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সূচীপত্র 
 

ক্র শশবরোনো  পৃষ্ঠো 
১ অনুেো বকর কথো  
২ ভূশ কো  
৩ দ ো‘আ  ুই প্রকোর  
৪ দ ো‘আর ফযীলত েো তৎপযয  
 (ক) দ ো‘আ এক  হোন ইেো ত  
 (খ) দ ো‘আ অহাংকোর দথবক  ূবর রোবখ  
 (গ) দ ো‘আ কখবনো েৃথো যোয় নো  
৫ দ ো‘আ-ব োনোজোবতর আ েস ূহ  
 (ক) দ ো‘আ করোর স য় তো কেুল হওয়োর েযোপোবর  ৃঢ় শেশ্বোস রোখো এোং 

 ৃঢ়তোর সবে দ ো‘আ করো 
 

 (খ) শেনয় ও একোগ্রতোর সবে দ ো‘আ করো এোং আল্লোহর অনুগ্রহ লোভ ও 
তোর শোশি দথবক েোাঁচোর প্রেল আগ্রহ শনবয় দ ো‘আ করো 

 

 (গ) আল্লোহর কোবে অতযন্ত শেনীতভোবে ধনযো দ ওয়ো এোং শনবজর  ুেযলতো, 
অসহোয়ত্ব ও শেপব র কথো আল্লোহর কোবে প্রকোশ করো 

 

 (ঘ) দ ো‘আয় আল্লোহর হো  -প্রশাংসো করো ও রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ 
ওয়োসোল্লোব র প্রশত  ুরূ  দপশ করো 

 

 (ঙ) আল্লোহর সুন্দর নো স ূহ ও তোাঁর  হৎ গুণোেশল দ্বোরো দ ো‘আ করো  
 (চ) পোপ ও গুনোহ স্বীকোর কবর প্রোথযনো করো  
 (ে) প্রোথযনোকোরী শনবজর কলযোবণর দ ো‘আ করবে শনবজর েো দকোবনো 

 ুসশলব র অশনবের দ ো‘আ করবে নো 
 

 (জ) সৎকোবজর অসীলো শ বয় দ ো‘আ করো  
 (ঝ) দেশশ দেশশ ও েোরেোর দ ো‘আ করো  
 (ঞ) সুবখ- ুুঃবখ সেযোেস্থোয় দ ো‘আ করো  
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 (ট) দ ো‘আর েোকয শতনেোর কবর উচ্চোরণ করো  
 (ঠ) দ ো‘আ-ব োনোজোবত উচ্চস্বর পশরহোর করো  
 (ড) দ ো‘আ-প্রোথযনোর পূবেয অযু করো  
 (ঢ) দ ো‘আয়  ুহোত উবতোলন করো  
 (ণ) শকেলো ুখী হওয়ো  
৬ প্রোথযনোকোরী যো দথবক  ূবর থোকবেন  
 (ক) আল্লোহ েোড়ো অবনযর কোবে দ ো‘আ করো  
 (খ) দ ো‘আয় সী োলাংঘন করো  
 (গ) আল্লোহর রহ তবক সীশ ত করোর দ ো‘আ করো  
 (ঘ) শনবজর, শনবজর পশরেোবরর েো সম্পব র শেরুবে দ ো‘আ করো  
 (ঙ) সুর ও েন্দ সহবযোবগ দ ো‘আ করো  
৭ দ ো‘আ কেুবলর অন্তরোয়স ূহ  
 (ক) হোরো  খো য, হোরো  পোনীয় ও হোরো  েস্ত্র  
 (খ) সৎকোবজর আব শ ও অসৎকোবজর শনবেধ েজযন করো  
 (গ) দ ো‘আ কেুবল তোড়োহুবড়ো করো  
 (ঘ) অন্তবরর উ োসীনতো  
 (ঙ) েযশিবত্বর এক শেবশে ধরবনর  ুেযলতো  
৮ দ ো‘আ কেুবলর অনুকূল অেস্থো ও স য়  
 (ক) আযোন ও যুবের  য় োবন যখন  ুজোশহ গণ সোশরেেভোবে  োাঁশড়বয় 

যোন 
 

 (খ) আযোন ও ইকো বতর  ধযেতযী স য়  
 (গ) সোজ োহ’র  বধয  
 (ঘ) ফরয সোলোবতর দশবে  
 (ঙ) জু ু‘আর শ বনর দশে অাংবশ  
 (চ) রোবতর দশে তৃতীয়োাংবশ  
 (ে) দ ো‘আ ইউনুস দ্বোরো প্রোথযনো করবল  
 (জ)  ুসশল  ভোইবয়র অনুপশস্থশতবত তোর জনয দ ো‘আ করো  
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 (ঝ) শসয়ো পোলনকোরী,  ুসোশফর,  যলুব র দ ো‘আ এোং সন্তোবনর শেরুবে 
 োতো-শপতোর দ ো‘আ 

 

 (ঞ) ‘আরোফো শ েবসর দ ো‘আ  
 (ট) শেপ গ্রি ও অসহোয় েযশির দ ো‘আ  
 (ঠ) হজ ও উ রোকোরীর দ ো‘আ এোং আল্লোহর পবথ শজহোব  অাংশ 

গ্রহণকোরীর দ ো‘আ 
 

৯ পোাঁচ ওয়োি সোলোবতর পর দ োনোজোত  
১০ সোলোত দশবে দয সকল দ ো‘আ ও শযশকর হো ীস দ্বোরো প্র োশণত  
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অনুেো বকর কথো 

স্রেোর অশিবত্ব শেশ্বোসী সকল  োনুে ক  দেশশ প্রোথযনো কবর। এর  বধয 

দকউ  হোন স্রেো আল্লোহবক েো  শ বয় অনয দ ে-দ েী েো  ৃত  োনুবের 
কোবে প্রোথযনো কবর। অবনবক আল্লোহর কোবেই প্রোথযনো কবর তবে প্রোথযনো 

শনবে বনর দেবত্র আল্লোহর সবে অনযবক অাংশী োর কবর।  বন কবর 

আ োর কথো আল্লোহ সরোসশর হয়ত নোও শুনবত পোবরন। তোই তোাঁর ঘশনে 

কোবরো কোবে প্রোথযনো করবল দস তোাঁর কোবে দপৌঁবে দ বে। আেোর অবনবক 

আল্লোহর কোবে সরোসশর প্রোথযনো কবরবেন  ীঘয শ ন; শকন্তু দ ো‘আ 

কেুবলর দকোবনো আলো ত নো দ বখ ক্লোন্ত ও হতোশ হবয় দ ো‘আ করো 
দেবড় শ বয়বেন। অবনবক দ ো‘আ কবরন শঠকই, শকন্তু কীভোবে করবল 

তো েৃথো যোয় নো, কখন দ ো‘আ করবল তো কেুল হবত পোবর, কীভোবে 

করবল কেুল হবে নো এ শেেবয় দত ন একটো খের রোবখন নো। এব র 

সেোর প্রবের উতর রবয়বে এ েইবত। 
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ভূশ কো 
 

সৃশেকতযো প্রশতপোলক আল্লোহর সবে  োনুবের সম্পকয কীভোবে স্থোশপত 

হবত পোবর?  হোন আল্লোহ রোবু্বল আলো ীন  োনুবের সবে দযোগোবযোগ 
রেো করবত দকোবনো রক   ুখোবপেী নন। শতশন সকল সৃশেজীে দথবক 

অ ুখোবপেী। সকল শেেবয় সেযশশি োন। শতশন  হো শশির অশধকোরী, 

তোাঁর ওপর দকউ শেজয়ী হবত পোবর নো। আকোশ ণ্ডল ও তোেৎ জগবতর 

প্রশতশট শেেয় তোাঁর আয়ত্বোধীন। তোই  োনুে তোাঁর সবে দযোগোবযোগ রোখবত, 

তোাঁর কোবে শনবজর প্রবয়োজন প্রোথযনো করবত, শেপ  দথবক উেোর দপবত 
সেয ো তোাঁর কোবেই  ুখোবপেী। শতশন কোরী - হোন। তোাঁর কোবে প্রোথযনো 

করবল শতশন খুশশ হন। শতশন ভোলেোবসন  োনুে তোাঁর কোবে তোব র 

প্রবয়োজনীয় সেশকেু দচবয় দনবে। শতশন তোব র প্রোথযনো কেুল কবরন। 

দ ো‘আ কোবক েবল? কীভোবে করবত হয়? কখন করো উশচত? দ ো‘আ 

কেুবলর অন্তরোয় কী? ইতযোশ  শেেয়গুবলো কুরআন ও শেশুে সুন্নোহর 

আবলোবক আবলোচনো করো হবয়বে এ পুিবক। 
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দ ো‘আ  ুই প্রকোর 

এক. দ ো‘আউল ইেো োহ েো উপোগণো ূলক দ ো‘আ। সকল প্রকোর 

ইেো তবক এ অবথয দ ো‘আ েলো হয়।  

 ুই. দ ো‘আউল  োসআলো অথযোৎ প্রোথযনোকোরী শনবজর জনয যো কলযোণকর 
তো চোবে এোং যো েশতকর তো দথবক  ুশি প্রোথযনো করবে। (েো োবয় 

আল-ফোওয়োবয় : ইেনুল কোইবয়য ) 

দয ন, দকউ সোলোত আ োয় করল। এ সোলোবতর  বধয অবনক 

প্রোথযনো ূলক েোকয শেল। এগুবলোই দ ো‘আউল ইেো োহ েো উপোসনো ূলক 

প্রোথযনো। আেোর দস পরীেো দ বে। আল্লোহর কোবে প্রোথযনো করল দহ 

আল্লোহ! তুশ  আ োর পরীেো সহজ কবর  োও এোং কৃতকোযয কবর  োও! 

এটো হবলো দ ো‘আ আল- োসআলো েো চোওয়ো। 

দ ো‘আ ও প্রোথযনোর ফযীলত  

১- দ ো‘আ এক  হোন ইেো ত  

আল্লোহ রোবু্বল আলো ীন েবলন, 

ۡسَتِجۡبََٱۡدُعوِنَيََربُُّكمَََُوقَاَلَ﴿
َ
ِينَََإِنَ َلَُكۡمَ َأ ونَََٱَّل  َُلُونَََسَيۡدخََُِعَباَدِتَََعنََۡيَۡسَتۡكِِبُ

  [٠٦: اغفر] ﴾٦٠ََداِخرِينََََجَهن مََ

“দতো োব র রে েবলন, দতো রো আ োর কোবে প্রোথযনো কর, আশ  
দতো োব র প্রোথযনো কেুল করে। যোরো অহাংকোরেশতুঃ আ োর ইেো ত 

দথবক শে ুখ তোরো অেশযই জোহোন্নোব  প্রবেশ করবে লোশিত হবয়”। 

[সূরো আল- ুশ ন, আয়োত: ৬০]  
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রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলন, 

ةُ » ُء ُهوا الِعباادا اعا  «ادلُّ

“দ ো‘আ-ই হবলো ইেো ত”।1 

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  আবরো েবলন, 

ءُ » اعا ِة ُهوا ادلُّ ُل الِْعباادا فْضا
ا
 «أ

“সেযবেষ্ঠ ইেো ত হবলো দ ো‘আ”।2  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  আবরো েবলন, 

ءِ » اعا اَلا ِمنا ادلُّ ِ تاعا ا اَّلله ما لَعا ْكرا
ا
ٌء أ ْ  «لايْسا َشا

“আল্লোহর কোবে দ ো‘আর দচবয় উত  দকোবনো ইেো ত দনই”।3  

২- দ ো‘আ অহাংকোর দথবক  ূবর রোবখ  

আল্লোহ তো‘আলো েবলন, 

ۡسَتِجۡبََٱۡدُعوِنَيََربُُّكمَََُوقَاَلَ﴿
َ
ِينَََإِنَ َلَُكۡمَ َأ ونَََٱَّل  َُلُونَََسَيۡدخََُِعَباَدِتَََعنََۡيَۡسَتۡكِِبُ

  [٠٦: اغفر] ﴾٦٠ََداِخرِينََََجَهن مََ

‘দতো োব র রে েবলন, দতো রো আ োর কোবে প্রোথযনো কর, আশ  
দতো োব র প্রোথযনো কেুল করে। যোরো অহাংকোরেশতুঃ আ োর ইেো ত 

                                                           
1 আেূ  োউ , হো ীস নাং ১৪৭৯; শতরশ যী, হো ীস নাং ২৯৬৯; ইেন  োজোহ, হো ীস 
নাং ৩৮২৮ 

2 হোবক , হো ীস নাং ১৮০৫ 
3 শতরশ যী, হো ীস নাং ৩৩৭০ 
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হবত শে ুখ তোরো অেশযই জোহোন্নোব  প্রবেশ করবে লোশিত হবয়”। [সূরো 

আল- ুশ ন, আয়োত: ৬০] 

এ আয়োবত প্র োশণত হবলো, যোরো আল্লোহর কোবে প্রোথযনো কবর নো তোরো 
অহাংকোরী। অতএে প্রোথযনো করবল অহাংকোর দথবক  ুি থোকো যোবে। 

ই ো  শোওকোনী রহ. েবলন, এ আয়োত স্পেভোবে প্র োণ কবর দ ো‘আ 
অনযত  ইেো ত। আর এটো পশরহোর করো আল্লোহর সবে অহাংকোর করোর 

নো োন্তর। এ অহাংকোবরর দচবয় শনকৃে দকোবনো অহাংকোর হবত পোবর নো। 

কীভোবে  োনুে আল্লোহর সবে অহাংকোর করবত পোবর দয আল্লোহ তোবক 

সৃশে কবরবেন, তোবক সে ধরবনর জীেবনোপকরণ শ বয়বেন, শযশন জীেন 

 োন কবরন ও  ৃতুয ঘটোন এোং ভোবলো- বন্দর প্রশত োন শ বয় থোবকন?4  

৩- দ ো‘আ কখবনো েৃথো যোয় নো  

দয ন, হো ীবস এবসবে: আেূ সোঈ  খু রী রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক 

েশণযত, শতশন েবলন, নেী সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন, 

ا ِمْن » ا ما ُ بِها اُه اَّلله ْعطا
ا
ُة راِحٍم، إَِله أ َلا قاِطيعا ا إِْثٌم، وا ةٍ لايْسا ِفيها ْعوا ُمْسِلٍم ياْدُعو بِدا

نْ 
ا
ا أ إِمه تُُه، وا ْعوا ُ دا لا هلا ْن ُتعاجه

ا
ا أ ٍث: إِمه ى ثاَلا ْن  إِْحدا

ا
ا أ إِمه ِة، وا ُ ِِف اْْلِخرا ا هلا ِخراها ياده

وِء ِمثْ  نُْه ِمنا السُّ : ياْْصِفا عا ، قاالا ا " قاالُوا: إًِذا نُْكِِثُ ُ »لاها ْكِثا
ا
ُ أ  «اَّلله

“যখন দকোবনো  ুশ ন েযশি দ ো‘আ কবর, দয দ ো‘আবত দকোবনো পোপ 

থোবক নো ও আত্মীয়তোর সম্পকয শেন্ন করোর শেেয় থোবক নো, তোহবল 

আল্লোহ শতন পেশতর দকোবনো এক পেশতবত তোর দ ো‘আ অেশযই কেুল 

                                                           
4 তুহফোতুয যোশকরীন: আশ-শোওকোনী 
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কবর দনন। দয দ ো‘আ দস কবরবে হুেহু দসভোবে তো কেুল কবরন অথেো 

তোর দ ো‘আর প্রশত োন আবখরোবতর জনয সাংরেণ কবরন শকাংেো এ 

দ ো‘আর  োধযব  তোর ওপর আগত দকোবনো শেপ  শতশন  ূর কবর দ ন। 

এ কথো শুবন সোহোেীগণ েলবলন, আ রো তোহবল অশধক পশর োবণ 

দ ো‘আ করবত থোকবেো। রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  

েলবলন, দতো রো যত প্রোথযনোই করবে আল্লোহ তোর দচবয় অবনক দেশশ 

কেুল করবত পোবরন”।5 

এ হো ীবস স্পেভোবে েলো হবয়বে দকোবনো  ুসশল  েযশির দ ো‘আ কখবনো 
েৃথো যোয় নো।  

দ ো‘আ ও  ুনোজোবতর আ ে 

আপশন দ খবেন দকোবনো  োনুে যখন কোবরো কোবে শকেু চোয় তখন 
আ ে-কোয় ো েো শশেোচোবরর সবেই তো চোয়। দস শনবজর কথো সুন্দর 

কবর, উপস্থপনো পেশত আকেযণীয় করোর দচেো কবর। এ শনভোবে 

 রখোি যত গুরুত্বপূণয হবে তোর আ ে ও উপস্থোপনো ততই সুন্দর ও 
 োশজযত করো হয়। এ সকল প্রবচেোর উবেশয একটোই থোবক, তোহল, দস 

যো আবে ন কবরবে তো দযন পোয়। 

আল্লোহ রোবু্বল আলো ীবনর দচবয় এ ন েড় সতো দক আবে যোর কোবে 

আ ে-কোয় ো ও পূণয শশেোচোরসহ প্রোথযনো করো দযবত পোবর?  

                                                           
5  ুসনো  আহ  , হো ীস নাং ১১১৩৩ 
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অপরশ বক দ ো‘আ-দ োনোজোত যখন সেযবেে ইেো ত তখন অেশযই এটো 

আ োয় করবত তোর যত শেশধ-শেধোন, শতযোেলী, শনয় -কোনূন, শশেোচোর 
আবে, তোর সেই পোলন করবত হবে। লেয থোকবে দয, আ োর এ 

প্রোথযনো দযন আল্লোহর কোবে কেুল হয়। 

প্রোথযনোর একশট শতয হবলো, এটো শুধু োত্র আল্লোহর কোবে ও তোাঁরই 
উবেবশয শনবেশ ত হবে। আল্লোহর সবে দ ো‘আর স য় অনয দকোবনো 

শকেুবক অাংশী োর করো যোবে নো। দয ন কবর থোবক শিস্টোন ও 

 ুশশরকরো। তোরো আল্লোহর কোবে প্রোথযনো করবত শগবয় শযশু ও অনযোনয 

দ ে-দ েীবক আহ্বোন কবর। আল্লোহ রোবু্বল আলো ীন েবলন, 

نَ ﴿
َ
ََِٱلَۡمَسَِٰجدََََوأ َََِمعَََتَۡدُعوا ََفََلََلِِل  َحٗداَٱلِل 

َ
  [٨١: اجلن] ﴾١٨ََأ

“এোং এ  সশজ স ূহ আল্লোহর জনয। সুতরোাং আল্লোহর সবে দতো রো 

অনয কোউবক ডোকবে নো”। [সূরো আল-শজন্ন, আয়োত: ১৮]  

আল্লোহ তোআলো আবরো েবলন, 

رََءۡيَتُكمََۡقُۡلَ﴿
َ
َُٰكمََۡإِنََۡأ تَى

َ
َََِعَذاُبََأ وََۡٱلِل 

َ
َتۡتُكمََُأ

َ
اَعةََُأ َغۡيَََٱلس 

َ
ََِأ َإِنَتَۡدُعونَََٱلِل 

  [٠٦: اَلنعام] ﴾٤٠ََصَِٰدقِيَََُكنُتمَۡ

“েল, দতো রো দভবে দ খ দয, আল্লোহর শোশি দতো োব র ওপর আপশতত 

হবল অথেো দতো োব র শনকট শকয়ো ত উপশস্থত হবল দতো রো শক আল্লোহ 

েযতীত অনয কোউবক ডোকবে, যশ  দতো রো সতযেো ী হও?” [সূরো আল-

‘আনআ , আয়োত: ৪০]  
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যখন শেপ কোবল আ রো তোবক েোড়ো অনয কোউবক ডোশক নো তখন 

শনরোপ  স বয় তোবক েোড়ো অনযবক ডোকে দকন, শেপব র স য় শযশন 

একোই সোহোযয করবত পোবরন শতশন শক অনয স য় একো সোহোযয করবত 

পোবরন নো? তোহবল তখন দকন তোর সবে অনযবক শরীক করো হবে? 

