
  

 

 

 

 

 

 

দুআ হচ্ছে আল্লাহ  র নিয়ামাত 

আস-সালাম ুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লানহ ওয়া বারাকাতুহু। 

আউযু নবল্লানহ নমি আশ-শাইতানির রাজিম। নবসনমল্লানহর রাহমানির রানহম। 

আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুনলিা মুহাম্মানদি সানয়িদীল আউয়ানলিা ওয়াল আনিরীি। 

মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ , মাদাদ ইয়া সাদানত আসহাবী রাসুল আল্লাহ ,মাদাদ ইয়া মাশাইনিিা,  

শশইি আব্দলু্লাহ দানিস্তািী, শশইি মুহাম্মাদ িানযম আল-হাক্কািী, দাসু্তর। 

তানরকাতুিা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু নি িানময়াহ। 
 

   আউযু নবল্লানহ নমি আশ-শাইতানির রাজিম। নবসনমল্লানহর রাহমানির রানহম।  

 

 َوَما دَُعاء اْلَكافِِريَن إَِّلا فِي َضََلل  
 

    ওওয়া মা দুআআউল কানিনরিা ইল্লা নি দালাল।ও সসুরাহ রাদঃ১৪; সুরাহ মুনমিঃ৫০)। ওকানিরচ্ছদর 

  দুআআ গ্রহণচ্ছযািি িয়। আল্লাহ    সআযযা ওয়া িাল্লা)   বিাাারি  কুরআআচ্ছি ানরাারাাচ্ছব বচ্ছলি। দুআআ 

  হচ্ছে মুসনলমচ্ছদর অস্ত্র। মুসনলমরা আল্লাহ  র সিাঃিাঃ) কাচ্ছে দুআআ কচ্ছর তাচ্ছদর অনিকার াায়  বং 

  তাচ্ছদর ানরবার ও নিচ্ছিচ্ছদর িিি মঙ্গল প্রার্ থিা কচ্ছর। তুনম যনদ কারও দ্বারা নিাীনিত হচ্ছয় র্াচ্ছকা  

  তাহচ্ছল সবচ্ছেচ্ছয় াাচ্ছলা শয কািি  করচ্ছত াাচ্ছরা তা হচ্ছে দুআআ করা। আল্লাহ  র সিাঃিাঃ) কাে শর্চ্ছক 

  নিচ্ছির অনিকার োওয়াই সবচ্ছেচ্ছয় উত্তম। নতনি সাহাযি কচ্ছরি।  

   

   বহু মািুষ অনিকারহারা নকনু্ত তারা দুআআ করার কর্া াাচ্ছব িা। তারা উনকচ্ছলর মািিচ্ছম মামলা 

  কচ্ছর নকনু্ত তিি বচ্ছল িা, ও ই উনকলচ্ছক ওয়ানসলা বা মিিস্থতাকারী নহচ্ছসচ্ছব বিবহার করার দরকার 

  শিই।ও মামলা কচ্ছর  মনিচ্ছতও শবশীরাাি সময়ই নকেু হয় িা।  

 

    ই িিিই দুআআ আল্লাহ  র সিাঃিাঃ)  কি  নবশাল নিয়ামাত। আল্লাহ    সিাঃিাঃ)  ই  

  নিয়ামাতি  শুিু মুসনলমচ্ছদর দাি কচ্ছরচ্ছেি। ানরবাচ্ছরর িিি, সন্তািচ্ছদর িিি, স্বামীচ্ছদর িিি  বং  

  আত্মীয়চ্ছদর িিি দুআআ করা মুসনলমচ্ছদর অচ্ছিক কাচ্ছি আচ্ছস, তারা নবার্িামী হচ্ছল স্বে নবচ্ছবক  

   বং হৃদচ্ছয়র অসুি শর্চ্ছক আচ্ছরািি লাচ্ছার িিি। আল্লাহ    সআযযা ওয়া িাল্লা)  ই সুচ্ছযািি   

  নদচ্ছয়চ্ছেি শযি মািুচ্ছষরা সবনকেুর িিি দুআআ করচ্ছত াাচ্ছর। 

 

ُكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمَوقَاَل َرب    

 

    ওওয়া কালা রাাাকুম  আইদুিী আস্তাজিব লাকুম।ও সসুরাহ মুনমিঃ৬০)  ওদুআআ কর  বং নিজতত 

      

 

      
 



 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

  র্াচ্ছকা শয আনম শতামাচ্ছদর নিনরচ্ছয় শদব িা।ও  র আরও যর্াযর্ মাচ্ছি হচ্ছে, ওআনম শতামাচ্ছদর িানল  

  হাচ্ছত নিনরচ্ছয় শদব িা।ও যনদও অচ্ছিক সময়  ই ানৃর্বীচ্ছত দুআআর উত্তর শদয়া হয় িা, তার উত্তর  

