দু‘আ ও মুনাজাত : কিছু শতত ও আদব
মানুষের প্রিৃকত হল মুখাষেকিতা। তাই সে কনজ িাজ-িমত েম্পাদন িরষত এবং প্রষ াজন েুরা িরষত অষনের শরণােন্ন হষ থাষি। তন্মষযে
মুকমন বান্দা তার েিল িাজ েম্পাদষন কনষজর েিল প্রষ াজষন সিবল আল্লাহর তা‘আলার দরবাষরই প্রাথতনা িষর। এষত অনে িাষরা মযেস্থতা
সে গ্রহণ িষর না। সিননা মানুষের েিল প্রষ াজন আল্লাহ তা‘আলার িাষছ সরানাজাকর ও দু‘আর মাযেষমই েুরা হ এষত িাষরা মযেস্থতার
দরিার হ না। এছাড়া হাদীষে এষেষছ দু‘আ হল এিকি স্বতন্ত্র ইবাদত। অনে হাদীষে এষেষছ, দু‘আ ইবাদষতর মগজ। তাই দু‘আর মাযেষম
মষনাবাঞ্ছা েূরণ হও ার োষথ োষথ এষত রষ ষছ আষরা কবষশে ফা দা। প্রষতেি দু‘আর কবকনম আল্লাহ তা‘আলার েি সথষি আলাদা
আলাদা েও াব লাভ হ ।
দু‘আর এই ফকিলত ও ফা দা লাভ িরষত হষল কিছু শতত ও আদাব রিা িরা জরুরী। সে েব শতত ও আদাষবর প্রকত েূণত মষনাষিাগ কদষ
দু‘আ িরষল দু‘আ িবুল হ এবং দু‘আর দ্বারা েূণত েুফল লাভ হ । তন্মযে সথষি কিছু শতত ও আদাব এবং দু‘আ িবুল হও ার কবষশে েমষ র
িথা কনষে উষল্লখ িরা হষলাোঃ
দু‘আ িবুল হও ার কিছু শততোঃ
১. দু‘আিারীর োনাহার সোশাি-েকরচ্ছদ ও বােস্থান হালাল হও া। নবী িরীম োল্লাল্লাহু আলাইকহ ও া োল্লাম বষলষছন, “সিাষনা বেকি দীর্ত
েফর িষর এষলাষমষলা চুল ও যূের সদহ কনষ আেমাষনর কদষি দু’ হাত তুষল বলষত থাষিোঃ সহ আমার রব! সহ আমার রব! অথচ তার
োনাহার, সোশাি-েকরচ্ছদ েবই হারাম অতএব তার দু‘আ কিরূষে িবুল হষব?” (েহীহ মুেকলম: ১০১৫)
২. বাকহেিভাষব িবুল হষত কবলম্ব হষচ্ছ মষন হষল অধযিতে না হও া। এবং এ িথা না বলা সি, আকম দু‘আ িষরকছলাম কিন্তু তা িবুল হ কন।
নবী িরীম োল্লাল্লাহু আলাইকহ ও া োল্লাম বষলন, “সতামাষদর দু‘আ িবুল হষব িকদ না সতামরা তাড়াহুড়া িষরা। এবং এ িথা না বষলা সি,
আকম দু‘আ িরলাম কিন্তু তা িবুল হল না।” (মুেকলম: ২৭৩৫)
৩. প্রাকথতত কবে নাজাষ ি কিছু না হও া। নবী িরীম োল্লাল্লাহু আলাইকহ ও া োল্লাম বষলন, “সিাষনা মুেলমান িখন সিাষনা দু‘আ িষর
তখন আল্লাহ তা‘আলা তাষি হ ত তার িাকিত বস্তুকি দান িষরন অথবা তার সথষি অনুরূে অকনষ্টতা দূর িষর সদন, িকদ না সে সিাষনা
গুনাষহর জনে অথবা আত্মী তার েম্পিত কছন্ন িরার দু‘আ িষর।” (কতরকমিী: ৩৪৬৮, মুেনাষদ আহমদ: ১১১৩৩)
৪. দু‘আ িবুল হও ার জনে এও শতত সি, মুেকলম উম্মাহর মাষে েৎিাষজর আষদশ ও অেৎিাজ হষত কনষেয কবদেমান থািা। সিননা
বোেিভাষব এ আমল বন্ধ হষ সগষল দু‘আ িবুল হও ার প্রকতশ্রুকত বলবৎ থাষি না। নবী িরীম োল্লাল্লাহু আলাইকহ ও া োল্লাম বষলন, “সহ
সলাি েিল! আল্লাহ তা‘আলা সতামাষদরষি বষলষছন, সতামরা েৎিাষজর আষদশ িষরা এবং অেৎিাজ সথষি কনষেয িষরা এমন েম
আোর েূষবত িখন সতামরা আমাষি ডািষব কিন্তু আকম সতামাষদর ডাষি োড়া কদষবা না। সতামরা আমার কনিি কিছু চাইষব কিন্তু আকম তা েূণত
িরষবা না। সতামরা শত্রুর কবরুষে আমার িাষছ োহািে প্রাথতনা িরষব কিন্তু আকম সতামাষদরষি োহািে িরষবা না।” (েহীহ ইবষন কহব্বান: ২৯০)
দু‘আর আদব েমূহ:
১.উিুর োষথ মুনাজাত িরা। (েহীহ মুেকলম: ২৪৯৮)
২.কিবলামুখী হষ মুনাজাত িরা। (েহীহ বুখারী: ৩৯৬০, েহীহ মুেকলম: ৮৯৪)
৩. মুনাজাষতর েম কেনা বরাবর হাত সতালা এবং মুনাজাত সশষে সচহারা হাত সমাছা। (মুেনাষদ আহমাদ: ১১০৯৩, আবু দাউদ: ১৪৮৫)
৪. দু‘আর েূষবত সিাষনা সনি আমল িরা। (েহীহ মুেকলম: ২৭৪৩)
৫. আল্লাহর বড়ত্ব ও মহষত্বর েূণত অনুভূকত কনষ অতেন্ত কবন ও খুব িািকত-কমনকত িষর এভাষব দু‘আ িরা সি, সহ আল্লাহ! তুকম আমাষি
কদষ ই দাও, আমার সতা আর সিাষনা রব সনই, তুকম িবুল না িরষল আমার সিাষনা উো সনই। এভাষব কবনষ র োষথ বারবার বলষত থািা।
(েহীহ ইবষন কহব্বান: ৮৭১)