আল্লোহ রোবু্বল আলো ীন েবলন, 

ِينَََإِنَ ﴿ ََُِدونََِِمنَتَۡدُعونَََٱَّل  ۡمَثالُُكۡمَ َِعَبادَ َٱلِل 
َ
  [٨٩٠: اَلعراف] ﴾َأ

“আল্লোহ েযতীত দতো রো যোব র আহ্বোন কর তোরো দতো দতো োব রই 

 বতো েোন্দো”। [সূরো আল-আ‘রোফ, আয়োত: ১৯৪]  

আল্লোহ আবরো েবলন, 

ِينََ﴿ ُكمََۡيَۡسَتِطيُعونََََلََُدونِهِۦَِمنَتَۡدُعونََََوٱَّل  نُفَسُهمَََۡوَليََنَۡۡصَ
َ
ونَََأ  ﴾١٩٧َيَنُۡصُ

   [٨٩١: اَلعراف]

“আল্লোহ েযতীত দতো রো যোবক আহ্বোন কর তোরো দতো দতো োব র সোহোযয 

করবত পোবর নো এোং শনবজব রও নয়”। [সূরো আল-আ‘রোফ, আয়োত: 

১৯৭]  

এ সকল আয়োবত আল্লোহ েযতীত কথোশট দ্বোরো ওই সকল েস্তু ও েযশিবক 
েুঝোবনো হবয়বে যোব র কোবে প্রোথযনো করো হয়। দহোক তো গোে-পোলো, 

পোহোড়-পেযত, চোাঁ -সূযয, আগুন, নেী, অলী, পীর, দ ে-দ েী ও প্রশত ো 

ইতযোশ । 

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  তোাঁর চোচোবতো ভোই ইেন 

আব্বোস রোশ য়োল্লোহু ‘আনহুবক নসীহত কবরশেবলন: 
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، إِذاا » كا ْدُه َُتااها ِ
ا َتا ِظ اَّلله ، اْحفا ْظكا ْفا ا َيا ِظ اَّلله اٍت، اْحفا ِما ليُمكا َكا عا

ُ
ُم إِيني أ

ياا ُغَلا
نْتا  إِذاا اْستاعا ، وا ا ِل اَّلله

ا
لْتا فااْسأ

ا
أ ْن سا

ا
ا أ عاْت لَعا اْو اْجتاما ةا ل مه

ُ
نه األ

ا
، وااْعلاْم أ ِ فااْستاِعْن بِاَّلله

وكا  ْن ياُُضُّ
ا
ا أ ُعوا لَعا اْو اْجتاما ل ، وا اكا ُ ل تاباُه اَّلله ٍء قاْد كا ْ ُعوكا إَِله بَِشا نْفا اْم يا ٍء ل ْ ُعوكا بَِشا نْفا يا

تاباُه ا ٍء قاْد كا ْ وكا إَِله بَِشا اْم ياُُضُّ ٍء ل ْ ُحُف بَِشا ْت الصُّ فه ُم واجا قَْلا
ا
، ُرفِعاِت األ لايْكا ُ عا  «َّلله

“দহ দখোকো! আশ  দতো োবক কবয়কশট কথো শশেো দ ে: আল্লোহবক 
শহফোযত কর আল্লোহ দতো োবক রেো করবেন। আল্লোহবক দহফোজত কর, 

তুশ  তোবক সো বন পোবে। যখন প্রোথযনো করবে তখন আল্লোহর কোবেই 

প্রোথযনো করবে। যখন সোহোযয কো নো করবে তখন আল্লোহর কোবেই 

সোহোযয চোবে। দজবন রোখ! পুবরো জোশত যশ  দতো োবক উপকোর করবত 

একত্র হয় তেুও দতো োর দকোবনো উপকোর করবত পোরবে নো, তবে 
আল্লোহ দতো োর জনয যো শলবখ দরবখবেন। এ শনভোবে পুবরো জোশত যশ  

দতো োর েশত করোর জনয একত্র হয় তেুও দতো োর দকোবনো েশত করবত 
পোরবে নো, তবে আল্লোহ যো দতো োর শেপবে শলবখ দরবখবেন। কল  

উশঠবয় দনয়ো হবয়বে আর  ফতর শুশকবয় দগবে”।6  

প্রোথযনোকোরীবক শরয়ো অথযোৎ দলোক দ খোবনো ভোেনো ও েু ুআ অথযোৎ 
স োবজ প্রচোর ভোেনো দথবক সেয ো  ুি থোকবত হবে। দ ো‘আ শনবে ন 

হবত হবে দকেলই আল্লোহর উবেবশয। রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ 

ওয়োসোল্লো  েবলই শ বয়বেন: 

ْن رااءاى رااءاى اهلُل بِهِ » ما عا اهلُل بِِه، وا مه عا سا مه ْن سا  «ما

                                                           
6 শতরশ যী, হো ীস নাং ২৫১৬ 
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‘দয  োনুেবক শুনোবনোর জনয কোজ করল আল্লোহ তো  োনুেবক শুশনবয় 
দ বেন। আর দয  োনুেবক দ খোবনোর জনয কোজ করল আল্লোহ তো 

 োনুেবক দ শখবয় দ বেন। (ফবল দস আল্লোহর কোবে এর দকোবনো শেশন য় 

পোবে নো।)”7  

দ ো‘আ করোর আ েস ূহ  

১- দ ো‘আ করোর স য় তো কেুল হওয়োর েযোপোবর এ  ৃঢ় শেশ্বোস রোখো 

এোং  ৃঢ়তোর সবে দ ো‘আ করো: 

যশ  আল্লোহ সম্পবকয যথোথয জ্ঞোন থোবক তোাঁর কু রত,  হত্ত্ব, ওয়ো ো 
পোলবনর প্রশত ঈ োন থোবক তোহবল এ শেেয়টো আয়ত্ব করো সহজ হবে। 

নেী কোরী  সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলন, 

لاةا »
ا
ْسأ ، ِِلاْعِزُم الما ِِْن إِْن ِشئْتا ، اللهُهمه ارمْحا ُدُكُم اللهُهمه اْغِفْر ِِل إِْن ِشئْتا حا

ا
ُقوُل أ َلا يا

 ُ  «.فاإِنهُه َلا ُمْكِرها هلا

“দতো োব র দকউ এ রক  েলবে নো: দহ আল্লোহ আপশন যশ  চোন 
তোহবল আ োবক ে ো কবর শ ন। যশ  আপশন চোন তোহবল আ োবক 

অনুগ্রহ করুন। যশ  আপশন চোন তোহবল আ োবক জীশেকো  োন করুন। 

েরাং  ৃঢ়তোর সবে প্রোথযনো করবে এোং  বন রোখবে শতশন যো চোন তো-ই 

কবরন, তোবক দকউ েোধয করবত পোবর নো”।8 

                                                           
7 সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ২৯৬৮ 
8 সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ৩৪৯৭ 
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অথযোৎ আল্লোহ যো ইবে কবরন তো-ই কবর থোবকন। তোই এভোবে প্রোথযনো 

েো দ োনোজোত করোর দকোবনো স্বোথযকতো দনই দয, আপশন চোইবল কবরন। 

শঠক এ শনভোবে তোর কোবে  ৃঢ়তোর সবে প্রোথযনো করবল তোবক েোধয 
করো হয় নো। দকননো তোবক দকউ েোধয করবত পোবর নো। এটো 

প্রোথযনোকোরীসহ সকবল জোবন। 

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  আবরো েবলন,  

ًء ِمْن قالٍْب » اْستاِجيُب ُداعا ا َلا ي نه اَّلله
ا
اباِة، وااْعلاُموا أ ْنتُْم ُموقِنُونا بِاإلِجا

ا
ا واأ اْدُعوا اَّلله

هٍ  فٍِل َلا  «اغا

“প্রোথযনো কেুল হবে এ  ৃঢ় শেশ্বোস দরবখ দতো রো প্রোথযনো করবে। এোং 

দজবন রোখ আল্লোহ দকোবনো উ োসীন অন্তবরর প্রোথযনো কেুল কবরন নো”।9  

২- শেনয় ও একোগ্রতোর সবে দ ো‘আ করো এোং আল্লোহর অনুগ্রহ লোভ 

ও তোর শোশি দথবক েোাঁচোর প্রেল আগ্রহ শনবয় দ ো‘আ করো: 

আল্লোহ রোবু্বল আলো ীন েবলন, 

َََلََإِن ُهۥَوَُخۡفَية  ََتَََضُّٗعَََرب ُكمََۡٱۡدُعوا َ﴿   [٥٥: اَلعراف] ﴾٥٥َٱلُۡمۡعَتِدينَََُُيِبُّ

“দতো রো শেনীতভোবে ও দগোপবন দতো োব র রবের কোবে দ ো‘আ করবে। 
শতশন সী োলঙ্ঘনকোরীব র পেন্দ কবরন নো”। [সূরো আল-আ‘রোফ, 

আয়োত: ৫৫] 

আল্লোহ তোআলো েবলন,   

                                                           
9 শতরশ যী, হো ীস নাং ৩৪৭৯; হোবক , হো ীস নাং ১৮১৭ 
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  [٩٦: اَلنبياء] ﴾ََورََهٗبا ََرََغٗباََوَيۡدُعوَنَناَٱۡۡلَۡيَرَٰتََِِفََيَُسَٰرُِعونَََََكنُوا ََإِن ُهمَۡ﴿

“তোরো সৎকব য প্রশতবযোশগতো কবর ও তোরো আ োর কোবে প্রোথযনো কবর 

আশো ও ভীশতর সবে এোং তোরো থোবক আ োর শনকট শেনীত”। [সূরো 

আল-আশিয়ো, আয়োত: ৯০]  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  দ ো‘আর স য় শেনয়, ভীশত 

ও আশো শনবয় কীভোবে দ ো‘আ করবতন তোর একশট দেোট  ৃেোন্ত এ 

হো ীবস দ খো যোয়। আবু্দল্লোহ ইেন আ র রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক 

েশণযত, 

: }رابي إِنهُهنه » اِهيما له ِِف إِبْرا زه واجا : تاَلا قاْولا اهلِل عا لهما لايِْه واسا َّله اهلُل عا نه انلهِِبه صا
ا
أ

ْن  ما ِثرًيا ِمنا انلهاِس فا ْضلالْنا كا
ا
{ ]إبراهيم: أ ِِن فاإِنهُه ِمِني قاالا ِعيَسا 63تابِعا ، وا [ اْْلياةا

ِزيُز اْْلاِكيُم{ نْتا الْعا
ا
اُهْم فاإِنهكا أ إِْن تاْغِفْر ل ُهْم ِعبااُدكا وا ْبُهْم فاإِنه ذي ُم: }إِْن ُتعا َلا لايِْه السه  عا

: 111]املائدة:  قاالا يِْه وا عا يادا فا  »[، فارا
ُ
ِِت أ مه

ُ
ِِت اللُهمه أ : «مه له زه واجا الا اهلُل عا قا ى، فا باكا ، وا

؟» ا ُيبِْكيكا لُْه ما ْعلاُم، فاسا
ا
بُّكا أ را ٍد، وا ْب إَِلا ُُمامه يُل اْذها لايِْه « ياا ِجْْبِ يُل عا تااُه ِجْْبِ

ا
فاأ

لهما  لايِْه واسا َّله اهلُل عا اهُ راُسوُل اهللِ صا ْخْبا
ا
ُ فاأ هلا

ا
أ ُم، فاسا َلا ةُ واالسه َلا ، واهُ  الصه ا قاالا ْعلاُم، بِما

ا
وا أ

ُُنِْضيكا  ُقْل: إِنها سا ٍد، فا ْب إَِلا ُُمامه يُل، اْذها الا اهلُل: " ياا ِجْْبِ قا اُسوُءكا  فا َلا ن ، وا ِتكا مه
ُ
 «ِِف أ

“নেী সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  ইেরোহী  ‘আলোইশহস সোলোব র 

দ ো‘আ সম্পবকয কুরআবনর এ আয়োতশট শতলোওয়োত করবলন, দহ আ োর 
রে! এ সকল প্রশত ো দতো েহু  োনুেবক শেভ্রোন্ত কবরবে। সুতরোাং দয 

আ োর অনুসরণ করবে দস আ োর  লভুি।’ এোং শতশন ঈসো 

‘আলোইশহস সোলোব র দ ো‘আ সম্পশকযত কুরআবনর এ আয়োতশটও 

শতলোওয়োত করবলন, ‘তুশ  যশ  তোব র শোশি  োও তবে তোরো দতো 
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দতো োরই েোন্দো, আর যশ  তোব রবক ে ো কর, তবে তুশ  দতো 

পরোক্র শোলী, প্রজ্ঞো য়।’ শতশন  ু’হোত উপবর তুলবলন এোং েলবলন, 
‘দহ আল্লোহ! আ োর উম্মত! আ োর উম্মত!!’ এোং শতশন কোাঁ বলন। 

আল্লোহ েলবলন, দহ শজেরীল! তুশ   ুহোম্মোব র কোবে যোও, শজবজ্ঞস কর 
(অেশয দতো রো রে ভোবলো জোবনন) তোবক শকবস কোাঁশ বয়বে। শজেরীল 

আসবলন। রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  তোাঁবক েলবলন, 

তোাঁর কোাঁ োর কোরণ (আল্লোহ দতো অেশযই জোবনন)। আল্লোহ েলবলন, দহ 

শজেরীল, তুশ   ুহোম্মব র কোবে যোও এোং েল, আশ  অেশযই তোর 

উম্মবতর েযোপোবর তোবক সন্তুে করে, তোবক এ েযোপোবর অসম্মোন করে 

নো”।10  

৩-আল্লোহর কোবে অতযন্ত শেনীতভোবে ধনযো দ ওয়ো এোং শনবজর  ুেযলতো, 

অসহোয়ত্ব ও শেপব র কথো আল্লোহর কোবে প্রকোশ করো: 

দ খুন আইউে ‘আলোইশহস সোলো  কীভোবে আল্লোহর কোবে প্রোথযনো 

কবরবেন। আল্লোহ দস সম্পবকয েবলন,  

يُّوَبَ﴿
َ
َۥيَنَاَدىَََٰإِذَََۡوأ ُه َََرب  ّنِ

َ
ِنَََأ َََُّمس  نَتََٱلَضُّ

َ
رَۡحمَََُوأ

َ
َِِٰحِيَََأ   [١٨: اَلنبياء] ﴾٨٣َٱلر 

“এোং স্মরণ কর আইউবের কথো, যখন দস তোর রবের কোবে প্রোথযনো 

কবর েবলশেল, আশ   ুুঃখ-কবে পবড়শে, আর তুশ  দতো সেযবেষ্ঠ 

 য়োলু”। [সূরো আল-আশিয়ো, আয়োত: ৮৩]  

                                                           
10 সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ২০২ 
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আল্লোহ রোবু্বল আলো ীন যোকোশরয়ো ‘আলোইশহস সোলোব র প্রোথযনো 

সম্পবকয েবলন, 

َََرّبََِقَاَلَ﴿ ََٱۡلَعۡظمَََُوَهنَََإِّنِ ُسَََوٱۡشَتَعَلََِمّنِ
ۡ
أ ُكنَ ََولَمَََۡشۡيٗباَٱلر 

َ
اَشقَََِرّبََِبُِدَعيئَِكََأ َّيٗ

٤ََ َِٰلَََِخۡفُتََِإَوّنِ يءِيَِمنَٱلَۡمَو ِتَََوََكنَِتَََوَرا
َ
نَكََِمنَِلَََفَهۡبَََعقِٗراَٱۡمَرأ ُ  ﴾٥ََوِلّٗاََّل 

  [٥ ،٠: مريم]

“দস েবলশেল, দহ আ োর রে! আ োর অশস্থ  ুেযল হবয়বে, েোধযবকয 
আ োর  িক সো ো হবয় দগবে। দহ আ োর রে! দতো োর কোবে প্রোথযনো 

কবর আশ  কখবনো েযথযকো  হই শন। আশ  আশাংকো কশর আ োর পর 

আ োর সবগোত্রীয়ব র সম্পবকয; আ োর স্ত্রী েন্ধ্যো। সুতরোাং তুশ  দতো োর 

শনকট হবত  োন কর উতরোশধকোর”। [সূরো  োরইয়ো , আয়োত: ৪-৫]  

ইেরোহী  ‘আলোইশহস সোলোব র দ ো‘আ সম্পবকয আল্লোহ েবলন, 

يَ﴿ ب َنا َيَر  ۡسَكنُتََإِّنِ
َ
مََِبَۡيتَِكََِعندََََزۡرع ََذِيََغۡيََِبَِوادَ َُذّرِي ِتََِمنَأ َقِيُموا َِلَََُرب َناَٱلُۡمَحر 

ةََ ُلَوَٰ ۡفََفَٱۡجَعۡلََٱلص 
َ
َنََيَۡشُكُروَلََعُل ُهمََۡٱثل َمَرَٰتََِّمِنََََوٱۡرزُۡقُهمَإَِلِۡهمَََۡتۡهوِيَيَٱنل اِسََّمِنََََدةَٗأ

  [٨١: ابراهيم] ﴾٣٧

“দহ আ োব র রে, শনশ্চয় আশ  আ োর শকেু োংশধরব রবক ফসলহীন 

উপতযকোয় দতো োর পশেত্র ঘবরর শনকট েসশত স্থোপন করোলো , দহ 

আ োব র রে, যোবত তোরো সোলোত কোবয়  কবর। সুতরোাং শকেু  োনুবের 

হৃ য় আপশন তোব র শ বক ঝুাঁশকবয় শ ন এোং তোব রবক শরশযক প্র োন 

করুন ফল-ফলোশ  দথবক, আশো করো যোয় তোরো শুকশরয়ো আ োয় 

করবে”। [সূরো ইেরোহী , আয়োত: ৩৭]  
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কুরআন কোরীব  এ ধরবনর েহু আয়োত আবে যোবত তুবল ধরো হবয়বে 

আশিয়ো আলোইশহ ুস সোলো  কীভোবে কোতরতো ও শেনবয়র সবে 
শনবজব র করুণ অেস্থো আল্লোহর কোবে তুবল ধবরবেন।  ুশ নব র কতযেয 

শঠক এ শনভোবে আল্লোহর কোবে দ ো‘আ ও প্রোথযনো করো। 

৪- দ ো‘আয় আল্লোহর হো   ও রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ 

ওয়োসোল্লোব র প্রশত  ুরূ  দপশ করো: 

দ ো‘আর শুরুবত আল্লোহ তোআলোর প্রশাংসো করো ও রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 

আলোইশহ ওয়োসোল্লোব র প্রশত  ুরূ  পড়ো দ ো‘আ কেুবলর সহোয়ক েবল 
হো ীবস এবসবে। ফুযোলো ইেন উেোই  রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক েশণযত, 

تِِه » َلا لهما راُجًَل ياْدُعو ِِف صا لايِْه واسا َّله اهلُل عا ِ صا ِمعا راُسوُل اَّلله ا تاعا سا ِد اَّلله اْم ُيماجي ، ل اَلا
 : لهما لايِْه واسا َّله اهلُل عا ِ صا الا راُسوُل اَّلله قا ، فا لهما لايِْه واسا َّله اهلُل عا ا انلهِِبي صا لي لَعا اْم يُصا ل وا

