী হজে

োাঁড়োজবন। তোরপর আল্লোহর

প্রেংসো, বড়ত্ব ও গুর্োগুর্ বর্ণনো করজবন এবং ু ’হোত
তুজে ীঘণ সমে পযণন্ত দ ো‘আ দমোনোেোত করজবন। এরপর
মধয েোমরোর ব ক এবগজে যোজবন। এখোজনও ৭বি কঙ্কর
একই বনেজম বনজিপ করজবন। কঙ্কর বনজিজপর পর
সোমোনয এবগজে েোমরোজক বপেজন ব জে বকবেোমুখী হজে
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োাঁড়োজবন। তোরপর আল্লোহর প্রেংসো, বড়ত্ব ও গুর্োগুর্
বর্ণনো করজবন এবং ু ’হোত তুজে ীঘণ সমে পযণন্ত দ ো‘আ
দমোনোেোত করজবন। এবোর আপবন বড় েোমরোে যোজবন
এখোজনও একই বনেজম সোতবি কঙ্কর বনজিপ করজবন।
তজব এখোজন দকোজনো দ ো‘আ দমোনোেোত করজত হজব নো।
কোরর্, রোসূ ে সোল্লোল্লোহু আেোইবহ ওেোসোল্লোম এখোজন
দ ো‘আ কজরন বন।
দ ো‘আর সমে দববে দববে কোন্নোকোবি করোর দচষ্টো করজত
হজব। আল্লোহর ব ক মজনোজযোগী হজে দ ো‘আ করজত হজব।
কোরর্, অনযমনস্ক হজে দ ো‘আ করজে আল্লোহ তো কবুে
কজরন নো। দ ো‘আজত দকোজনো প্রকোর বোড়োবোবড় করো যোজব
নো। আল্লোহর উপর ববশ্বোস ও আস্থো দরজখ দ ো‘আ করো
খুবই েরুরী। আল্লোহ অবেযই আমোর কেো শুনজেন এবং
আমোর দ ো‘আ কবুে করজেন। আল্লোহ আমোজ র আমে
করোর তোওেীক ব ন। আমীন।
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