৬. দু‘আর শুরুষত ও সশষে আল্লাহর প্রশংো ও নবী িরীম োল্লাল্লাহু আলাইকহ ও া োল্লাষমর উের দরূদ োঠ িরা এবং ‘আমীন’ দ্বারা দু‘আ
সশে িরা। (আবু দাউদ: ১৪৮১, কতরকমিী: ৩৪৭৬)
৭. এই ই ািীন ও কবশ্বাষের োষথ মুনাজাত িরা সি, আকম িা চাইলাম আমার মাওলা কনকিত আমাষি তা কদষবন। (বুখারী: ৬৩৩৯, মুেকলম:
২৬৭৮)

৮. কনেস্বষর িা মষনাবাষিে মুনাজাত িরা। আল্লাহ তা‘আলা বষলন, “সতামরা সতামাষদর প্রভুষি িা মষনাবাষিে ও অনুচ্চস্বষর ডাষিা, কনি
কতকন েীমা-লঙ্ঘনিারীষদর েছন্দ িষরন না।” (আল আ’রাফ: ৫৫)
৯. মুনাজাষত িান্নািাকি িরা। িান্না না আেষল িান্নার ভান িরা। (মুেকলম: ২০২, ইবষন মাজাহ: ৪১৯৬)
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১০. েিল মুকমষনর জনে দু‘আ িরা। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ িষরন, “আেকন আেনার কনষজর ভুষলর জনে ইকিগফার িরুন এবং েিল
মুকমন নর-নারীষদর জনেও িমা প্রাথতনা িরুন।” (েূরা মুহাম্মদ: ১৯)। নবী িরীম োল্লাল্লাহু আলাইকহ ও া োল্লাম আষরা বষলন, “সি বেকি মুকমন
নর-নারীর জনে িমা প্রাথতনা িষর প্রষতেি নর-নারীর বদলা তার আমলনামা এিকি িষর সনিী সলখা হ । (ত্ববারানী; মুেনাদুশ শাকম েীন:
২১৫৫, মাজমাউি িাও াইদ: ১০/২১০)