ا» ذا ِجلا ها ُ: «عا الا هلا قا ُه فا رْيِهِ  -، ُثمه دااعا ْو ِلغا
ا
 » -أ

ْ
أ ُدُكْم، فالْيابْدا حا

ا
َّله أ بِتاْمِجيِد  إِذاا صا

، ُثمه ياْدُعو  لهما لايِْه واسا َّله اهلُل عا ا انلهِِبي صا ِّلي لَعا لايِْه، ُثمه يُصا ، وااثلهنااِء عا زه له واعا بيِه جا ْعُد با را
اءا  ا شا  «بِما

“একশ ন রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  দ খবলন এক েযশি 

দ ো‘আ করবে শকন্তু দস দ ো‘আবত আল্লোহর প্রশাংসো ও রোসূবলর প্রশত 
 ুরূ  পোঠ কবর শন। রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  তোবক 

লেয কবর েলবলন, দস তোড়োহুবড়ো কবরবে। অতুঃপর দস আেোর প্রোথযনো 
করল। রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  তোবক অথেো অনযবক 

েলবলন, যখন দতো োব র দকউ দ ো‘আ কবর তখন দস দযন আল্লোহ 
তোআলোর প্রশাংসো ও তোর গুণগোন শ বয় দ ো‘আ শুরু কবর। অতুঃপর 
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রোসূবলর প্রশত  ুরূ  পোঠ কবর। এরপর যো ইেো আল্লোহর কোবে প্রোথযনো 

কবর”।11 

(৫) আল্লোহর সুন্দর নো স ূহ ও তোাঁর  হৎ গুণোেশল দ্বোরো দ ো‘আ করো: 

আল্লোহ রোবু্বল আলো ীন েবলন, 

﴿َِ يءَََُولِِل  ۡسَما
َ
  [٨١٦: اَلعراف] ﴾َبَِها ََفَٱۡدُعوهََُٱۡۡلُۡسَنَََٰٱۡۡل

“আল্লোহর রবয়বে সুন্দর সুন্দর নো । অতএে, দতো রো তোবক দস সকল 

নো  শ বয় প্রোথযনো করবে”। [সূরো আল-‘আরোফ, আয়োত: ১৮০]  

আল্লোহ তোআলোর সুন্দর নো  ও  হোন গুণোেশলর  োধযব  দ ো‘আ করোর 
কথো আল-কুরআবন ও হো ীবস েহু স্থোবন এবসবে। দয ন, ইেন আব্বোস 

রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক েশণযত, 

اكا اْلاْمُد، » : " اللهُهمه ل ُد، قاالا جه تاها لهما إِذاا قااما ِمنا اللهيِْل يا لايِْه واسا َّله اهلُل عا نا انلهِِبُّ صا َكا
وااِت  ما نْتا نُوُر السه

ا
اكا  أ ل ، وا ْن ِفيِهنه ما رِْض وا

ا
رِْض وااأل

ا
وااِت وااأل ما ييُم السه نْتا قا

ا
اْلاْمُد، أ

، وااجلانهُة  قٌّ اُؤكا حا ِلقا ، وا قٌّ قاْولُكا حا ، وا قٌّ واْعُدكا حا ، وا نْتا اْلاقُّ
ا
اكا اْلاْمُد، أ ل ، وا ْن ِفيِهنه ما وا

، واانلهارُ  قٌّ ، الله  حا قٌّ ٌد حا ُُمامه ، وا قٌّ ، واانلهِبيُّونا حا قٌّ ُة حا اعا ، واالسه قٌّ اكا حا ْسلاْمُت،  ُهمه ل
ا
أ

ْمُت، فااْغِفْر  اكا ْكا حا إِِلا ْمُت، وا اصا بِكا خا نابُْت، وا
ا
ْكا أ إِِلا نُْت، وا بِكا آما ُْت، وا َّكه لايْكا تاوا واعا

ُر، َلا  نْتا الُمؤاخي
ا
ُم واأ دي نْتا الُمقا

ا
ْعلانُْت، أ

ا
ا أ ما رُْت وا ْْسا

ا
ا أ ما ْرُت، وا خه

ا
ا أ ما ْمُت وا ا قاده ِِل ما

نْتا 
ا
ا إَِله أ  . «إهِلا

                                                           
11 আেূ  োউ , হো ীস নাং ১৪৮১; শতরশ যী, হো ীস নাং ৩৪৭৭ 
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“নেী সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  রোবত যখন তোহোজু্জ  পড়বত 

 োাঁড়োবতন তখন েলবতন, দহ আল্লোহ আপনোরই প্রশাংসো, আকোশ ণ্ডলী 
ও পৃশথেীস ূবহ ও তোবত যো শকেু আবে আপশন তোর দজযোশত। আপনোরই 

প্রশাংসো, আকোশ ণ্ডলী ও পৃশথেীস ূবহ এোং তোবত যো শকেু আবে আপশন 
তোর ধোরক। আপনোরই প্রশাংসো, আপশন সতয, আপনোর ওয়ো ো সতয, 

আপনোর কথো সতয, আপনোর সবে সোেোত সতয, জোন্নোত সতয, জোহোন্নো  
সতয, শকয়ো ত সতয, নেীগণ সতয,  ুহোম্ম  সতয। দহ আল্লোহ! আপনোর 

কোবেই আত্মস পযন কবরশে। আপনোর ওপরই শনভযর কবরশে। আপনোর 

প্রশত ঈ োন এবনশে। আপনোর শ বক শফবর এবসশে। আপনোর জনয শেেো  

কবরশে। আপনোবকই শেচোরক দ বনশে। অতএে আপশন আ োর পূেয ও 

পবরর দগোপন ও প্রকোবশযর পোপগুবলো ে ো কবর শ ন। আপশন শুরু 

আপশন দশে। আপশন েোড়ো দকোবনো ইলোহ দনই”।12  

এ হো ীবস দ খো দগল নেী সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  দ ো‘আয় 
কীভোবে আল্লোহর গুণগোন করবেন। আল্লোহর সুন্দর নো গুবলো উবল্লখ 

কবরবেন। 

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  একশ ন শুনবলন এক েযশি 

সোলোবত আতোশহয়যোতুর তেঠবক এ েবল দ ো‘আ করবে: 

                                                           
12 সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ৬৩১৭; সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ৭৬৯ 
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امْ » ي ل ِ ُد، اَّله ما ُد الصه حا
ا
ُ اأْل لُكا ياا ااَّلله

ا
ْسأ

ا
ُ ُكُفًوا  اللهُهمه إيِني أ اْم ياُكْن هلا ل ، وا ْ اْم يُودلا ل ياِِلْ وا

 : الا قا : فا ُفوُر الرهِحيُم، قاالا نْتا الْغا
ا
ْن تاْغِفرا ِِل ُذنُوِِب، إِنهكا أ

ا
ٌد، أ حا

ا
ُ، قاْد غُ »أ ِفرا قاْد ُغِفرا هلا

 ُ  « هلا

“দহ আল্লোহ! আশ  আপনোর কোবে প্রোথযনো করশে- আপশন দতো এক; 
অশদ্বতীয়, শযশন কোউবক জন্ম দ ন শন এোং তোবকও দকউ জন্ম দ য় শন। 

দকউ দনই তোাঁর স কে- আপশন আ োর পোপগুবলো ে ো করুন। আপশন 

পর  ে োশীল ও  য়ো য়। এ প্রোথযনো শুবন রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 

আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েলবলন, তোবক ে ো কবর দ ওয়ো হবয়বে! তোবক 

ে ো কবর দ ওয়ো হবয়বে”।13 

উশল্লশখত েযশি আল্লোহর সুন্দর নো  ও গুণোেশলর  োধযব  দ ো‘আ করোর 

কোরবণ রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  দ ো‘আ কেুবলর 

সাংেো  শ বলন। 

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  আবরক েযশিবক দ খবলন 

সোলোবত তোশোহহুব  দস এ েবল দ ো‘আ করবে: 

« 
ا
ا اللهُهمه إِيني أ اكا اْْلاْمدا َلا إهِلا نه ل

ا
لُكا بِأ

ا
رِْض، ياا  ْسأ

ا
اوااِت وااأْل ما نهاُن باِديُع السه نْتا الْما

ا
إَِله أ

لهما  لايِْه واسا َّله اهلُل عا الا انلهِِبُّ صا قا ، فا لُكا
ا
ْسأ

ا
يُّوُم، إيِني أ ُّ ياا قا اِم، ياا َحا ْكرا ِل وااإْلِ ذاا اجْلاَلا

ابِِه:  ْصحا
ا
؟»أِل ا دااعا : « تاْدُرونا بِما ْعلاُم، قاالا

ا
راُسوهُلُ أ ُ وا ي ناْفِِس بِياِدهِ،»قاالُوا: اَّلله ِ ْد لا  وااَّله قا

ى ْعطا
ا
إِذاا ُسئِلا بِِه أ ، وا ابا جا

ا
ي إِذاا ُدِِعا بِِه أ ِ ِظيِم، اَّله ا بِاْسِمِه الْعا  «دااعا اَّلله

                                                           
13 আেূ  োউ , হো ীস নাং ৯৮৫; নোসোঈ, হো ীস নাং ১২২৫ 
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“দহ আল্লোহ! আশ  আপনোর কোবে প্রোথযনো করশে -এ কথোর অসীলোয় 
দয, সকল প্রশাংসো আপনোর, আপশন েোড়ো দকোবনো ইলোহ দনই। আপশন 

 োনশীল, আকোশ ন্ডলী ও পৃশথেীর স্রেো, দহ  শহ  য় ও  হোনুভে! দহ 

শচরঞ্জীে ও সেয সতোর ধোরক!- আপনোর কোবে জোন্নোত চোশে এোং  ুশি 
চোশে জোহোন্নো  দথবক। নেী কোরী  সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  এ 

প্রোথযনো শুবন তোর সোহোেীব র েলবলন: দতো রো শক জোবনো, দস শক শ বয় 
দ ো‘আ কবরবে? তোরো েলবলন, আল্লোহ ও তোর রোসূল ভোল জোবনন। 

শতশন েলবলন: দস আল্লোহর  হোন নো  শ বয় দ ো‘আ কবরবে। দয েযশি 

এ নোব র  োধযব  দ ো‘আ করবে তোর দ ো‘আ শতশন কেুল করবেন। 

(অনয এক েণযনোয় এবসবে দয ইসব  আজ  শ বয় দ ো‘আ কবরবে)”।14  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

اناكا إيِني ُكنُْت ِمنا » نْتا ُسبْحا
ا
ا إَِله أ ةُ ِذي انلُّوِن إِْذ دااعا واُهوا ِِف باْطِن اْلُوِت: َلا إهِلا ْعوا دا

اْم  ، فاإِنهُه ل الِِمنيا ُ الظه ُ هلا ابا اَّلله ٍء قاطُّ إَِله اْستاجا ْ ا راُجٌل ُمْسِلٌم ِِف َشا  .«ياْدُع بِها

“ইউনূস ‘আলোইশহস সোলোব র প্রোথযনো (যখন শতশন  োবের দপবট শেবলন) 

তুশ  েযতীত দকোবনো ইলোহ দনই তুশ  পশেত্র,  হোন! আশ  দতো 
সী োলাংঘনকোরী। দয দকোবনো  ুসশল  এ কথো শ বয় প্রোথযনো করবে তোর 

প্রোথযনো আল্লোহ কেুল করবেন”।15 

                                                           
14 আেূ  োউ , হো ীস নাং ১৪৯৫; নোসোঈ, হো ীস নাং ১৩০০ 
15 শতরশ যী, হো ীস নাং ৩৫০৩ 
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৬- পোপ ও গুনোহ স্বীকোর কবর প্রোথযনো করো: 

দয ন, হো ীবস এবসবে: সোেো  ইেন আউস রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু নেী 

কোরী  সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  দথবক েণযনো কবরন, 

نْتا راِبي َلا »
ا
: اللهُهمه أ ْن تاُقولا

ا
اِر أ ييُد اَِلْسِتْغفا ناا سا

ا
، واأ بُْدكا ناا عا

ا
لاْقتاِِن واأ ، خا نْتا

ا
ا إَِله أ إهِلا

ِتكا  اكا بِِنْعما بُوُء ل
ا
ناْعُت، أ ا صا ي ما ُعوُذ بِكا ِمْن َشا

ا
ْعُت، أ ا اْستاطا ْهِدكا واواْعِدكا ما ا عا لَعا

نُوبا إَِله  ْغِفُر اَّلُّ نِِْب فااْغِفْر ِِل، فاإِنهُه َلا يا اكا بِذا بُوُء ل
ا
، واأ ه ا :  يلعا نْتا " قاالا

ا
ما »أ ا ِمنا وا اها ْن قاال

ا ِمنا  اها ْن قاال ما ْهِل اجلانهِة، وا
ا
ُهوا ِمْن أ ، فا ْن ُيْمِِسا

ا
بْلا أ اتا ِمْن ياْوِمِه قا ما ا، فا اِر ُموقِنًا بِها انلهها

ْهِل اجلانهةِ 
ا
ُهوا ِمْن أ ، فا ْن يُْصِبحا

ا
بْلا أ اتا قا ما ا، فا  «اللهيِْل واُهوا ُموقٌِن بِها

“দসরো ইবিগফোর (ে ো প্রোথযনোর েোকয) হবলো তুশ  এভোবে েলবে, দহ 
আল্লোহ! তুশ  আ োর রে। তুশ  েোড়ো সশতযকোর দকোবনো  োেু  দনই। 

তুশ ই আ োবক সৃশে কবরবে। আর আশ  দতো োর েোন্দো। দতো োর সবে 

কৃত ওয়ো ো ও প্রশতশ্রুশতর ওপর আশ  আ োর সোধয ত অটল রবয়শে। 

আশ  যো শকেু কবরশে তোর অপকোশরতো হবত দতো োর আেয় শনশে। 

আ োর প্রশত দতো োর দয শন‘আ ত তো স্বীকোর করশে। আর স্বীকোর করশে 

দতো োর কোবে আ োর অপরোধ। তুশ  আ োবক ে ো কর। তুশ  েোড়ো আর 

দকউ ে ো করবত পোবর নো। 

দয সকোবল  ৃঢ় শেশ্বোবস এটো পোঠ করবে দস যশ  ওই শ বন সন্ধ্যোর পূবেয 
 োরো যোয় তোহবল দস জোন্নোতেোসীব র অন্তভুযি হবে। আর যশ   ৃঢ় 
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শেশ্বোস শনবয় সন্ধ্যোয় পোঠ কবর, এোং সকোল হওয়োর পূবেয দস ইবন্তকোল 

কবর তোহবল দস জোন্নোতেোসীব র অন্তভুযি হবে”।16  

এ হো ীবস ে ো প্রোথযনো করোর জনয রোসূল সোল্লোল্লোহু আলোইশহ 
ওয়োসোল্লো  সবেযোত  ইবিগফোর শশেো শ বয়বেন। তোবত প্রোথযনোকোরী শনজ 

পোপ স্বীকোর কবর প্রোথযনো করবেন। এ প্রোথযনো কেুল হওয়োর সুসাংেো ও 

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  শ বয়বেন। 

৭- প্রোথযনোকোরী শনবজর কলযোবণর দ ো‘আ করবে শনবজর েো দকোবনো 

 ুসশলব র অশনবের দ ো‘আ করবে নো:  

শনবজর কলযোবণর জনয দ ো‘আ করবল তো কেুল হওয়োর ওয়ো ো আবে 

আর অকলযোণ েো পোপ শনবয় আসবত পোবর এ ন দ ো‘আ করবল তো 
কেুল হবে নো েবল হো ীস দ্বোরো প্র োশণত। দয ন, রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 

আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

ا» ا  ما ُ بِها اُه اَّلله ْعطا
ا
ُة راِحٍم، إَِله أ َلا قاِطيعا ا إِْثٌم، وا ةٍ لايْسا ِفيها ْعوا ِمْن ُمْسِلٍم ياْدُعو بِدا

ْن 
ا
ا أ إِمه ِة، وا ُ ِِف اْْلِخرا ا هلا ِخراها ْن ياده

ا
ا أ إِمه تُُه، وا ْعوا ُ دا لا هلا ْن ُتعاجه

ا
ا أ ٍث: إِمه ى ثاَلا إِْحدا

و نُْه ِمنا السُّ : ياْْصِفا عا ، قاالا ا " قاالُوا: إًِذا نُْكِِثُ ُ »ِء ِمثْلاها ْكِثا
ا
ُ أ  «اَّلله

“যখন দকোবনো  ুশ ন েযশি দ ো‘আ কবর, দয দ ো‘আবত দকোবনো পোপ 

থোবক নো ও আত্মীয়তোর সম্পকয শেন্ন করোর শেেয় থোবক নো তোহবল 

আল্লোহ শতন পেশতর দকোবনো এক পেশতবত তোর দ ো‘আ অেশযই কেুল 
কবর দনন। দয দ ো‘আ দস কবরবে হুেহু দসভোবে তো কেুল কবরন অথেো 

                                                           
16 সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ৬৩০৬ 
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তোর দ ো‘আর প্রশত োন আবখরোবতর জনয সাংরেণ কবরন শকাংেো এ 

দ ো‘আর  োধযব  তোর শ বক আগুয়োন দকোবনো শেপ  শতশন  ূর কবর 
দ ন। এ কথো শুবন সোহোেীগণ েলবলন, আ রো তোহবল অশধক পশর োবণ 

দ ো‘আ করবত থোকবেো। রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  

েলবলন: দতো রো যত প্রোথযনোই করবে আল্লোহ তোর দচবয় অবনক দেশশ 

কেুল করবত পোবরন”।17  

শতশন আবরো েবলন, 

ِة راِحٍم » ْو قاِطيعا
ا
اْم ياْدُع بِإِثٍْم أ ا ل بِْد، ما اُب لِلْعا اُل يُْستاجا  «َلا يازا

“েোন্দোর দ ো‘আ কেুল হয় যশ  তোবত পোপ েো আত্মীয়তোর সম্পকয শেন্ন 

করোর কথো নো থোবক”।18  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  আবরঅ েবলন, 

ْموااِلُكمْ »
ا
ا أ َلا تاْدُعوا لَعا ِدُكْم، وا ْوَلا

ا
ا أ َلا تاْدُعوا لَعا ْنُفِسُكْم، وا

ا
ا أ  «َلا تاْدُعوا لَعا

“দতো রো শনবজব র শেরুবে দ ো‘আ করবে নো, শনবজব র সন্তোনব র 

শেরুবে দ ো‘আ করবে নো এোং শনবজব র সম্পব র শেরুবে দ ো‘আ 

করবে নো”।19  

                                                           
17 আহ  , হো ীস নাং ১১১৩৩ 
18 সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ২৭৩৫ 
19 সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ৩০০৯ 
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৮- সৎকোবজর অসীলো শ বয় দ ো‘আ করো  

দয ন, সহীহ হো ীবস শেপ গ্রি শতন েযশির কথো উবল্লখ করো হবয়বে। 

যোরো এক ঝড়-েৃশের রোবত পোথর ধবস পড়োর কোরবণ পোহোবড়র গুহোয় 
আটবক পবড়শেল। তোরো তখন প্রবতযবক শনজ দনক আ বলর অসীলো 

শ বয় প্রোথযনো কবরশেল। একজন  োতো-শপতোর উত  দসেোর কথো 

েবলশেল। শদ্বতীয়জন েযশভচোবরর সুবযোগ পোওয়ো সবত্ত্বও এ কোজ দথবক 

শেরত দথবক শেল। তৃতীয়জন এক েযশির আ োনত রেো ও তোবক 

দফরত শ বয়শেল। এরো প্রবতযবক েবলশেল, দহ আল্লোহ আশ  যশ  এ 

কোজশট আপনোবক সন্তুে করোর জনয কবর থোশক তোহবল এ কোবজর 
অসীলোয় আ োবক শনশশ্চত  ৃতুযর এ শেপ  দথবক উেোর করুন। আল্লোহ 