  আনিরাচ্ছত অবশিই শদয়া হচ্ছব। আমাচ্ছদর ানবত্র িাবী সসাঃ) বচ্ছলি, ওযিি মািুচ্ছষরা আনিরাচ্ছত দুআআর  

  াুরস্কার শদিচ্ছব, তারা ইো করচ্ছব শযি তাচ্ছদর শকাি দুআআর উত্তরই ানৃর্বীচ্ছত িা শদয়া হত আর  

  আনিরাচ্ছতর িিি তা শরচ্ছি শদয়া হত।ও তারা  ত শবশী ানরমাচ্ছণ সাওয়াব  বং উাহার আনিরাচ্ছত লাা  

  করচ্ছব। তাই শকউ শযি িা বচ্ছল শয তাচ্ছদর দুআআর দুনিয়াচ্ছত শকাি উত্তর শদয়া হয়নি। আল্লাহ    সিাঃিাঃ) 

   বচ্ছলি, ওআমার কাচ্ছে দুআআ কর  বং আনম তার নবনিময় শদব।ও  

 

   দুআআ করার সময়ও  কি  িুরুত্বাূণ থ বিাাার আচ্ছে। শশইি মাওলািা সকাদ্দাস আল্লাহু নসররুহু) 

  সবসময়   া বলচ্ছতি। শয বিজি দুআআ করচ্ছব তাচ্ছক অবশিই িামায ািচ্ছত হচ্ছব। যনদ সব িামাযও িা 

  হয় তবু তাচ্ছদর কাাল মাি চ্ছত প্রনতনদি লািচ্ছত হচ্ছব। শশইি মাওলািা সকাঃনসঃ) বলচ্ছতি, ওদুআআ আর  

  অিি শকাি রাস্তায় কবুল হয় িা। আমরা যনদ আউনলয়াও হতাম তবুও আমাচ্ছদর দুআআ গ্রহণ করা  

  হচ্ছতা িা। মািুচ্ছষর দুআআ িহৃীত হয় িা যিি তাচ্ছদর শকাি িামায  বং শসিদাহ র্াচ্ছক িা।   া  

  অতিাবশিক, াূচ্ছলা িা।  

 

   তুনম আল্লাহ  র সিাঃিাঃ) কাচ্ছে দুআআ কচ্ছর যাে নকনু্ত যিি তুনম আল্লাহ  র সিাঃিাঃ) আচ্ছদশ  

  মািে িা, তিি দুআআ িুব কমই কবুল হয়। শশইি মাওলািা সকাঃনসঃ) বলচ্ছতি, যনদ  কিি শলাক  

  সাতমার্া নবনশষ্ট আউনলয়াও হয় নকনু্ত যনদ তার িামায িা র্াচ্ছক, যনদ তার কাাল িনমচ্ছি িা লাচ্ছি ,  

  তার দুআআ গ্রহণ করা হয় িা। দুআআ িহৃীত হবার িিি কমাচ্ছে নদচ্ছি  কবার মার্া িনমচ্ছি লািা  

   কি  িুরুত্বাূণ থ শতথ। িামায িা াচ্ছি শুিু শুিু শূিি দুআআ শকাচ্ছরািা। শবশীরাাি শলাকই বচ্ছল শয  

  তারা দুআআ কচ্ছর নকনু্ত িামায াচ্ছি িা। দুআআ করচ্ছল িামাযও াি। শতামাচ্ছক আ কাচ্ছে শক? শয়তাি। 

 

   আমাচ্ছদর দুআআ শযি উম্মানত মুহাম্মাদীর িিি নহদায়াচ্ছতর কারণ হয়। তারা শযি আল্লাহ  র  

   সিাঃিাঃ) আচ্ছদশসমূহ াালি কচ্ছর  ই ানবত্র িমুার নদচ্ছির ওয়ানসলায়।  ই সময় নিতিার সময়।  

  আমাচ্ছদর সবাইচ্ছক শযি সন্তাি সহকাচ্ছর নিরাাচ্ছদ রািা হয়। যারা সতি াচ্ছর্ আচ্ছে, ইসলাচ্ছমর াচ্ছর্  

  আচ্ছে তাচ্ছদরচ্ছক আল্লাহ    সিাঃিাঃ) নবিয় দাি করুি। যারা নিতিা ৈতরী করচ্ছে তারা কানির  বং 

  মুিানিক। আল্লাহ    সিাঃিাঃ) তাচ্ছদরচ্ছকও তাচ্ছদর প্রাাি নদি।        

 
  ওয়া নমিাল্লাহ আত-তাওনিক 

    

  আল-িানতহা।       হাযরাত শশইি মুহাম্মাদ শমহচ্ছমত আনদল 

                     

          ১৫ িািুয়ারী ২০১৬ / ৫ রানবউল আনির ১৪৩৭   

                 

                       আকবাবা দারিাহ, িির িামায। 

 