১১. প্রথষম কনষজষি কদষ দু‘আ শুরু িরা। হিরত উবাই ইবষন িা’ব রাকি. বষলন, রােূলল্ল
ু াহ োল্লাল্লাহু আলাইকহ ও া োল্লাম িখন িাষরা
আষলাচনা িষর তার জনে দু‘আ িরষত চাইষতন তখন প্রথষম কনষজর জনে দু‘আ িরষতন, এরের আষলাকচত বেকির জনে দু‘আ িরষতন।
(আবু দাউদ: ৩৯৮৪, কতরকমিী: ৩৩৮৫)

১২. সিাষনা গুনাষহর িাজ েম্পন্ন হও ার দু‘আ না িরা। এরূে নাজাষ ি সিাষনা কিছুর জনে দু‘আ না িরা। এেব দু‘আ সতা িবুল হ ই না
বরং ঈমান চষল িাও ার আশঙ্কা আষছ। (কতরকমিী: ৩৫৬৮, মুেনাষদ আহমদ: ১১১৩৩)
দু‘আ িবুল হও ার কবষশে কিছু েম :
১. প্রষতেি ফরি নামাষির ের। (কতরকমিী: ৩৪৯৪)
কব.দ্র. প্রষতেি ফরি নামাষির ের েকম্মকলতভাষব মুনাজাত িরা মুিাহাব। তষব এই মুনাজাত নামাষির অংশ ন এবং এখাষন ইমাষমর ইষেবা
বা অনুেরণ সনই। েুতরাং িারা বষলন, ফরি নামাষির ের মুনাজাত িরা আবশেি তাষদর িথা সিমন েহীহ ন সতমকন িারা দাবী িষরন সি,
ফরি নামাষির ের সিাষনা মুনাজাতই সনই তাষদর িথাও েহীহ ন । কবিাকরত জানষত এ কবেষ আমার সলখা স্বতন্ত্র েুকিিা “ফরি নামাষির
ের েকম্মকলত মুনাজাষতর শর ী কবযান” কিতাবকি েষড় কনষত োষরন।
২. আিান ও ইিামষতর মযেবততী েমষ । (আবু দাউদ: ৫২১, কতরকমিী: ২১২)
৩. রাষতর সশেভাষগ। (কতরকমিী: ৩৪৯৯)
৪. জুমআর কদন খুতবার মাষে কিংবা আের ও মাগকরষবর মযেবততী েমষ । (বুখারী: ৯৩৫, মুেকলম: ৮৫২)
৫. িমিষমর োকন োন িরার েম । (মুেনাষদ আহমদ: ১৪৮৪৯, ইবষন মাজাহ: ৩০৬২)
৬. শরী‘আত েম্মত কিকিষরর মজকলষে থািা অবস্থা । (বুখারী: ৬৪০৮, মুেকলম: ২৭২৯)
৭. কেজদা অবস্থা । মুকমন বান্দা এ অবস্থা আল্লাহ তা‘আলার অকত কনিষি চষল িা । (েহীহ মুেকলম: ৪৮২)
৮. অেুস্থ বেকির কনিি দু‘আ িরার েম । িারণ তার কনিষি কগষ িা বলা হ এর উের সফষরশতারা ‘আমীন’ বলষত থাষি। (েহীহ মুেকলম:
৯১৯)

৯. বৃকষ্টর েম । (মুিাদরাষি হাষিম: ২/১১৪)
১০. কজহাষদর ম দাষন িুেরত অবস্থা । (আবু দাউদ: ২৫৪০, েুনাষন দাষরমী: ১২০০)
আল্লাহ তা‘আলা আমাষদরষি দু‘আর শতত ও আদাষবর প্রকত লিে সরষখ দু‘আ িবুষলর কবষশে মুহূততগুষলা েহ েব েম সবকশ সবকশ দু‘আ িরার
তাউফীি দান িরুন। আমীন।
েংিলি
মুফতী মনেূরুল হি
আমীর, মজকলষে দাও াতুল হি, সমাহাম্মদেুর, থানা শাখা।
শাইখুল হাদীে ও প্রযান মুফতী
জাকম‘আ রাহমাকন া আরাকব া, সমাহাম্মদেুর, ঢািা-১২০৭
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