শতনজবনর প্রোথযনোই কেুল কবর তোব র শেপ  দথবক  ুশি 

শ বয়শেবলন”।20  

এ হো ীবস দ খো যোয় দয দনক আ বলর অসীলো শ বয় দ ো‘আ করবল 

দ ো‘আ কেুল হয়। 

৯- দেশশ দেশশ কবর ও েোর েোর দ ো‘আ প্রোথযনো করো: 

দয ন হো ীবস এবসবে, রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ ওয়োসোল্লো  

েবলবেন: 

بههُ » ُل را
ا
اْسأ ، فاإِنهُه ي ُدُكْم فالْيُْكِِثْ حا

ا
لا أ

ا
أ  « إِذاا سا

                                                           
20 সহীহ েুখোরী ও  ুসশল  
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“দতো োব র দকউ যখন দ ো‘আ কবর দস দযন দেশশ কবর দ ো‘আ কবর 

দকননো দস তোর প্রভুর কোবে প্রোথযনো কবে”।21 

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  আবরো েবলন, 

اْستاْعِجْل » اْم ي ا ل ِة راِحٍم، ما ْو قاِطيعا
ا
اْم ياْدُع بِإِثٍْم أ ا ل بِْد، ما اُب لِلْعا اُل يُْستاجا : ياا « َلا يازا ِقيلا

ُقوُل:  : يا اُل؟ قاالا ا اَِلْسِتْعجا وُْت، فا »راُسولا اهلِل ما قاْد داعا وُْت وا اْستاِجيُب ِِل، قاْد داعا را ي
ا
لاْم أ

ءا  اعا ُع ادلُّ يادا «فاياْستاْحِِسُ ِعنْدا ذالِكا وا  

“েোন্দোর দ ো‘আ কেুল করো হয় যশ  দস দ ো‘আবত পোপ অথেো 

আত্মীয়তোর সম্পবকযর শেন্ন করোর কথো নো েবল এোং তোড়োহুবড়ো নো 
কবর। শজবজ্ঞস করো হবলো দহ আল্লোহর রোসূল! তোড়োহুবড়ো েলবত শক 

েুঝোয়, শতশন েলবলন, দ ো‘আবত তোড়োহুড়ো হবলো, প্রোথযনোকোরী েবল 
আশ বতো দ ো‘আ করলো  শকন্তু কেুল হবত দ খলো  নো। ফবল দস শনরোশ 

হয় ও দ ো‘আ করো দেবড় দ য়”।22 

দ ো‘আ কেুল হবত নো দ খবল শনরোশ হওয়ো উশচৎ নয়। কোরণ,  ুশ ন 

েযশির দ ো‘আ কখবনো েৃথো যোয় নো। হো ীবস এবসবে: 

ا ِمْن ُمْسِلٍم ياْدُعو» ا  ما ُ بِها اُه اَّلله ْعطا
ا
ُة راِحٍم، إَِله أ َلا قاِطيعا ا إِْثٌم، وا ةٍ لايْسا ِفيها ْعوا بِدا

ْن 
ا
ا أ إِمه ِة، وا ُ ِِف اْْلِخرا ا هلا ِخراها ْن ياده

ا
ا أ إِمه تُُه، وا ْعوا ُ دا لا هلا ْن ُتعاجه

ا
ا أ ٍث: إِمه ى ثاَلا إِْحدا

ا " قاالُوا وِء ِمثْلاها نُْه ِمنا السُّ : ياْْصِفا عا ، قاالا ُ »: إًِذا نُْكِِثُ ْكِثا
ا
ُ أ  «اَّلله

                                                           
21 সহীহ ইেন শহব্বোন, হো ীস ৮৮৯ 
22 সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ২৭৩৫ 
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“যখন দকোবনো  ুশ ন েযশি দ ো‘আ কবর, দয দ ো‘আবত দকোবনো পোপ 

থোবক নো ও আত্মীয়তোর সম্পকয শেন্ন করোর শেেয় থোবক নো তোহবল 

আল্লোহ শতন পেশতর দকোবনো এক পেশতবত তোর দ ো‘আ অেশযই কেুল 
কবর দনন। দয দ ো‘আ দস কবরবে হুেহু দসভোবে তো কেুল কবরন অথেো 

তোর দ ো‘আর প্রশত োন আবখরোবতর জনয সাংরেণ কবরন শকাংেো এ 

দ ো‘আর  োধযব  তোর শ বক আগুয়োন দকোবনো শেপ  শতশন  ূর কবর 
দ ন। এ কথো শুবন সোহোেীগণ েলবলন, আ রো তোহবল অশধক পশর োবণ 

দ ো‘আ করবত থোকবেো। রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  

েলবলন: দতো রো যত প্রোথযনোই করবে আল্লোহ তোর দচবয় অবনক দেশশ 

কেুল করবত পোবরন”।23   

এ হো ীবস দয ন দ ো‘আ কখবনো েৃথো যোয় নো েবল উবল্লখ করো হবয়বে 

দত শন দেশশ কবর দ ো‘আ করবত উৎসোহ দ ওয়ো হবয়বে।  

১০- সুবখ  ুুঃবখ সেযোেস্থোয় দ ো‘আ করো:  

 োনুে কখবনো সুবখর স য় অশতেোশহত কবর কখবনো  ুুঃবখর স য়। 

অবনক  োনুে এ ন আবে যোরো শুধু শেপব  পবড় আল্লোহবক ডোবকন ও 
প্রোথযনো কবরন। আেোর অবনবক এ ন আবেন যোরো শেপব  পড়বল 

আল্লোহবক ডোকবত ভুবল যোন। শকন্তু সশতযকোর  ুশ ন েযশি সুবখ ও  ুুঃবখ 

সেয ো আল্লোহর কোবে প্রোথযনো কবর থোবকন। রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 

আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

                                                           
23 আহ  , হো ীস নাং ১১১৩৩ 
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اءِ » ءا ِِف الرهخا اعا ْرِب فالْيُْكِِثِ ادلُّ ائِِد واالكا دا ُ ِعنْدا الشه ُ هلا اْستاِجيبا اَّلله ْن ي
ا
ُه أ ه ْن ْسا  «ما

“দয চোয় আল্লোহ শেপ - ুসীেবত তোর প্রোথযনো কেুল করুন দস দযন 

সুবখর স য় আল্লোহর কোবে দেশশ কবর প্রোথযনো কবর”।24  

১১- দ ো‘আর েোকয শতনেোর কবর উচ্চোরণ করো:  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লোব র একশট পথ-শনব যশ হবলো 
শতশন দকোবনো দকোবনো দ ো‘আর েোকয শতনেোর কবর উচ্চোরণ করবতন। 

যখন  ুশশরকরো রোসূবল কোরী  সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লোব র 

সোলোতোেস্থোয় উবটর নোড়ী-ভুাঁশড় তোাঁর শপবঠর ওপর রোখল তখন শতশন 

সোলোত দশে কবর দ ো‘আ করবলন এভোবে: 

يٍْش » لايْكا بُِقرا يٍْش، اللهُهمه عا لايْكا بُِقرا يٍْش، اللهُهمه عا لايْكا بُِقرا ّمه «اللهُهمه عا اللهُهمه : »، ُثمه سا
يهةا  ما

ُ
، واأ ِِلِد بِْن ُعتْباةا ، واالوا ةا بِيعا يْباةا بِْن را ، واشا ةا بِيعا ُعتْباةا بِْن را اٍم، وا ْمِرو بِْن ِهشا لايْكا بِعا  عا

ِِلدِ  ةا بِْن الوا ارا ُعما يٍْط وا ِِب ُمعا
ا
ُعْقباةا بِْن أ لاٍف، وا ْد « بِْن خا ِ لاقا : فاوااَّلله ِ بُْد اَّلله ْيتُُهْم را قاالا عا

ا
أ

َّله اهلُل  ِ صا ِليِب، قاِليِب باْدٍر، ُثمه قاالا راُسوُل اَّلله َعا ياْوما باْدٍر، ُثمه ُسِحبُوا إَِلا القا ْ َصا
 : لهما لايِْه واسا ِليِب لاْعناةً »عا اُب القا ْصحا

ا
تِْبعا أ

ُ
 «واأ

“দহ আল্লোহ কুরোইশব র তুশ  পোকড়োও কবরো! দহ আল্লোহ কুরোইশব র 

তুশ  পোকড়োও কবরো!! দহ আল্লোহ কুরোইশব র তুশ  পোকড়োও কবরো!!! 

অতুঃপর শতশন তোব র নো  উবল্লখ করবলন: দহ আল্লোহ তুশ  পোকড়োও 

কর আ র ইেন শহশো বক, উতেো ইেন রোেীয়োবক, শোইেো ইেন 

রেীয়োবক, অলী  ইেন উতেোবক, উ োইয়ো ইেন খোলোফবক, উতেো ইেন 

                                                           
24 শতরশ যী, হো ীস নাং ৩৩৮২ 
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আশে  ুয়ীত এোং আম্মোরো ইেন অলী বক। আবু্দল্লোহ েবলন, ে র 
যুবের শ ন এ সকল দলোকব র লোশ পবড় থোকবত দ খলো । অতুঃপর 

এব র লোশগুবলোবক দটবন ে বরর কূবপ শনবেপ করো হবলো। এরপর 

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েলবলন: কূপেোসীর ওপর 

অশভশোপ অেযোহত থোকবে”।25  

দ ো‘আর েোকয শতনেোর কবর উচ্চোরণ করবল প্রোথযনোকোরীর  বনোবযোগ 

ও একোগ্রতো দেশশ হয় যো দ ো‘আ কেুবল সহোয়ক হয়। 

১২- দ ো‘আয় উচ্চস্বর পশরহোর করো  

অবনক  োনুেবক দ খো যোয় তোরো দ ো‘আ করোর স য় আওয়োজ উাঁচু 
কবরন েো শচৎকোর কবর দ ো‘আ কবরন। এটো দ ো‘আর আ বের 

পশরপন্থী। আল্লোহ রোবু্বল আলো ীন েবলন, 

َََلََإِن ُهۥَوَُخۡفَية  ََتَََضُّٗعَََرب ُكمََۡٱۡدُعوا َ﴿   [٥٥: اَلعراف] ﴾٥٥َٱلُۡمۡعَتِدينَََُُيِبُّ

“দতো রো শেনীতভোবে ও দগোপবন দতো োব র প্রশতপোলবকর কোবে দ ো‘আ 

কর। শতশন সী োলাংঘনকোরীব র পেন্দ কবরন নো”। [সূরো আল-আ‘রোফ, 

আয়োত: ৫৫]  

এ আয়োবত দগোপবন দ ো‘আ করবত েলো হবয়বে এোং দ ো‘আয় 

সী োলাংঘন সম্পবকয সতকয করো হবয়বে। 

                                                           
25 সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ৫২০ 
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প্রোয় সকল তোফসীরশেব র অশভ ত হবলো, এ আয়োবত সী োলাংঘনকোরী 

েলবত তোব র েুঝোবনো হবয়বে যোরো উচ্চ আওয়োবয দ ো‘আ কবর। 

আল্লোহ তো‘আলো নেী যোকোশরয়ো ‘আলোইশহস সোলোব র প্রশাংসোয় 

েবলবেন:  

يءَ ََرب ُهۥَنَاَدىَََٰإِذَۡ﴿ اَنَِدا   [٨: مريم] ﴾٣ََخفِّيٗ

“যখন দস তোর রবের কোবে প্রোথযনো কবরশেল শনভৃবত”। [সূরো  োরইয়ো , 

আয়োত: ০৩]  

এ আয়োবত দগোপবন দ ো‘আ করবত েলো হবয়বে এোং দ ো‘আবত 

সী োলাংঘন দথবক সতকয করো হবয়বে। 

অপর শ বক রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

ْنُفِسُكْم، إِنهُكْم لايْسا تاْدُعونا »
ا
ا أ ا انلهاُس اْرباُعوا لَعا ها يُّ

ا
ئِبًا، إِنهُكْم أ َلا اغا مه وا صا

ا
أ

عاُكمْ  ِميًعا قاِريبًا، واُهوا ما  «تاْدُعونا سا

“দহ  োনে সকল! দতো রো শনবজব র েযোপোবর  ধযপন্থো অেলিন কর। 

দতো রো দকোবনো েশধর েো অসুপশস্থত সতোবক ডোকে নো। দতো রোবতো 

ডোকে এ ন সতোবক শযশন সেযবেোতো ও অশত শনকবট এোং দতো োব রই 

সবে”।26  

যখন এক ল সোহোেী উচ্চ আওয়োবজ দ ো‘আ করশেবলন তখন রোসূলুল্লোহ 

সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  এ কথো েবলশেবলন। 

                                                           
26 সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ৬৩৮৪; সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ২৭০৪ 
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১৩- দ ো‘আ- প্রোথযনোর পূবেয অযু করো:  

আেূ  ূসো ‘আশআরী রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক েশণযত হো ীবস এবসবে: 

শতশন েবলন, 

َّله اهلُل » : دااعا راُسوُل اهللِ صا يِْه، ُثمه قاالا عا يادا فا  ِمنُْه، ُثمه را
ا
أ تاواضه اٍء، فا لهما بِما لايِْه واسا اللُهمه »عا

ِمرٍ  ِِب اعا
ا
: « اْغِفْر ِلُعبايٍْد أ يِْه، ُثمه قاالا يُْت بايااضا إِْبطا

ا
َّته راأ لُْه ياْوما الْقِ »حا ِة اللُهمه اْجعا يااما
ْو ِمنا 

ا
، أ لِْقكا ِثرٍي ِمْن خا الا « انلهاِس  فاْوقا كا قا ِِل، ياا راُسولا اهلِل فااْستاْغِفْر، فا ُقلُْت: وا فا

 : لهما لايِْه واسا َّله اهلُل عا ْدِخلُْه ياْوما »انلهِِبُّ صا
ا
بِْد اهلِل بِْن قايٍْس ذانْباُه، واأ اللُهمه اْغِفْر ِلعا

ِريًما ًَل كا ِة ُمْدخا  «الِْقيااما

“রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  যখন দ ো‘আ করবত ইেো 

করবলন তখন পোশন চোইবলন, অযু করবলন অতুঃপর  ু’হোত তুবল 

েলবলন: ‘দহ আল্লোহ! তুশ  শকয়ো বত তোবক অবনক  োনুবের উপবর স্থোন 
শ ও। আশ  েললো  আ োর জনয ে ো প্রোথযনো করুন। শতশন েলবলন, 

দহ আল্লোহ! তুশ  আবু্দল্লোহ ইেন কোবয়বসর পোপ ে ো কর এোং 

শকয়ো বতর শ ন তোবক সম্মোশনত স্থোবন প্রবেশ কশরও”।27 

এ হো ীবস দ খো দগল রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ ওয়োসোল্লো  দ ো‘আ 
করোর পূবেয অযূ কবর শনবলন। ইেন হোজোর রশহ োহুল্লোহ েবলন, এ 

হো ীস দ্বোরো আ রো জোনলো  দয, দ ো‘আ করোর পূবেয অযূ কবর দনওয়ো 

 ুিোহোে।28 

                                                           
27 সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ৪৩২৩; সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ২৪৯৮ 
28 ফোতহুল েোরী 
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১৪- দ ো‘আয়  ু’হোত উবতোলন করো: 

দয ন, হো ীবস এবসবে, ইেন উ োর রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু েবলন, 

« : الا قا ُه فا لهما يادا لايِْه واسا َّله اهلُل عا عا انلهِِبُّ صا فا ادِلٌ »را ناعا خا ا صا ْكا ِممه  إِِلا
ُ
أ بْرا

ا
اللهُهمه إيِني أ

تانْيِ  ره  «ما

“নেী সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো   ুহোত তুলবলন এোং েলবলন, দহ 

আল্লোহ! খোবল  যো কবরবে আশ  দস েযোপোবর দতো োর কোবে  োশয়ত্ব ুি। 

 ু’েোর েলবলন”।29 

আেূ  ূসো রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু েবলন, 

« : الا قا يِْه فا عا يادا فا ِمرٍ »ُثمه را ِِب اعا
ا
يْهِ « اللهُهمه اْغِفْر لُِعبايٍْد أ يُْت بايااضا إِبْطا

ا
راأ  «وا

“অতুঃপর, রোসূল সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ ওয়োসোল্লো   ু হোত তুলবলন এোং 

েলবলন, দহ আল্লোহ! তুশ  উেোই  আশে আব রবক ে ো কবর শ ও। 

শতশন এতটো হোত তুলবলন দয আশ  তোর েগবলর শুভ্রতো দ খবত 

দপলো ”। [সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ৬৩৪০]  

১৫- শকেলো ুখী হওয়ো  

দ ো‘আর স য় শকেলো ুখী হওয়ো  ুিোহোে। দয ন, হো ীবস এবসবে: 

আবু্দল্লোহ ইেন  োসউ  রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু েবলন, 

يٍْش » ٍر ِمْن قُرا ا نافا اعا لَعا ، " فادا ْعباةا لهما الكا لايِْه واسا َّله اهلُل عا  «اْستاْقبالا انلهِِبُّ صا

                                                           
29 সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ৪৩৩৯ 
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“নেী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ ওয়োসোল্লো  কোেোর শ বক  ুখ করবলন এোং 

কশতপয় কুরোইশ দনতোব র শেরুবে দ ো‘আ করবলন”।30  

প্রোথযনোকোরী যো দথবক  ূবর থোকবেন 

এক. আল্লোহ েোড়ো অবনযর কোবে দ ো‘আ করো  

যখন স্পে হবলো দ ো‘আ হবলো সবেযোত  ইেো ত ও সেযবেষ্ঠ আনুগতয 

এোং যো এক োত্র আল্লোহর উবেবশযই শনবে ন করো  োনুবের জনয 
কতযেয। দহোক তো প্রোথযনো অথেো আেয় চোওয়ো শকাংেো শেপ - ুশি, তো 

আল্লোহ েযশতত অনয কোবরো কোবে দপশ করো তেধ নয়। দয এটো আল্লোহ 

েযশতত অবনযর কোবে দপশ করবে দস কোশফর হবয় যোবে, দের হবয় 
যোবে  ুসশল  শ ল্লোত দথবক। দয সকল শেেয়  োনুে সোহোযয করবত 

সো থয রোবখ শুধু দস সকল শেেয়  োনুবের কোবে চোওয়ো তেধ। আল্লোহ 

েযশতত অনয কোবরো কোবে প্রোথযনো করো যোবে নো দহোক নেী েো অলী েো 

পীর েো গোউে-কুতুে অথেো শফশরশতো েো শজন্ন এক কথোয় দকোবনো 
সৃশেজীবের কোবে দ ো‘আ করো যোবে নো। আল্লোহ েবলন, 

ََُِدونََِِمنَتَۡدعَََُوَلَ﴿ َك َََوَلََيَنَفُعَكَََلَََماَٱلِل  َُٰلََِّمِنَََإِٗذاَفَإِن َكَََفَعُۡلَتََفَإِنَيََُضُّ َِميََٱلظ 
َََُيۡمَسۡسَكََِإَون١٠٦َ َرَٱلِل  َۥيَََكِشَفََفََلََبَُِضّ ََََلُ ۡيرََيُرِۡدكَََِإَونَُهَو ََإِل 

يدَ َفََلََِِبَ َلَِفۡضَََرا َُلِهۦِ 
يءَََُمنَبِهِۦَيُِصيُبَ ََِمنََۡيََشا ِۦ    [٨٦١ ،٨٦٠: يونس] ﴾١٠٧َٱلر ِحيمََُٱۡلَغُفورَََُوُهوَََِعَبادِه

“এোং আল্লোহ েযতীত অনয কোউবক ডোকবে নো, যো দতো োর উপকোর 
কবর নো, অপকোরও করবত পোবর নো। কোরণ, এরূপ করবল তুশ  অেশযই 

                                                           
30 সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ৩৯৬০; সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ১৭৯৪ 
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যোশল ব র অন্তভুযি হবে। এোং আল্লোহ দতো োবক দক্লশ শ বল শতশন 

েযতীত তো দ োচনকোরী আর দকউ দনই এোং আল্লোহ যশ   েল চোন 
তবে তোর অনুগ্রহ র  করোর দকউ দনই। তোাঁর েোন্দোব র  বধয যোবক 

ইেো শতশন  েল  োন কবরন। শতশন ে োশীল, পর   য়োলু”।31  

আল্লোহ তো‘আলো েবলন,  

َََِمعَََتَۡدعَََُوَلَ﴿ اَٱلِل  ََإَِلَٰهََََليَََءاَخَر ََإَِلَٰه  ءَ َُكََُُّهَو ََإِل  َََهالِك ََََشۡ ََإِل  َٱۡۡلُۡكمََََُلََُوَۡجَهُهۥ 
  [١١: القصص] ﴾٨٨َتُۡرَجُعونَََِإَوَلۡهَِ

“তুশ  আল্লোহর সবে অনয দকোবনো ইলোহবক ডোকবে নো, শতশন েযতীত 
অনয দকোবনো ইলোহ দনই। আল্লোহর সত্বো েযতীত স ি শকেুই ধ্বাংসশীল। 

শেধোন তোরই এোং তোরই শনকট দতো রো শফবর যোবে”। [সূরো আল-

কোসোস, আয়োত: ৮৮]  

আল্লোহ আবরো েবলন, 

َضلَََُّوَمنَۡ﴿
َ
نَأ ََُِدونََِِمنَيَۡدُعوا ََِمم  َََمنَٱلِل  َۥيَيَۡسَتِجيُبََل  ََوُهمََۡٱۡلقَِيََٰمةَِيَۡومََِإَِلَََََٰلُ

يءََٗلَُهمََََۡكنُوا ََٱنل اُسََُحِشَََِإَوَذا٥َََغَٰفُِلُونَََُدَعيئِِهمَََۡعن ۡعَدا
َ
ََكَٰفِرِينَََبِعَِباَدتِِهمَََۡوََكنُوا ََأ

  [٠ ،٥: اَلحقاف] ﴾٦

“দস েযশি অবপেো অশধক শেভ্রোন্ত দক, দয আল্লোহর পশরেবতয এ ন 

শকেুবক ডোবক যো শকয়ো ত শ েস পযযন্তও তোবক সোড়ো দ বে নো? এোং 

এগুবলো তোব র প্রোথযনো সম্পবকযও অেশহত নয়। যখন শকয়ো বতর শ ন 

                                                           
31 সূরো ইউনুস, আয়োত: ১০৬-১০৭ 
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 োনুেবক একত্র করো হবে তখন এগুবলো হবে তোব র শত্রু এোং এগুবলো 

তোব র ইেো ত স্বীকোর করবে”। [সূরো আল-আহকোফ, আয়োত: ৫-৬]  

আল্লোহ তো‘আলো েবলন, 

نَ ﴿
َ
ََِٱلَۡمَسَِٰجدََََوأ َََِمعَََتَۡدُعوا ََفََلََلِِل  َحٗداَٱلِل 

َ
  [٨١: اجلن] ﴾١٨َأ

“এোং এ  সশজ স ূহ আল্লোহর জনয। সুতরোাং আল্লোহর সবে দতো রো 

অনয কোউবক ডোকবে নো”। [সূরো আল-শজন্ন, আয়োত: ১৮]  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলন, 

لا انلهارا » ا داخا ِ نِدًّ اتا واْهوا ياْدُعو ِمْن ُدوِن اَّلله ْن ما  «ما

“দয আল্লোহর সবে কোউবক শরীক করো অেস্থোয়  ৃতুয েরণ করল দয 

জোহোন্নোব  প্রবেশ করল”।32 

আল্লোহর প্রশত  োনুবের সেবচবয় েড় অশেচোর ও সী োলাংঘন হবলো 
আল্লোহ েযতীত অনয কোবরো কোবে প্রোথযনো করো। এটো হবলো শশরক। আর 

আল্লোহ শশবকযর অপরোধ কখবনো ে ো করবেন নো। আল্লোহ েবলন, 

ۡكَََإِنَ ﴿   [٨٨: لقمان] ﴾١٣ََعِظيمَ ََلُظُۡلمَ َٱلّشِ

“শনশ্চয় শশকয চর  যুলু ”। [সূরো লুক োন, আয়োত: ১৩] 

আল্লোহ আবরো েবলন, 

                                                           
32 সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ৪৪৯৭ 
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يءَََيَۡرُجوا ََََكنََََفَمن﴿ حََََرّبِهِۦيََبِعَِباَدةََِيُۡشِكَََۡوَلَََصَُٰلِٗحاََعَمٗلََفَُۡلَيۡعَمۡلَََرّبِهِۦَلَِقا
َ
ََد اأ

  [٨٨٦: الكهف] ﴾١١٠

“সুতরোাং দয তোর রবের সোেোত কো নো কবর দস দযন সৎক য কবর 

এোং তোর প্রশতপোলবকর ইেো বত কোউবক শরীক নো কবর”। [সূরো 

আল-কোহফ, আয়োত: ১১০] 

 ৃত েযশির কোবে দ ো‘আ করো, তোর কোবে শনবজর প্রবয়োজন দপশ করো, 

শেপ  দথবক উেোবরর জনয তোব র  োযোবর ধনযো দ ওয়ো, তোব র কোবে 

তোওয়োজু্জহ লোবভর আশো করো, তোব র কেবর দযবয় দ ো‘আ করো হবলো 

 োরোত্মক শশবকযর অন্তভুযি। 

যোরো কেবর শোশয়ত,  ৃতুযর সবে সবে তোব র সকল আ ল েন্ধ্ হবয় 
দগবে। তোরো এখন শনবজব র দকোবনো কলযোণ েো অকলযোণ করবত পোবর 

নো, তোহবল প্রোথযনোকোরীর প্রবয়োজন পূরণ করবে কীভোবে? যোরো তোব র 

কোবে দ ো‘আ কবর তোব র দকোবনো ধরবনর উপকোর েো েশত তোরো 
কখবনো করবত পোবর নো। অবনবক  বন কবরন, তোব র  োযোবর দযবয় 

শনবজব র প্রবয়োজন সম্পবকয দ ো‘আ করবল কেরেোসী অলী েো পীর 
আল্লোহর কোবে দ ো‘আ কেুবলর জনয সুপোশরশ করবেন। আ রোবতো এ 

ধোরণো কশর নো দয তোরো শনবজরো আ োব র দকোবনো শকেু শ বত পোরবেন। 

ভোবলো কথো েবট, শকন্তু এ ধোরণো করোই দতো শশরক। রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 

আলোইশহ ওয়োসোল্লো  দয  ুশশরকব র শেরুবে লড়োই কবরবেন তোরোবতো 

দ ে-দ েীগুবলোবক সৃশেকতযো েো  ৃতুয  োতো শকাংেো শরশযক োতো  বন 
করত নো। এ সকল েযোপোবর তোরো আল্লোহবক প্রভু েবল স্বীকোর করত। 
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শকন্তু তোরো  বন করত এ সকল দ ে-দ েী আল্লোহর কোবে তোব র জনয 

সুপোশরশ করবে এোং এগুবলোর  োধযব  তোরো আল্লোহ তনকটয ও অনুগ্রহ 
লোভ করবে। যেমন, তাদের বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 

َََنۡعُبُدُهمَََۡما﴿ يََإِل  ََِإَِلََِلَُقّرُِبونَا   [٨: الزمر] ﴾ُزۡلَفَىَٱلِل 

“(তোরো েবল) আ রো এব র উপোসনো এজনয কশর দয, তোরো আ োব র 

আল্লোহর সোশন্নবধয এবন দ বে”। [সূরো আয-যু োর, আয়োত: ০৩]  

তোই এ ধোরণো দপোেণ করো দয নেী েো অলীর  োযোবর শগবয় আল্লোহর 

কোবে দ ো‘আ করবল তোরো আ োব র দ ো‘আ কেুবলর েযোপোবর সুপোশরশ 
করবেন-  িেড় শশকয। যশ  নেী েো দকোবনো গোউস-কুতুে েো আওশলয়োর 

কেবর শগবয় আল্লোহর কোবে দ ো‘আ করো শশকয হয় তোহবল তোব র কোবে 

দ ো‘আ করো কত েড় জঘনয শশকয! রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ 
ওয়োসোল্লো  যুবগর শনকৃে  ুশশরকরোও এ ধরবনর শশকয করত নো। আল্লোহ 

সকল  ুসশল বক শশকয দথবক দোঁবচ থোকোর তোওফীক  োন করুন। শতশন 

যোবক সশঠক পথ দ খোন দস সশঠক পবথর শ শো দপবয় থোবক। 

 ুই. দ ো‘আয় সী োলাংঘন করো  

আল্লোহ তোআলো েবলন, 

َََلََإِن ُهۥَوَُخۡفَية  ََتَََضُّٗعَََرب ُكمََۡٱۡدُعوا َ﴿   [٥٥: اَلعراف] ﴾٥٥ََٱلُۡمۡعَتِدينَََُُيِبُّ

“দতো রো শেনীতভোবে ও দগোপবন দতো োব র রবের কোবে দ ো‘আ কর। 

শতশন সী োলাংঘনকোরীব র পেন্দ কবরন নো”। [সূরো আল-আ‘রোফ, 

আয়োত: ৫৫] 
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এ আয়োবত আল্লোহ েবলবেন, শতশন সী োলাংঘনকোরীব র পেন্দ কবরন 
নো। তোই দ ো‘আর  বধয সী োলাংঘন করবল আল্লোহ দস দ ো‘আ কেুল 

করবেন নো।  

দ ো‘আয় সী োলাংঘন কী? এ সম্পবকয কবয়কশট শেেয় আবলোচনো করো 

দযবত পোবর: 

(ক) উচ্চস্ববর েো শচৎকোর কবর দ ো‘আ করো  

এক ল সোহোেী অেলিন প্রোথযনো করবল রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ 

ওয়োসোল্লো  তোব র লেয কবর েলবলন: 

ئِبًا، إِنهُكْم » َلا اغا مه وا صا
ا
ْنُفِسُكْم، إِنهُكْم لايْسا تاْدُعونا أ

ا
ا أ ا انلهاُس اْرباُعوا لَعا ها يُّ

ا
أ

عاُكمْ  ِميًعا قاِريبًا، واُهوا ما  «تاْدُعونا سا

“দহ  োনে সকল! দতো রো শনবজব র েযোপোবর  ধযপন্থো অেলিন কর। 

দতো রো দকোবনো েশধর েো অসুপশস্থত সতোবক ডোকে নো। দতো রোবতো 

ডোকে এ ন সতোবক শযশন সেযবেোতো ও অশত শনকবট এোং দতো োব রই 

সবে”।33  

(খ) দ ো‘আয় শশকয করো  

আল্লোহ েযতীত দকোবনো নেী, অলী েো পীরব র  োজোবর দ ো‘আ করো, 

গোে, পোথর, পোহোড়, দ ে-দ েী, প্রশতকৃশতর সো বন দ ো‘আ করো শশকয। 

                                                           
33 সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ৬৩৮৪; সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ২৭০৪ 



 

 

দ ো‘আ-দ োনোজোত: কখন ও কীভোবে? 
 40  

এ শনভোবে দ ো‘আবত এ ন অসীলো দ ওয়ো, কুরআন েো সহীহ হো ীবস 

যোর প্র োণ দনই তোও শশকয। 

(গ) শে ‘আতী পন্থোয় দ ো‘আ করো  

এ ন পেশতবত দ ো‘আ করো দয পেশত কুরআন ও সুন্নোহ দ্বোরো প্র োশণত 
নয়। দয ন, পোাঁচ ওয়োি সোলোবতর পর প্রশতশ ন জো োআবতর সবে 

দ ো‘আ করো এোং এটোবক সুন্নোত  বন করো। এ শনভোবে জোনোযোর 

সোলোবতর সোলো  শফরোবনোর পরপরই জো ো‘আতেেভোবে দ ো‘আ করো। 

(ঘ) শনবজর  ৃতুয কো নো কবর দ ো‘আ করো  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

نا َلا بُده فااِعًَل، فالْياُقْل: اللهُهمه » اباُه، فاإِْن َكا صا
ا
وْتا ِمْن ُُضٍّ أ ُدُكُم الما حا

ا
ه أ نهنيا تاما َلا يا

رْيًا ِِل  فااُة خا ناِت الوا فهِِن إِذاا َكا تاوا رْيًا ِِل، وا ناِت اْلايااُة خا ا َكا ْحِيِِن ما
ا
 «أ

“শেপ - ুসীেবতর কোরবণ দতো োব র দকউ দযন  ৃতুয কো নো নো কবর। 

যশ  এ সম্পবকয দকোবনো দ ো‘আ করবতই হয় তবে েলবে: দহ আল্লোহ! 

যতেণ আ োর জীেন আ োর জনয কলযোণকর হয় ততেণ আ োবক 
জীশেত রোখুন। আর যখন  ৃতুয আ োর জনয কলযোণকর হবে তখন 

আ োবক  ৃতুয  োন করুন”।34 

হো ীবস আবরো এবসবে: কোবয়স দথবক েশণযত, শতশন েবলন, 

                                                           
34 সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ৫৬৭১ 
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« : الا قا يهاٍت، فا بْعا كا قاْد اْكتاواى سا بهاٍب، ناُعوُدُه، وا ا خا لْناا لَعا َّله »داخا نه انلهِِبه صا
ا
اْوَلا أ اهلُل  ل

وُْت بِهِ  عا ا وِْت دلا ْن ناْدُعوا بِالْما
ا
اناا أ لهما ناها لايِْه واسا  «عا

“আ রো খোব্বোে ইেনুল আরবতর অসুস্থতো দ খোর জনয শগবয়শেলো । 

তোবক সোতশট দেকো দ ওয়ো হবয়শেল। শতশন েলবলন, যশ  রোসূলুল্লোহ 

সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ ওয়োসোল্লো   ৃতুযর জনয প্রোথযনো করবত শনবেধ নো 

করবতন তোহবল আশ   ৃতুয কো নো কবর প্রোথযনো করতো ”।35  

(ঙ) আশখরোবতর শোশি  ুশনয়োবত কো নো করো  

এ নভোবে দ ো‘আ করো যোবে নো দয, দহ আল্লোহ! তুশ  আ োর এ 
অপরোবধর শোশি আশখরোবত নো শ বয়  ুশনয়োবত শ বয়  োও। হো ীবস 

এবসবে:  

ارا ِمثْلا » فاتا فاصا دا راُجًَل ِمنا الُْمْسِلِمنيا قاْد خا ، اعا لهما لايِْه واسا َّله اهلُل عا نه راُسولا اهلِل صا
ا
أ

َّله  ُ راُسوُل اهلِل صا الا هلا قا ْرِخ، فا : الْفا لهما لايِْه واسا هُلُ » اهلُل عا
ا
اْسأ ْو ت

ا
ٍء أ ْ ْل ُكنْتا تاْدُعو بَِشا  ها

لُْه ِِل ِِف « إِيهاُه؟ ِة، فاعاجي اقِِِب بِِه ِِف اْْلِخرا ا ُكنْتا ُمعا قُوُل: اللُهمه ما
ا
ْم، ُكنُْت أ : ناعا قاالا

: لهما لايِْه واسا َّله اهلُل عا الا راُسوُل اهلِل صا قا ْنياا، فا انا اهلِل َلا تُِطيُقُه  ادلُّ   -" ُسبْحا
ا
ْو َلا أ

اْستاِطيُعُه  ابا  -ت ذا قِناا عا ناًة، وا سا ِة حا ِِف اْْلِخرا ناًة وا سا نْياا حا : اللُهمه آتِناا ِِف ادلُّ فاَلا قُلْتا
ا
أ

اهُ  فا ُ، فاشا اعا اهللا هلا : فادا  .«انلهاِر " قاالا

আনোস রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক েশণযত, রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ 

ওয়োসোল্লো  একজন  ুসল োবনর অসুস্থতো দ খোর জনয আসবলন। 
দলোকশট খুেই  ুেযল হবয় শগবয়শেল। রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ 
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ওয়োসোল্লো  তোবক শজবজ্ঞস করবলন, ‘তুশ  শক আল্লোহর কোবে দকোবনো 

দ ো‘আ কবরশেবল েো শকেু দচবয়শেবল?’ দস েলল, হো, আশ  দ ো‘আ 

করতো  দহ আল্লোহ! আপশন যশ  আবখরোবত আ োবক ে ো নো কবরন 
তোহবল  ুশনয়োবতই আ োবক শোশি শ বয় দ ন। এ কথো শুবন রোসূলুল্লোহ 

সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েলবলন, সুেহোনোল্লোহ! তুশ  তো ের োশ ত 

করবত পোরবে নো েো সহয করবত পোরবে নো, েরাং তুশ  এ রক  প্রোথযনো 

দকন করবল নো দয, দহ আল্লোহ!  ুশনয়োবত আ োব র কলযোণ  োও এোং 
কলযোণ  োও আবখরোবত। এোং জোহোন্নোব র আগুন দথবক আ োব র  ুি 

রোবখো। এরপর দস আল্লোহর কোবে এ দ ো‘আ করল। ফবল আল্লোহ তোবক 

সুস্থ কবর শ বলন”।36  

শতন. আল্লোহর রহ তবক সীশ ত করোর প্রোথযনো:  

এ ন প্রোথযনো করো, দহ আল্লোহ আ োর শেযবেবত্র আপশন েরকত শ ন 
অনয কোউবক নয়। আ োর সন্তোনব র  োনুে কবরন অনযব র নয়। 

আ োবক শরশযক দ ন অনযবক নয়। এ ধরবনর দ ো‘আ করো শনবেধ। 

দয ন, হো ীবস এবসবে: আেু হুরোয়রো রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক েশণযত, 

শতশন েবলন, 

َّله اهلُل » ِ صا اِِبٌّ واُهوا ِِف قااما راُسوُل اَّلله ْعرا
ا
الا أ قا ُه، فا عا ُقْمناا ما َلاٍة وا لهما ِِف صا لايِْه واسا عا

لا  َّله اهلُل عا لهما انلهِِبُّ صا ا سا ًدا. فالامه حا
ا
ناا أ عا ْم ما َلا تارْحا ًدا، وا ُُمامه ِِْن وا َلاِة: اللهُهمه ارمْحا ِه يْ الصه

 : اِِبي ْعرا
ا
لهما قاالا لِْْل جه »واسا ْد حا  «ْرتا وااِسًعالاقا
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“রোসুলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লোব র সবে আ রো সোলোবত 
 োাঁড়োলো । সোলোবতর  বধয এক গ্রো য েযশি এ েবল দ ো‘আ কর, দহ 

আল্লোহ! আ োর প্রশত অনুগ্রহ কবরন এোং  ুহোম্ম  এর প্রশতও। আ োব র 

 বধয অনয কোউবক অনুগ্রহ করবেন নো। রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ 

ওয়োসোল্লো  যখন সোলো  শফরোবলন তখন ওই গ্রো য েযশিবক েলবলন, 

যো েযোপক, তোবক তুশ  সীশ ত কবর শ বল”।37  

চোর. শনবজর, পশরেোবরর েো সম্পব র শেরুবে দ ো‘আ করো:  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

ا » ْموااِلُكمْ َلا تاْدُعوا لَعا
ا
ا أ َلا تاْدُعوا لَعا ِدُكْم، وا ْوَلا

ا
ا أ َلا تاْدُعوا لَعا ْنُفِسُكْم، وا

ا
 «أ

“দতো রো শনবজব র শেরুবে দ ো‘আ করবে নো, শনবজব র সন্তোনব র 

শেরুবে দ ো‘আ করবে নো এোং শনবজব র সম্পব র শেরুবে দ ো‘আ 

করবে নো”।38  

পোাঁচ. েন্দ ও সুর সহবযোবগ দ ো‘আ করো  

ইেন আব্বোস রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু ইকোরো ো রহ.-দক নসীহত করবত 

শগবয় েবলবেন: 

ِء فااْجتانِبْهُ » اعا ْجعا ِمنا ادلُّ لهما «فااْنُظِر السه لايِْه واسا َّله اهلُل عا ِ صا ِهْدُت راُسولا اَّلله ، فاإِيني عا
 ِ لُونا إَِله ذال ْفعا ْعِِن َلا يا لُونا إَِله ذالِكا يا ْفعا اباُه َلا يا ْصحا

ا
 «كا اَِلْجِتناابا واأ
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“দ ো‘আয় েন্দ ও সুর-সেীত পশরহোর করবে। আশ  রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 

আলোইশহ ওয়োসোল্লো  ও তোাঁর সোহোেীব র যুগ দপবয়শে। তোরো সকবল এটো 

পশরহোর কবরই চলবতন”।39  

দ ো‘আ কেুবলর অন্তরোয়স ূহ  

১- হোরো  খো য হোরো  েস্ত্র ও হোরো  পোনীয়  

 োনুবের খো য-পোনীয় দয ন শরীর গঠবন ভুশ কো রোবখ দত শন প্রোণ ও 
আধযোশত্মক দেবত্রও তোর ভূশ কো আবে। খোরোপ-পাঁচো খোেোর দয ন 

শরীরবক েশতগ্রি কবর দত শন অবেধ পবথ উপোশজযত সম্প  ও 
খোেোরও আত্মো ও প্রোবণর েশত সোধন কবর। সু , ঘুে, প্রতোরণো, চুশর, 

ডোকোশত, অবনযর সম্প  অবেধভোবে দভোগ  খল, ইয়োতীব র সম্প  

আত্মসোত প্রভৃশত অবেধ পেশতবত অশজযত খোেোর দখবয় েো দপোশোক 

পবড় দ ো‘আ করবল তো আল্লোহর কোবে কেুল হয় নো। হো ীবস এবসবে: 

আেূ হুরোইরো রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক েশণযত শতশন েবলন, রোসূলুল্লোহ 

সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

ا انلهاُس » ها يُّ
ا
را بِِه أ ما

ا
ا أ را الُْمْؤِمِننيا بِما ما

ا
إِنه اهللا أ ييبًا، وا ْقباُل إَِله طا ييٌب َلا يا ، إِنه اهللا طا

لُونا  ا تاْعما اِْلًا، إيِني بِما لُوا صا ييبااِت وااْعما ا الرُُّسُل َُكُوا ِمنا الطه ها يُّ
ا
: }ياا أ الا قا ، فا ِلنيا الُْمرْسا

ِليٌم{ ]املؤمنون:  قا 11عا ْقنااُكْم{ [ وا ا رازا ييبااِت ما نُوا َُكُوا ِمْن طا ينا آما ِ ا اَّله ها يُّ
ا
: }ياا أ الا

اِء، ياا 171]ابلقرة:  ما يِْه إَِلا السه ُمدُّ يادا ، يا ا ْغْبا
ا
ْشعاثا أ

ا
را أ فا را الرهُجلا يُِطيُل السه [ ُثمه ذاكا
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اٌم، وا  را ُبُه حا ْْشا ما اٌم، وا را ُمُه حا ْطعا ما ، وا ، ياا رابي َّنه رابي
ا
اِم، فاأ اٌم، واُغِذيا بِاْْلارا را لْباُسُه حا ما

؟ لِكا اُب َِّلا  «يُْستاجا

“দহ  োনে সকল! আল্লোহ পশেত্র, শতশন পশেত্র েস্তু েোড়ো দকোবনো শকেু 
গ্রহণ কবরন নো। শতশন এ েযোপোবর  ুশ নব র দস শনব যশই শ বয়বেন দয 

শনব যশ শতশন শ বয়শেবলন রোসূলব রবক। শতশন েবলবেন: দহ রোসূলগণ! 

দতো রো পশেত্র েস্তু হবত আহোর কর ও সৎক য কর; দতো রো যো কর 

দস সিবন্ধ্ আশ  সশেবশে অেশহত। এোং শতশন ( ুশ নব র উবেবশ) 

েবলন, দহ  ুশ নগণ! দতো োব র আশ  দযসে পশেত্র েস্তু শ বয়শে তো 
হবত আহোর কর। এ কথো েলোর পর রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ 

ওয়োসোল্লো  এ ন এক েযশির কথো েলবলন, দয  ীঘয সফর কবর  োথোর 

চুলগুবলোবক এবলোব বলো কবরবে এোং প যুগল ধুলোয় ধুসশরত কবরবে 

অতুঃপর আকোবশর শ বক হোত তুবল দ ো‘আ কবর, দহ প্রভু! দহ প্রভু! 

শকন্তু তোর খো য হোরো , তোর দপোশোক হোরো , তোর শরীর গশঠত হবয়বে 

হোরো  শ বয়, কীভোবে তোর দ ো‘আ কেুল করো হবে?”40  

এ হো ীবস স্পেভোবে েলো হবয়বে, দয হোরো  খো য খোয়, হোরো  পন্থোয় 

উপোজযন কবর, হোরো  উপোজযবনর কোপড় পবড় তোর দ ো‘আ কেুল হবত 
পোবর নো। দস যত েড় লিো সফর করুক এোং দ ো‘আ কেুবলর যত 

অনুকূল পশরবেবশ থোকুক। 

২- সৎকোবজর আব শ ও অসৎকোবজর শনবেধ েজযন করো  
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প্রশতশট  ুসশলব র ওপর আল্লোহ ও তোর রোসূল প্র ত  োশয়ত্ব হবলো 

স োবজ দস সৎকোবজর আব শ করবে ও অনযোয় কোজ দথবক  োনুেবক 
শেরত রোখবে। যশ  এ  োশয়ত্ব পোলন করো নো হয় তবে দ ো‘আ কেুল 

করো হবে নো। হো ীবস এবসবে: হুযোইফো রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক 

েশণযত, নেী সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

ِي ناْفِِس بِياِدهِ » ْن  وااَّله
ا
ُ أ نه اَّلله ُوِشكا ْو ِلا

ا
ِر أ ِن الُمنْكا ُونه عا انْها َلا ْعُروِف وا ُمُرنه بِالما

ْ
اأ َلا

اُب لاُكمْ  ابًا ِمنُْه ُثمه تاْدُعوناُه فاَلا يُْستاجا لايُْكْم ِعقا بْعاثا عا  «يا

“যোর হোবত আ োর প্রোণ তোাঁর শপথ, দতো রো অেশযই সৎকোবজর আব শ 

করবে ও অনযোয় কোবজ েোধো দ বে অনযথোয় আল্লোহ দতো োব র প্রশত 

শোশি নোশযল করবেন অতুঃপর দতো রো দ ো‘আ করবে শকন্তু শতশন তো 

কেুল করবেন নো”।41  

৩- দ ো‘আ কেুবল তোড়োহুবড়ো করো  

দয ন হো ীবস এবসবে: আেূ হুরোইরো রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক েশণযত, 

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন, 

اْستاْعِجْل » اْم ي ا ل ِة راِحٍم، ما ْو قاِطيعا
ا
اْم ياْدُع بِإِثٍْم أ ا ل بِْد، ما اُب لِلْعا اُل يُْستاجا : ياا  «َلا يازا ِقيلا

ُقوُل:  : يا اُل؟ قاالا ا اَِلْسِتْعجا اسْ »راُسولا اهلِل ما را ي
ا
وُْت، فالاْم أ قاْد داعا وُْت وا  ِِل، تاِجيُب قاْد داعا

ءا  اعا ُع ادلُّ يادا  «فاياْستاْحِِسُ ِعنْدا ذالِكا وا

“েোন্দোর দ ো‘আ সেয ো কেুল করো হয় যশ  দস দ ো‘আবত পোপ অথেো 

আত্মীয়তোর সম্পবকযর শেন্ন করোর কথো নো েবল এোং তোড়োহুবড়ো নো 

                                                           
41 শতরশ যী, হো ীস নাং ২১৬৯ 
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কবর। শজবজ্ঞস করো হবলো দহ আল্লোহর রোসূল! তোড়োহুবড়ো েলবত শক 

েুঝোয়? শতশন েলবলন, দ ো‘আবত তোড়োহুড়ো হবলো, প্রোথযনোকোরী েবল 
আশ বতো দ ো‘আ করলো  শকন্তু কেুল হবত দ খলো  নো। ফবল দস শনরোশ 

হয় ও ক্লোন্ত হবয় দ ো‘আ করো দেবড় দ য়”।42  

দ ো‘আয় এ ধরবনর ত্বরো করো আল্লোহ অপেন্দ কবরন। দয ন, শতশন 

েবলন, 

نَسَٰنَََُوَيۡدعَُ﴿ ََِّٱۡۡلِ نَسَٰنَََُوََكنَََبِٱۡۡلَۡيِرََُدَعيَءهُۥَبِٱلش    [٨٨: اَلْساء] ﴾١١ََعُجوٗلََٱۡۡلِ

“আর  োনুে অকলযোবণর দ ো‘আ কবর; দযভোবে দস কলযোবণর দ ো‘আ 
কবর, তবে  োনুে দতো অশত োত্রোয় ত্বরো শপ্রয়”। [সূরো আল-ইসরো, 

আয়োত: ১১] 

তবে দ ো‘আয় এ কথো েলো শনবেধ নয় দয, দহ আল্লোহ এটো আ োবক 
খুে তোড়োতোশড় শ বয়  োও। দ ো‘আবত ত্বরো করোর অথয হবলো দ ো‘আ কবর 

দকন এখবনো দ ো‘আ কেুল হবলো নো এ ন ভোেনো শনবয় ক্লোন্ত হবয় দ ো‘আ 

করো দেবড় দ ওয়ো। 

৪- অন্তবরর উ োসীনতো  

 ুবখ দ ো‘আ কবর আর যশ  দ ো‘আর প্রশত অন্তর উ োসীন থোবক তোহবল 

দ ো‘আ কেুল হয় নো। দয ন, হো ীবস এবসবে: 

                                                           
42 সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ২৭৩৫ 
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ْنتُْم »
ا
ا واأ اْستاِجيُب ُداعا اْدُعوا اَّلله ا َلا ي نه اَّلله

ا
اباِة، وااْعلاُموا أ  ًء ِمْن قالٍْب ُموقِنُونا بِاإلِجا

هٍ  فٍِل َلا  «اغا

“প্রোথযনো কেুল হবে এ  ৃঢ় শেশ্বোস দরবখ দতো রো প্রোথযনো করবে। এোং 

দজবন রোখ আল্লোহ দকোবনো উ োসীন অন্তবরর প্রোথযনো কেুল কবরন নো”।43  

অতএে, দ ো‘আয় যো শকেু েলো হবে তোর প্রশত অন্তবরর একশনষ্ঠভোে 
থোকবত হবে।  ুবখ যো েলো হবলো,  ন তোর শকেুই েুঝল নো। আেোর 

অন্তর েুঝল শঠকই, শকন্তু তোর কথোর প্রশত একোগ্রতো শেল নো,  বন শেল 
অনয শচন্তো-ভোেনো। তোহবল এ দ ো‘আবক েলো হবে উ োসীন অন্তবরর 

প্রোথযনো। যো আল্লোহ কেুল কবরন নো। 

৫- েযশিবত্বর এক শেবশে ধরবনর  ুেযলতো  

দ ো‘আ কেুবলর অন্তরোয় 

দয ন, রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

ييئاةا اْْلُلُِق فالاْم  ٌة سا
ا
أ ْتاُه اْمرا ناْت َتا اُهْم: راُجٌل َكا اُب ل ا فاَلا يُْستاجا ثاٌة ياْدُعونا اَّلله ثاَلا

قاْد  ُ وا اهلا ِفيًها ما لايِْه، واراُجٌل آَتا سا اٌل فالاْم يُْشِهْد عا ا راُجٍل ما ُ لَعا نا هلا ا، واراُجٌل َكا ليْقها ُيطا
زه واجا  ُ عا ْمواالاُكْم{ ]النساء: قاالا اَّلله

ا
اءا أ ها فا َلا تُْؤتُوا السُّ  [ 1له }وا

“শতন েযশি এ ন দয তোব র দ ো‘আ কেুল করো হয় নো। এক. দয 

েযশির অধীবন  ুশ্চশরত্রো নোরী আবে শকন্তু দস তোবক তোলোক দ য় নো। 

 ুই. দয েযশি অনয দলোবকর কোবে তোর পোওনো আবে শকন্তু দস তোর 

                                                           
43 শতরশ যী, হো ীস নাং ৩৪৭৯; হোবক , হো ীস নাং ১৮১৭ 
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স্বোেী রোবখ শন। শতন. দয েযশি শনবেযোধ েযশিবক সম্প  শ বয় দ য় অথচ 

আল্লোহ েবলন, দতো রো শনবেযোধব রবক দতো োব র সম্প  শ ও নো”।44 

দ ো‘আ কেুবলর অনুকূল অেস্থো ও স য় 

শকেু স য় রবয়বে যোবত দ ো‘আ কেুল করো হয়। এ শন  োনুবের শকেু 

অেস্থো আবে যো দ ো‘আ কেুবলর উপবযোগী েবল হো ীবস উবল্লখ করো 
হবয়বে। এ শন শকেু স বয়র কথো নীবচ আবলোচনো করো হবলো।  

১- আযোবনর স য় এোং যুবের  য় োবন যখন  ুজোশহ গণ সোশরেেভোবে 
 োাঁড়োন। হো ীবস এবসবে: সোহোল ইেন সো‘আ  রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক 

েশণযত, রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

اِن،» ِس ِحنيا يُلِْحُم باْعُضُهْم  ثِنْتااِن َلا تُراده
ْ
اِء، واِعنْدا ابْلاأ ُء ِعنْدا انليدا اعا اِن ادلُّ ا تُراده ْو قالهما

ا
أ

 «باْعًضا

“ ুবটো স য় এ ন যোবত দ ো‘আ দফরত দ ওয়ো হয় নো অথেো খুে ক  
দফরত দ ওয়ো হয়। আযোবনর স বয়র দ ো‘আ এোং যখন যুবের জনয 

 ুজোশহ গণ শবক্রর  ুবখো ুশখ হন”।45  

২- আযোন ও ইকো বতর  ধযেতযী স য়  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

ِة، فااْدُعوا» ذااِن وااإْلِقااما
ا
ءا َلا يُرادُّ بانْيا اأْل اعا  «إِنه ادلُّ

                                                           
44  ুিো রোক হোবক , হো ীস নাং ৩১৮১ 
45 আেূ  োউ , হো ীস নাং ২৫৪০ 
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“আযোন ও ইকো োবতর  ধযেতযী স বয় দ ো‘আ দফরত দ ওয়ো হয় নো। 

সুতরোাং দতো রো দ ো‘আ কর”।46  

৩- সোজ োহ’র  বধয  

রোসুলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন:  

ءا » اعا ْكِِثُوا ادلُّ
ا
اِجٌد، فاأ بيِه، واُهوا سا بُْد ِمْن را ا ياُكوُن الْعا قْراُب ما

ا
 «أ

“েোন্দো আল্লোহর সেবচবয় শনকটেতযী হয় যখন দস সোজ োহরত থোবক। 

সুতরোাং দতো রো এ স য় দেশশ কবর দ ো‘আ কর”। [সহীহ  ুসশল , 

হো ীস নাং ৪৮২]  

৪- ফরয সোলোবতর দশবে  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ ওয়োসোল্লো বক শজবজ্ঞস করো হবলো: 

 : ُع؟ قاالا ْسما
ا
ِء أ اعا يُّ ادلُّ

ا
ْكتُوبااِت »أ لاوااِت الما وْفا اللهيِْل اْلِخِر، واُدبُرا الصه  «.جا

“দকোন দ ো‘আ সেবচবয় দেশশ কেুল করো হয়? শতশন েলবলন, দশে 

রোবত এোং ফরয সোলোবতর দশবে”।47  

৫- জু ু‘আর শ বনর দশে অাংবশ  

জোবের ইেন আবু্দল্লোহ রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক েশণযত, রোসূলুল্লোহ 

সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলন, 

                                                           
46  ুসনো  আহ ো , হো ীস নাং ১২৫৮৪; শতরশ যী, হো ীস নাং ২১২ 
47 শতরশ যী, হো ীস নাং ৩৪৯৯ 
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ا » ُل اَّلله
ا
اْسأ بٌْد ُمْسِلٌم ي ا عا ُد ِفيها ًة، َلا يُوجا اعا ةا سا ْْشا ِة اثْناتاا عا يْئًا إَِله ياْوُم اجْلُُمعا  آتااُه شا

ٍة باْعدا الْعاْْصِ  اعا ا آِخرا سا  .«إِيهاُه، فااَْلاِمُسوها

“জু ু‘আর শ ন েোরশট ঘন্টো। এর  বধয এ ন একশট স য় আবে, দস 

স য় একজন  ুসশল  েোন্দো যো আল্লোহর কোবে চোয়, তো-ই শতশন শ বয় 
দ ন। দতো রো দস স য়শট আেবরর পর দশে অাংবশ তোলোশ কর”।48 

৬- রোবতর দশে তৃতীয়োাংবশ  

রোত এ ন একটো স য় যখন প্রবতযবক তোর আপনজবনর সবে অেস্থোন 
কবর। এ স য় একজন  ুশ ন েযশি আল্লোহর সবে সম্পকয গভীরতর 

করোর সুবযোগ গ্রহণ কবর থোবক। আর এটো এ ন এক স য় যখন 

দ ো‘আ কেুল করোর জনয আল্লোহর দঘোেণো রবয়বে। রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 

আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন:  

ْمرِ »
ا
رْيًا ِمْن أ ُل اهللا خا

ا
اْسأ ا راُجٌل ُمْسِلٌم، ي ًة َلا يُواافُِقها اعا اسا ْنياا وااْْل  إِنه ِِف اللهيِْل ل ِة، ادلُّ ِخرا

ْلاةٍ  اُه إِيهاُه، واذالِكا ُُكه ِلا ْعطا
ا
 «إَِله أ

“রোবতর এ ন একটো অাংশ আবে যখন  ুশ ন েোন্দো আল্লোহর কোবে 
 ুশনয়ো ও আশখরোবতর যো শকেু চোয় আল্লোহ তো শ বয় দ ন। আর এ 

স য়টো প্রশত রোবত”।49  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  আবরো েবলন, 

                                                           
48 নোসোঈ, হো ীস নাং ১৩৮৯ 
49 সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ৭৫৭ 
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بَْقا ثُلُُث اللهيِْل اْلِخُر » ْنياا ِحنيا يا اِء ادلُّ ما ْلاٍة إَِلا السه اَلا ُُكه ِلا تاعا بُّناا تابااراكا وا ُل را ْْنِ
يا

 ُ ْغِفرا هلا
ا
اْستاْغِفُرِِن فاأ ْن ي ْعِطياُه، ما

ُ
لُِِن فاأ

ا
اْسأ ْن ي ُ ما ْستاِجيبا هلا

ا
ْن ياْدُعوِِن، فاأ ُقوُل: ما  «يا

“আ োব র রে প্রশত রোবত পৃশথেীর আকোবশ অেতরণ কবরন, যখন 
রোবতর এক-তৃতীয়োাংশ অেশশে থোবক। তখন শতশন েবলন, দক আবে 

আ োর কোবে দ ো‘আ করবে আশ  কেুল করে? দক আ োর কোবে তোর 

যো  রকোর প্রোথযনো করবে আশ  তোবক তো শ বয় দ ে? দক আ োর কোবে 

ে ো প্রোথযনো করবে আশ  ে ো দকও দ ে”।50 

৭- দ ো‘আ ইউনুস দ্বোরো প্রোথযনো করবল 

রোসুলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

ا واُهوا ِِف » ةُ ِذي انلُّوِن إِذْ دااعا بِها ْعوا ، إِيني ُكنُْت دا اناكا نْتا ُسبْحا
ا
ا إَِله أ باْطِن اْْلُوِت: َلا إهِلا

 ُ ابا هلا ٍء قاطُّ إَِله اْستاجا ْ ا ُمْسِلٌم ِِف َشا ، فاإِنهُه لاْن ياْدُعوا بِها الِِمنيا  «ِمنا الظه

‘ োেওয়োলো (ইউনুস ‘আলোইশহস সোলো )-এর দ ো‘আ হবলো যো দস 

 োবের দপবট থোকো অেস্থোয় কবরবে; লোইলোহো ইল্লো আনতো েুেহোনোকো 

ইশন্ন কুনতু শ নোজ জশল ীন। (আপশন েযতীত দকোবনো ইলোহ দনই, 
আপশন পশেত্র, সু হোন। আশ ই দতো অতযোচোরী”।51 

৮-  ুসশল  ভোইবয়র অনুপশস্থশতবত তোর জনয দ ো‘আ করো  

আল-কুরআনুল কোরী  ও হো ীবস সকল  ুসশলব র জনয দ ো‘আ করবত 
উৎসোশহত করো হবয়বে। শেবশে কবর শেবশ্বর শেশভন্ন স্থোবন শেপ গ্রি 

                                                           
50 সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ১১৪৫ 
51 শতরশ যী, হো ীস নাং ১০৪১৭ 
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 ুসশল ব র জনয দ ো‘আ করো আ োব র  োশয়ত্ব। হো ীবস এবসবে, আেূ 

 োর ো রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক েশণযত, রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ 

ওয়োসোল্লো  েলবতন:  

يِْب » ْهِر الْغا ِخيِه بِظا
ا
ْرِء الُْمْسِلِم أِل ةُ الْما ْعوا ا دااعا دا ٌ َُكهما َّكه لاٌك ُموا ِسِه ما

ْ
اباٌة، ِعنْدا راأ ُمْستاجا

اكا بِِمثٍْل  ل ُ بِِه: آِمنيا وا لاُك الُْمواَّكه ، قاالا الْما رْيٍ
ِخيِه ِِبا

ا
 «أِل

“ ুসশল  েযশি তোর  ুসশল  ভোইবয়র জনয তোর অনুপশস্থশতবত দ ো‘আ 
করবল তো কেুল করো হয়। দ ো‘আকোরীর  োথোর কোবে একজন 

 োশয়ত্বপ্রো্ত  শফশরশতো থোবক। যখনই তোর ভোইবয়র জনয কলযোবণর দ ো‘আ 

কবর,  োশয়ত্বপ্রো্ত  শফশরশতো তোর দ ো‘আ শুবন আ ীন েলবত থোবক এোং 

েবল তুশ  দয কলযোবণর জনয দ ো‘আ করবল আল্লোহ অনুরূপ কলযোণ 

দতো োবকও  োন করুন”।52  

এ হো ীস দ্বোরো দয ন আ রো দ ো‘আ কেুবলর শেেয়শট েুবঝশে, 

এ শনভোবে অপর  ুসশল  ভোইব র জনয দ ো‘আ করোর শেেয়শটও গুরুত্ব 
দ ওয়োর কথো শশবখশে। এবত যোর জনয দ ো‘আ করো হবে তোর দয ন 

কলযোণ হবে, দত শন শযশন দ ো‘আ করবেন শতশন লোভেোন হবেন  ুশ ক 
শ বয়, প্রথ ত শতশন দ ো‘আ করোর সওয়োে পোবেন। শদ্বতীয়ত শতশন যো 

দ ো‘আ করবেন তো শনবজর জনযও লোভ করবেন। 

                                                           
52  ুসশল , হো ীস নাং ২৭৩৩ 
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৯- শসয়ো পোলনকোরী,  ুসোশফর,  জলুব র দ ো‘আ এোং সন্তোবনর 

শেরুবে  োতো-শপতোর দ ো‘আ 

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

ُث » وااٍت  ثاَلا ابااٌت  داعا ةُ : ُمْستاجا ْعوا ْظلُوِم، دا ةُ  الما ْعوا افِِر، وادا ةُ  الُمسا ْعوا ا  الواادِلِ  وادا  لَعا
هِ  ِ دلا  .«وا

“শতনশট দ ো‘আ কেুল হবে; এবত দকোবনো সবন্দহ দনই। সন্তোবনর শেপবে 

 োতো-শপতোর দ ো‘আ,  ুসোশফবরর দ ো‘আ এোং  যলু  েো অতযোচোশরত 

েযশির দ ো‘আ”।53  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  যখন  ু‘আয ইেন জোেোলবক 
ইবয়ব বন গভনযর কবর পোঠোন তখন তোবক কবয়কশট শনব যশ দ ন। তোর 

একশট শেল: 

اٌب » ِ ِحجا بانْيا اَّلله ا وا ا لايْسا بايْناها ْظلُوِم، فاإِنهها ةا الما ْعوا  «اتهِق دا

“সোেধোন থোকবে  যলু  েো অতযোচোশরত েযশির দ ো‘আ হবত। দজবন 

দরখ! তোর দ ো‘আ ও আল্লোহর  বধয দকোবনো অন্তরোয় দনই”।54  

 যলুব র ে  দ ো‘আ দথবক শনবজবক েোাঁচোবত হবে সেয ো। এর অথয এটো 

নয় দয,  জলু বক দ ো‘আ করবত দ ওয়ো যোবে নো। েরাং রোসূবলর েোণীর 

উবেশয হবলো, কখবনো কোউবক সো োনযত  অতযোচোর করো যোবে নো। 

শনবজর কোজ-ক য, কথো দ্বোরো দকউ দযন েশতগ্রি নো হয়, এটোর প্রশত 

                                                           
53 শতরশ যী, হো ীস নাং ৩৪৪৮ 
54 সহীহ েুখোরী, হো ীস নাং ২৪৪৮; সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ১৯ 
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সতকয থোকো হবলো রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লোব র এ 
হো ীবসর উবেশয। যশ  আ োর দ্বোরো দকউ েশতগ্রি হয় তোহবল দস হবে 

 যলু  েো অতযোচোশরত। দস আ োর শেরুবে আল্লোহর কোবে দ ো‘আ করবল 

তো অেশযই কেুল হবে। এটো ভয় কবর চলবত পোরবল এ হো ীস স্বোথযক 

হবে আ োব র জনয। 

১০- ‘আরোফো শ েবসর দ ো‘আ  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

فاةا » را ُء ياْوِم عا ِء ُداعا اعا رْيُ ادلُّ  «خا

“সবেযোত  দ ো‘আ হবলো ‘আরোফোর দ ো‘আ”।55 

শজলহজ্ব  োবসর নয় তোশরবখ যোরো ‘আরফোবত অেস্থোন কবরন তোব র 
দ ো‘আ কেুল হয়। এটো রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লোব র েহু 

সাংখযক হো ীস দ্বোরো প্র োশণত। 

১১- শেপ গ্রি অসহোয় েযশির দ ো‘আ  

শেপ গ্রি অসহোয় তথো আবতযর দ ো‘আ কেুল করো হয়। আল্লোহ রোবু্বল 

আলো ীন যখন  ুশশরক আতয  োনুবের দ ো‘আ কেুল কবরন তখন 
 ুসল োবনর দ ো‘আ দকন কেুল করবেন নো। আেোর যশ  দস  ুসশল  

ঈ োন োর ও  ুতোকী হয় তখন তোর দ ো‘আ কেুবল েোধো শক হবত পোবর? 

আল্লোহ রোবু্বল আলো ীন েবলন, 

                                                           
55 শতরশ যী, হো ীস নাং ৩৫৮৫ 
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نَ﴿ م 
َ
ويءََََوَيۡكِشُفَََدَعهََُإَِذاَٱلُۡمۡضَطرَ َُُيِيُبََأ   [٦٢َ:انلمل]َ﴾َٱلسُّ

 

“দক আবতযর প্রোথযনোয় সোড়ো দ য়? যখন দস তোাঁবক ডোবক এোং দক 
শেপ োপ   ূর কবরন”। [সূরো আন-নো ল, আয়োত: ৬২]  

১২- হজ ও উ রোকোরীর দ ো‘আ এোং আল্লোহর পবথ শজহোব  

অাংশগ্রহণকোরীর দ ো‘আ 

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন: 

لُوُه، »
ا
أ ابُوُه، واسا جا

ا
ُهْم، فاأ ، دااعا ِ فُْد اَّلله الُْمْعتاِمُر، وا ، وااْْلااجُّ وا ِ ِبيِل اَّلله ازِي ِِف سا الْغا

اُهمْ  ْعطا
ا
 «فاأ

“আল্লোহর পবথ শজহো কোরী দযোেো, হজ্বকোরী এোং উ রোহকোরী আল্লোহর 
প্রশতশনশধ। তোরো দ ো‘আ করবল আল্লোহ কেুল কবরন এোং প্রোথযনো করবল 

আল্লোহ শ বয় থোবকন”।56 

পোাঁচ ওয়োি সোলোবতর পর দ োনোজোত 

আ োব র দ বশ েলবত দগবল ভোরতীয় উপ হোব বশ পোাঁচ ওয়োি 
নো োবযর পর দ ো‘আ-দ োনোজোবতর প্রচলন দ খো যোয়। এ শেেয় এখন 

শকেু আবলোচনো করোর ইেো করশে। 

পোাঁচ ওয়োি ফরয সোলোত দশবে দ ো‘আ কেুল হওয়োর কথো েহু সহীহ 
হো ীস দথবক প্র োশণত। তোহবল এ শনবয় শেতকয দকন? আসবল পোাঁচ 

                                                           
56 ইেন  োজোহ, হো ীস নাং ২৮৯৩ 
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ওয়োি সোলোবতর পর দ ো‘আ শনবয় শেতকয নয়, শেতকয হবলো এর পেশত 
শনবয়। দয পেশতবত দ ো‘আ করো হবে রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ 

ওয়োসোল্লো  েো তোাঁর সোহোেোবয় দকরো  এভোবে দ ো‘আ কবরশেবলন শক-

নো? তোই আশ  এখোবন আবলোচনো করে দস দ ো‘আ-দ োনোজোত শনবয় 

যোর  বধয শনবনোি সেকশট শতয শে য োন: 

এক. পোাঁচ ওয়োি সোলোবতর পর দ ো‘আ করো। 

 ুই. দয দ ো‘আ-দ োনোজোত জো োআবতর সবে করো হয়। 

শতন. প্রশতশ ন প্রশত ফরয সোলোত দশবে দ ো‘আ- ুনোজোত করো। 

এ শতযোেলী শেশশে দ ো‘আ-দ োনোজোত কতটুকু সুন্নোতসম্মত দসটোই এ 

অধযোবয়র  ূল আবলোচয শেেয়। 

পোাঁচ ওয়োি ফরয সোলোত আ োবয়র পর প্রচশলত দ োনোজোত করো নো 

করোর েযোপোবর আ োব র দ বশর দলোকব র সোধোরণত শতন ভোবগ শেভি 

দ খো যোয়। 

এক. যোরো সোলো  শফরোবনোর পর েবস েবস শকেুেণ শযকর-আযকোর 

আ োয় কবরন, যো সহীহ হো ীস দ্বোরো প্র োশণত। 

 ুই. যোরো সোলো  শফরোবনোর পর শযশকর-আযকোর নো কবর তোড়োতোশড় 

 োাঁশড়বয় যোন সুন্নোত নো োয আ োবয়র জনয। 

শতন. যোরো সোলো  শফরোবনোর পর সেয ো ই ো  সোবহবের সবে একবত্র 
দ োনোজোত কবরন। এোং দ োনোজোত দশে হওয়োর পর সুন্নোত সোলোত 

আ োয় কবরন। 



 

 

দ ো‘আ-দ োনোজোত: কখন ও কীভোবে? 
 58  

আর এ শতন ধরবনর দলোকব রই এ সকল আ বলর স থযবন দকোবনো 
নো দকোবনো  লীল প্র োণ রবয়বে। দহোক তো শুে েো অশুে। স্পে েো 

অস্পে। 

প্রথ   বলর  লীল-প্র োণ স্পে। তোহল েুখোরী ও  ুসশল সহ েহু 

হো ীবসর শকতোবে সোলোবতর পর শযশকর-আযকোর অধযোবয় শেশভন্ন 

শযশকবরর কথো সহীহ সনব  েশণযত আবে, যো আল্লোহর রোসূল সোল্লোল্লোহু 
আলোইশহ ওয়োসোল্লো  ও তোর সোহোেোবয় দকরো  আ ল কবরবেন। অবনক 

ই ো  ও উলো োবয় দকরো  এ শযশকর-আযকোর সম্পবকয স্বতন্ত্র পুিক 

সাংকলন কবরবেন। 

আর শদ্বতীয়  বলর প্র োণ হবলো এই হো ীস: ‘আবয়শো রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু 

দথবক েশণযত, শতশন েবলন, 

ُقوُل: » ا يا ارا ما ْقُعْد إَِله ِمْقدا اْم يا لهما ل لهما إِذاا سا لايِْه واسا َّله اهلُل عا نا انلهِِبُّ صا   اللُهمه »َكا
ا
نْتا أ

امِ  ْكرا ِل وااإْلِ ْكتا ياا ذاا اجْلاَلا ُم، تاباارا َلا ِمنْكا السه ُم وا َلا  «السه

“নেী সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  যখন সোলো  শফরোবতন তখন 

আল্লোহুম্মো আনতোেোলো  ওয়োশ নকোেোলো  তোেোরোকতো ইয়ো 

জোলজোলোশল ওয়োল ইকরো  পড়বত যতটুকু স য় লোবগ তোর দচবয় দেশশ 

স য় েসবতন নো”।57  

তোরো এ হো ীস দ্বোরো েুবঝ শনবয়বেন দয, এ শযশকরটুকু আ োয় করবত 
যতটুকু স য় লোবগ এর দচবয় দেশশ েসো শঠক নয়। তোই তোড়োতোশড় 

                                                           
57 সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ৫৯২ 
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সুন্নোত আ োবয়র জনয  োাঁশড়বয় দযবত হবে। আসবল এ হো ীস দ্বোরো তোরো 

যো েুবঝবেন তো সশঠক নয়। 

হো ীসশটর েযোখযো হবলো, আল্লোহর রোসূল সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  

দযবহতু ই ো  শেবলন তোই শতশন সোলো  শফরোবনোর পর এতটুকু স য় 

 োত্র শকেলো ুখী হবয় েসবতন এরপর শতশন  ুসল্লীব র শ বক  ুখ 
শফশরবয় েসবতন। আর শতশন দয প্রবতযক ফরয সোলোবতর পর  ুসল্লীব র 

শ বক  ুখ কবর েসবতন তো েহু সহীহ হো ীস দ্বোরো প্র োশণত।58 

এ হো ীস দ্বোরো কখবনো প্র োশণত হয় নো দয, রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 

আলোইশহ ওয়োসোল্লো  সোলো  শফশরবয় এ দ ো‘আটুকু পবড় তোড়োতোশড় 
 োাঁশড়বয় দযবতন সুন্নোত সোলোত আ োবয়র জনয। ফরয সোলোত আ োবয়র 

পর শযশকর, তোেেীহ, তোহলীল েজযন কবর তোড়োতোশড় সুন্নোত আ োবয়র 
জনয  োাঁশড়বয় যোওয়ো দ োবটও সুন্নোত নয়। েরাং সুন্নোত হবলো সহীহ হো ীস 

দ্বোরো প্র োশণত শযশকর, দ ো‘আ, তোেেীহ, তোহলীল সোধয ত আ োয় কবর 

তোরপর সুন্নোত আ োয় করো। 

তৃতীয়  ল যোরো ফরয সোলোবতর পর সশম্মশলতভোবে (জো ো‘আবতর 

সবে) দ োনোজোত কবরন তোব র  লীল হবলো ওই সকল হো ীস যোবত 

সোলোত দশবে দ ো‘আ কেুবলর কথো েলো হবয়বে এোং দ ো‘আ করবত 
উৎসোশহত করো হবয়বে। এ সকল হো ীস েোড়ো তোব র এ কোবজর 

স থযবন হো ীস দথবক সরোসশর দকোবনো প্র োণ দনই। এ ন দকোবনো হো ীস 

তোরো দপশ করবত পোরবেন নো যোবত দ খো যোবে রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 
                                                           
58  জ ু আল-ফোতোওয়ো: ই ো  ইেন তোইশ য়ো 
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আলোইশহ ওয়োসোল্লো  প্রবতযক সোলোত জো ো‘আবতর সবে আ োয় দশবে 

সকলবক শনবয় সেয ো হোত তুবল দ োনোজোত কবরবেন। 

তোরো দয সকল হো ীস প্র োণ শহবসবে দপশ করবত চোন তোর শশবরোনো  

হবলো:  

 الصلوات دبر ادلاعء الصلوات، عقيب ادلاعء

“তোরো  বন কবর শনবয়বেন আকীেোস সোলোত ও  ুেুরোস সোলোত অথয 
সোলো  শফরোবনোর পর। আসবল তো নয়। এর অথয হবলো সোলোবতর দশে 

অাংবশ। এ সকল হো ীবস সোলোবতর দশে অাংবশ অথযোৎ দশে তেঠবক 

 ুরূ  পোঠ করোর পর সোলো  শফরোবনোর পূবেয দ ো‘আ করোর কথো েলো 
হবয়বে। পশরভোেোয় যো দ ো‘আবয়  োেুরো শহবসবে আ োব র কোবে 

পশরশচত। সোলোত দশবে দ ো‘আ কেুল সম্পবকয যত হো ীস এবসবে তো 

সেগুবলো দ ো‘আ  োেুরো সম্পবকয। যোর স য় হবলো সোলো  শফরোবনোর 

পূবেয। আর দ ো‘আ  োেুরো শুধু একটো নয়, অবনক। লেয করবল দ খো 

যোবে সোলোবতর দশবে দ ো‘আ সাংক্রোন্ত এ সকল হো ীবস েো োস সোলোত 
েলো হয়শন। হো ীস গ্রবন্থ এ সকল দ ো‘আবক:  

 «ر الصلوات أو ادلاعء عقيب الصَلةاألدعياء دب»

(সোলোত দশবের দ ো‘আ) অধযোবয় উবল্লখ করো হবয়বে। এখোবন  ুবটো 

শেেয়; প্রথ টো হবলো সোলোত দশবের দ ো‘আ। শদ্বতীয়টো হবলো সোলোত 

দশবের শযশকর। প্রথ শটর স্থোন হবলো সোলো  শফরোবনোর পূবেয। আর 

শদ্বতীয়শটর স্থোন হবলো সোলো  শফরোবনোর পর। ই ো  ইেন তোইশ য়ো 
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রশহ োহুল্লোহ ইেনুল কোশয়য  রশহ োহুল্লোহ প্র ুখ উলো োবয় দকরোব র  ত 

এটোই। 

এ  তটো কুরআন ও হো ীবসর আবলোবক দেশশ যুশিগ্রোহয। েোন্দো যখন 

সোলোবত থোবক তখন দস আল্লোহর শনকবট অেস্থোন কবর। দ ো‘আ 

 ুনোজোবতর স য় তখনই। যখন সোলোবতর স োশ্ত  দঘোশেত হবলো তখন 

নয়। তখন স য় হবলো আল্লোহর শযশকবরর, দয ন আল্লোহ েবলন, 

ةَََقََضۡيُتمََُفَإَِذا﴿ ُلَوَٰ َََفَٱۡذُكُروا ََٱلص  ََََٰوُقُعوٗداَقَِيَٰٗماَٱلِل    [٨٦٨ :النساء] ﴾ُجُنوبُِكۡمَ ََوََعَ

‘“যখন দতো রো সোলোত দশে করবল তখন  োাঁশড়বয়, েবস ও শুবয় 

আল্লোহবক স্মরণ করবে”। [সূরো আন-শনসো, আয়োত: ১০২] 

এ সম্পশকযত হো ীসগুবলোর ভোেো এোং সবে রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 

আলোইশহ ওয়োসোল্লোব র আ লস ূহ গভীরভোবে পযযোবলোচনো করবল এ 

শেেয়শটই েুবঝ আবস সোলো  শফরোবনোর পবরর স য়টো দ ো‘আ করোর 

স য় নয়, শযশকর করোর স য়। 

তোরপরও প্রে দথবক যোয় দয রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  
ফরয সোলোবতর পর কখবনো শক দ ো‘আ কবরনশন? হযো কবরবেন। তবে 

তো সশম্মশলতভোবে নয়। দয ন হো ীবস এবসবে: েোরো ইেন আবযে 

েবলন, 

لايِْه » َّله اهلُل عا لْفا راُسوِل اهلِل صا لهيْناا خا ْن ُكنها إِذاا صا ْن ناُكونا عا
ا
ْحبابْناا أ

ا
، أ لهما واسا

ُقوُل:  ِمْعتُُه يا : فاسا لايْناا بِواْجِهِه، قاالا ُث رابي قِِِن عا »ياِميِنِه، ُيْقِبُل عا اباكا ياْوما تابْعا ْو  -ذا
ا
أ

عُ  ْما  «.ِعبااداكا  -َتا



 

 

দ ো‘আ-দ োনোজোত: কখন ও কীভোবে? 
 62  

“আ রো যখন রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লোব র দপেবন 

সোলোত আ োয় করতো , শতশন আ োব র শ বক  ুখ করবতন, কখবনো 

কখবনো শুনতো  শতশন েলবতন, দহ আল্লোহ! আপনোর শোশি দথবক 

আ োবক েোাঁচোন দযশ ন আপশন আপনোর েোন্দোব র উঠোবেন।59 

জো ো‘আবতর সবে শতশন  ুসল্লীব র শনবয় দ ো‘আ কবরবেন, এ ন 
দকোবনো েণযনো দনই। যো আবে তো তোর শেপরীত। দয ন, েশণযত হো ীসশটর 

প্রশত লেয করুন! দসখোবন রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  
একেচন শব্দ েযেহোর কবরবেন। েবলবেন আ োবক েোাঁচোন...। সকলবক 

সবে শনবয় দ ো‘আশট করবল েলবতন আ োব রবক েোাঁচোন। 

আবরকশট হো ীবসর প্রশত লেয করুন: 

نه ِِف ُدبُِر ُُكي » عا اذُ َلا تادا وِصيكا ياا ُمعا
ُ
ا  أ ِعِني لَعا

ا
ةٍ تاُقوُل: اللهُهمه أ َلا ، واُشكْ  صا ، ِذْكِركا ِركا

 «واُحْسِن ِعبااداتِكا 

“রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো   ু‘আজ ইেন জোেোলবক 

েবলবেন, তুশ  অেশযই প্রবতযক সোলোবতর পর েলবে, দহ আল্লোহ! 

আপনোর শযশকর, আপনোর দশোকর, আপনোর জনয উত  ইেো ত করবত 

আ োবক সোহোযয করুন”।60 

দ খুন! প্রখযোত সোহোেী  ু‘আয ইেন জোেোল রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু কওব র 
ই ো  শেবলন। রোসূল তোাঁবক ইবয়ব বনর গভনযর, শশেক ও ই ো  

                                                           
59 সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ৭০৯ 
60 আেূ  োউ , হো ীস নাং ১৫২২; নোসোঈ, হো ীস নাং ১৩০৩ 
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শহবসবে পোশঠবয়শেবলন। শতশন সোলোবত ই ো তী করবতন। রোসূলুল্লোহ 

সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  তোাঁবক এ দ ো‘আশট সকলবক শনবয় করোর 
শনব যশ শ বত পোরবতন। শকন্তু শতশন তো দ নশন। শতশন তোাঁবক একো একো 

দ ো‘আশট করোর জনয েবলবেন। হো ীবসর ভোেোই তোর প্র োণ।  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  সোলো  শফরবনোর পর শতনেোর 
আিোগশফরুল্লোহ (আশ  আল্লোহর কোবে ে ো চোশে) েবলবেন। শতশন যশ  

এটো সকলবক শনবয় করবতন তোহবল নোিোগশফরুল্লোহ (আ রো আল্লোহর 

কোবে ে ো চোশে) েলবতন। 

যোরো ফরয সোলোত দশবে দকোবনো শযশকর-আযকোর নো কবর উবঠ দগল 
তোরো একটো সুন্নোত ( ুিোহোে) দেবড় শ ল। আেোর যোরো সোলোত দশবে 

সশম্মশলতভোবে দ োনোজোত কবর উবঠ দগল তোরো একটো সুন্নোত েো  শ বয় 

দস স্থোবন অনয একশট শে ‘আত আ ল করল। 

তোই সোরকথো হবলো, পোাঁচ ওয়োি সোলোত আ োবয়র পর সে স য় 
জো ো‘আবতর সবে দ োনোজোত করো একশট শে ‘আত। যো আল্লোহর রোসূল 

সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  কবরন শন। সোহোেোবয় দকরো  ও 

তোবেঈ‘গণ কবরবেন েবলও দকোবনো প্র োণ দনই। 

তবে যশ  দকউ জো ো‘আবত সোলোত আ োবয়র পর একো একো দ ো‘আ 
দ োনোজোত কবরন তো সুন্নোবতর দখলোফ হবে নো। এ শনভোবে ই ো  

সোবহে যশ  সকলবক শনবয় শেবশে দকোবনো পশরশস্থশতবত দকোবনো দকোবনো 

স য় দ ো‘আ-দ োনোজোত কবরন তবে তো নোজোবয়য হবে নো। 
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ই ো  ইেন তোইশ য়ো, ইেনুল কোইবয়য ,  ুফতীবয় আয  ফয়জুল্লোহ 
রহ.সহ অবনক আবল -উলো ো এ  ত েযি কবরবেন।  

সোলোত দশবে দয সকল দ ো‘আ ও শযশকর হো ীস দ্বোরো প্র োশণত 

আশ  এখোবন সোলোত দশবে আল্লোহর রোসূল সোল্লোল্লোহু আলোইশহ 

ওয়োসোল্লো  দযসকল দ ো‘আ ও শযশকর আ োয় কবরবেন ও করবত 
েবলবেন তোর কবয়কশট  ৃেোন্ত শহবসবে দপশ করবত চোই। যোবত পোঠক 

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লোব র এই সুন্নোতবক আ ল 

শহবসবে গ্রহণ কবরন এোং এ সম্পশকযত শে আত পশরহোর কবরন। 

সোওেোন রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক েশণযত, শতশন েবলন, 

تِِه » َلا افا ِمْن صا ، إِذاا انْْصا لهما لايِْه واسا َّله اهلُل عا نا راُسوُل اهلِل صا قا َكا ثًا وا را ثاَلا : اْستاْغفا الا
امِ » ْكرا ِل وااإْلِ ْكتا ذاا اجْلاَلا ُم، تاباارا َلا ِمنْكا السه ُم وا َلا نْتا السه

ا
ُقلُْت « اللُهمه أ ِِلُد: فا قاالا الْوا

ْستاْغِفُر اهللا 
ا
، أ ْستاْغِفُر اهللا

ا
: تاُقوُل: أ اُر؟ قاالا يْفا اَْلْسِتْغفا : " كا ْوزااِِعي

ا
 «لِْْل

“রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  যখন যখন সোলোত দশে 

করবতন তখন শতনেোর ে ো প্রোথযনো করবতন এোং েলবতন, আল্লোহুম্মো 

আনতোেোলো ... (দহ আল্লোহ! তুশ  শোশন্ত য় এোং দতো োর শনকট হবত 

শোশন্তর আগ ন, তুশ  কলযোণ য়, দহ  যযো োেোন,  হোনুভে! 

ই ো  আওযোয়ীবক শজবজ্ঞস করো হবলো -শযশন এ হো ীবসর একজন 

েণযনোকোরী- রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  সোলোত দশবে 

ে ো প্রোথযনো করবতন কীভোবে? েলবলন, শতশন েলবতন, 
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আিোগশফরুল্লোহ! আিোগশফরুল্লোহ! আিোগশফরুল্লোহ! (আশ  আল্লোহর 

কোবে ে ো চোশে)”।61 

ةُ ْبُن » تابا الُْمِغريا ، إِذاا كا نا لهما َكا لايِْه واسا َّله اهلُل عا نه راُسولا اهلِل صا
ا
، أ اِوياةا ُشْعباةا إَِلا ُمعا

 : ، قاالا لهما ِة واسا َلا غا ِمنا الصه ُ اْْلاْمُد »فارا هلا ُ الُْملُْك وا ُ، هلا يكا هلا ِ ُه َلا َشا ا إَِله اهلُل واْحدا َلا إهِلا
ٍء قاِديٌر، الل ْ ا ُُكي َشا ُع واُهوا لَعا نْفا َلا يا ، وا ناْعتا ا ما َلا ُمْعِطيا لِما ، وا يْتا ْعطا

ا
ا أ انِعا لِما ُهمه َلا ما

 «ذاا اجْلادي ِمنْكا اجْلادُّ 

“ ুগীরো ইেন দশোেো রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু  ুয়োশেয়ো রোশ য়োল্লোহু ‘আনহুর 

কোবে শলবখবেন দয, নেী সোল্লোল্লোহু আলোইশহ ওয়োসোল্লো  যখন সোলোত 

দশে কবর সোলো  শফরোবতন তখন েলবতন, লো-ইলোহো ইল্লোহ ওয়োহ োহু 

লো শোরীকো লোহু লোহুল  ুলকু ওয়ো লোহুল হো  ু ওয়োহুয়ো আলো কুশল্ল 

শোইশয়ন কো ীর, আল্লোহুম্মো লো-  োবনআ শল ো আতোইতো ওয়োলো  ুশতয়ো 
শল ো  োনোতো ওয়োলো ইয়োন ফোউ জোল জোশে শ নকোল জোেু। (আল্লোহ 

েযতীত ইেো বতর দযোগয দকোবনো  োেু  দনই। শতশন এক তোাঁর দকোবনো 

শরীক দনই। রোজত্ব তোাঁরই এোং প্রশাংসো তোাঁর। শতশন সকল শকেুর ওপর 

ে তোেোন। দহ আল্লোহ আপশন যো  োন কবরন তো েোধো দ ওয়োর দকউ 

দনই। আর আপশন যো েোধো দ বেন তো দ ওয়োর  বতো দকউ দনই। আর 

আযোবের  ুকোবেলোয় ধনেোনবক তোর ধন দকোবনো উপকোর করবত পোবর 

নো।)”।62 

                                                           
61 সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ৫৭৯১ 
62 সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ৫৯৩ 



 

 

দ ো‘আ-দ োনোজোত: কখন ও কীভোবে? 
 66  

আবু্দল্লোহ ইেন যুেোইর রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক েশণযত শতশন প্রবতযক 

সোলোবতর দশবে সোলো  শফরোবনোর পর েলবতন, 

ٍء قاِديٌر، َلا » ْ ا ُُكي َشا ُ اْْلاْمُد واُهوا لَعا هلا ُ الُْملُْك وا ُ، هلا يكا هلا ِ ُه َلا َشا ا إَِله اهلُل واْحدا َلا إهِلا
ةا إَِله  َلا قُوه ْولا وا ُ  حا هلا ْضُل، وا ُ الْفا هلا ُة وا ُ انليْعما َلا ناْعبُُد إَِله إِيهاُه، هلا ا إَِله اهلُل، وا بِاهلِل، َلا إهِلا

فُِرونا  ِرها الَْكا اْو كا ل ينا وا ُ ادلي ا إَِله اهلُل ُُمِْلِصنيا هلا ُن، َلا إهِلا : « اثلهنااُء اْْلاسا قاالا نا راُسوُل َكا »وا
َّله اهللُ  ةٍ  اهلِل صا َلا ليُل بِِهنه ُدبُرا ُُكي صا لهما ُيها لايِْه واسا  «عا

“লো-ইলোহো ইল্লোহ ওয়োহ োহু লো শোরীকো লোহু লোহুল  ুলকু ওয়ো লোহুল 

হো  ু ওয়োহুয়ো আলো কুশল্ল শোইশয়ন কো ীর, লো হোওলো ওয়োলো কুয়যোতো 

ইল্লো শেল্লোহ, লোইলোহো ইল্লোল্লোহু ওয়োলো নোেু ু ইল্লো ইয়যোহ, লোহুন শন োতু 

ওয়োলোহু ফজলু ওয়োলোহুে েোনোউল হোসোন, লোইলোহো ইল্লোল্লোহু  ুখশলেীনো 

লোহুেীন ওয়োলোও কোশরহোল কোশফরূন। (আল্লোহ েযতীত ইেো বতর দযোগয 
দকোবনো  োেু  দনই। শতশন এক তোাঁর দকোবনো শরীক দনই। রোজত্ব তোাঁরই 

এোং প্রশাংসো তোাঁর। শতশন সকল শকেুর ওপর ে তোেোন। আল্লোহ প্র ত 

শশি েযতীত গুনোহ দথবক শেরত থোকোর ও ইেো ত করোর শশি কোবরো 
দনই। আল্লোহ েযতীত দকোবনো ইলোহ দনই। আ রো তোাঁবক েোড়ো আর কোবরো 

ইেো ত কশর নো। স ি অনুগ্রহ ও দেষ্ঠত্ব তোাঁরই। সকল সুন্দর ও ভোবলো 

প্রশাংসো তোাঁরই জনয। শতশন েযতীত আর দকোবনো ইলোহ দনই। আ রো 

ধ যবক এক োত্র তোাঁরই জনয শনধযোরণ কবর শনবয়শে, যশ ও কোশফরো তো 

পেন্দ কবর নো)”। 
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ইেন যুেোইর রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু েবলন, রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইশহ 

ওয়োসোল্লো  প্রবতযক সোলোবতর দশবে এ েোকযগুবলোর  োধযব  আল্লোহর 

ইলোশহয়যোবতর দঘোেণো শ বতন”।63 

আেূ হুরোইরো রোশ য়োল্লোহু ‘আনহু দথবক েশণযত, রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 

আলোইশহ ওয়োসোল্লো  েবলবেন, 

ا اهللا » ْبه كا ، وا ِثنيا ثاَلا ثًا وا دا اهللا ثاَلا ِ ، وامحا ِثنيا ثاَلا ثًا وا ٍة ثاَلا َلا بهحا اهللا ِِف ُدبُِر ُُكي صا ْن سا ما
اما الْمِ  : تاما قاالا ، وا تِْسُعونا ٌة وا تِْلكا تِْسعا ، فا ِثنيا ثاَلا ثًا وا ُه َلا ثاَلا ا إَِله اهلُل واْحدا  ائاِة: َلا إهِلا

ناْت  إِْن َكا ايااُه وا طا ٍء قاِديٌر ُغِفراْت خا ْ ا ُُكي َشا ُ اْْلاْمُد واُهوا لَعا هلا ُ الُْملُْك وا ُ، هلا يكا هلا ِ َشا
باِد ابْلاْحرِ   «ِمثْلا زا

“দয েযশি প্রবতযক সোলোবতর পর দতশত্রশেোর েুেহোনোল্লোহ েলবে, 

দতশত্রশেোর আলহো  ুশলল্লোহ েলবে ও দতশত্রশেোর আল্লোহু আকেোর 

েলবে এরপর লো-ইলোহো ইল্লোহ ওয়োহ োহু লো শোরীকো লোহু লোহুল  ুলকু 

ওয়ো লোহুল হো  ু ওয়োহুয়ো আলো কুশল্ল শোইশয়ন কো ীর (আল্লোহ েযতীত 
ইেো বতর দযোগয দকোবনো  ো‘েু  দনই। শতশন এক তোাঁর দকোবনো শরীক 

দনই। রোজত্ব তোাঁরই এোং প্রশাংসো তোাঁর। শতশন সকল শকেুর ওপর 

ে তোেোন) েবল একশ েোকয পূণয করবে তোর পোপগুবলো ে ো কবর 

দ ওয়ো হবে যশ ও তো স ুবের দফনো পশর োণ হয়”।64 

এ েোড়োও সোলোবতর পর আবরো অবনক শযশকর ও দ ো‘আর কথো হো ীবস 
এবসবে। দসগুবলো আ োয় করো দযবত পোবর। দয ন সূরো ইখলোে, সূরো 
                                                           
63 সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ৫৯৪ 
64 সহীহ  ুসশল , হো ীস নাং ৫৯৭ 
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ফোলোক, সূরো নোে পোঠ করোর কথো এবসবে। আয়োতুল কুরসী পোঠ করোর 

েণযনো এবসবে। 

এ সকল দ ো‘আ দয সেগুবলো একইসবে আ োয় করবত হবে এ ন 
দকোবনো েোধযেোধকতো দনই। স য় ও সুবযোগ  ত যো সহজ দসগুবলো 

আ োয় করো দযবত পোবর। দ োটকথো হবলো, এ সুন্নোতশট দযন আ রো 

দকোবনো কোরবণ ভুবল নো যোই দস শেেবয় সতকয থোকো  রকোর। অবনকবক 

সোলোত দশবে এ ন শকেু আ ল করবত দ খো যোয় দযগুবলো হো ীবস 
পোওয়ো যোয় নো, দসগুবলো েজযন করো উশচৎ। দয ন,  োথোয় হোত শ বয় 

শকেু পোঠ করো েো শকেু পোঠ কবর দচোবখ ফুাঁক দ ওয়ো ইতযোশ । 

আল্লোহ তো‘আলো আ োব র সকলবক সশঠক পবথর শহ োয়োত  োন করুন!  

স ো্ত  
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স্রেোর অশিবত্ব শেশ্বোসী সকল  োনুে ক  দেশশ প্রোথযনো কবর। এর  বধয 

দকউ  হোন স্রেো আল্লোহবক েো  শ বয় অনয দ ে-দ েী েো  ৃত  োনুবের 

কোবে প্রোথযনো কবর। অবনবক আল্লোহর কোবেই প্রোথযনো কবর তবে প্রোথযনো 

শনবে বনর দেবত্র আল্লোহর সবে অনযবক অাংশী োর কবর। আেোর 

অবনবক আল্লোহর কোবে সরোসশর প্রোথযনো কবরবেন  ীঘয শ ন; শকন্তু দ ো‘আ 

কেুবলর দকোবনো আলো ত নো দ বখ ক্লোন্ত ও হতোশ হবয় দ ো‘আ করো 

দেবড় শ বয়বেন। তোই দ ো‘আ কোবক েবল? কীভোবে করবত হয়? কখন 

করো উশচৎ? দ ো‘আ কেুবলর অন্তরোয় কী? ইতযোশ  শেেয়গুবলো কুরআন 

ও শেশুে সুন্নোহর আবলোবক আবলোচনো করো হবয়বে এই পুিকশটবত। 
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