
 www.islamijindegi.com  

কতিপয় জরুরী আমল 

পরূ্ণ হায়াতির জন্য করর্ীয় আ‘মাল 

সকল শ্রের্ীর মসুলমান্তের জন্য জরুরী 

উভয় জগতি কাতময়াবীর জন্য হক্কান্ী উলামাতয় শ্রকরাম ও বুযুগণাতন্ েীতন্র সাতে মুহাব্বি ও েদ্ধা রাখা জরুরী। আল্লাহ িা‘আলাতক পাওয়া 

এবং শ্রহোতয়তির উপর কাতয়ম োকার জন্য আল্লাহওয়ালাতের শ্রসাহবি অপতরহাযণ তবষয়। (সরুাতয় িাওবা ১১৯, সরূাতয় ন্াহল ৪৩) 

েীতন্র শ্রখেমতি তন্তয়াতজি উলামাতয় শ্রকরাতমর কখতন্া সমাতলাচন্া করতব ন্া। এি তন্তজর েীন্ ও ঈমাতন্র অপূরর্ীয় ক্ষতি সাতিি হয়। হযাাঁ 

িাতের শ্রকান্ ভুল ভ্রাতি  োকতি পাতর, িারা শ্রিা আর শ্রেতরশিা ন্ন্। িতব িাতের মুরব্বীগর্ িাতের শ্রস সব ভুতলর সংতশািন্ করতবন্। এটা 

অন্যতের োতয়ত্ব ন্য়। অিুন্া অতন্তক উলামাতয় শ্রকরাতমর ভুল িতর এবং একা একা গতবষর্া কতর বা আল্লাহওয়ালাতের শ্রসাহবি বতিি 

ইসলামী তচিাতবেতের অনু্সরর্ কতর েীন্োর হতি চায়। এটা শ্রগামরাহী ও শ্রোযতখর রাস্তা। িাই এ পে কখতন্া অবলম্বন্ করতব ন্া।  

তন্িঃস্বােণ ও হক্কান্ী উলামাতয় শ্রকরাতমর সাতে পরামশণক্রতম তন্তচর কাজগুতলা সারাজীবন্ আন্জাম তেতি হতবিঃ 

ক. ঈমান্ী তবষতয়র িা‘লীতমর মািযতম তন্তজর ঈমান্ ও আক্বীো তবশ্বাসতক সতিক করতি হতব এবং ঈমান্তক কুেরী ও তশরকী তবশ্বাস শ্রেতক 

শ্রহোজি করতি হতব এবং ঈমান্ী োওয়াতির মািযতম ঈমান্তক মজবুি ও শ্রপাক্তা করতি হতব। (সরূাতয় তন্সা ১১৫, সরূাতয় বাকারা ১৩) 

খ. ইবাোি িো ন্ামায, শ্ররাযা, কুরআতন্ কারীতমর তিলাওয়াি, যাকাি, হজ্জ্ব ইিযাতে ইবাোিসমূহ সুন্নাি মুিাতবক সুন্দরভাতব করতি হতব। 

এর জন্য হক্কান্ী আতলমতের মজতলতস শরীক হতয় ন্ামায ও অন্যান্য আমতলর প্রতশক্ষর্ গ্রহর্ করতি হতব। (সূরাতয় আতল ইমরান্ ৩১, তিরতমযী ২৬৭৮, 

মুয়াত্তা মাতলক ৪৩৩) 

গ. মু‘আমালাি িো হালাল তরতযতকর পাবন্দী করতব। সুিরাং বযবসায়ী, চাকুরীজীতব, কৃতষজীবীসহ সকল স্ততরর উপাজণন্কারী স্ব-স্ব শ্রপশার 

হালাল-হারাম শ্রকান্ হক্কান্ী মুেিী শ্রেতক ভালভাতব শ্রজতন্ তন্তব। কাতরা ইন্তিকাল হতল মীরাছ বণ্টতন্ শ্রেরী করতব ন্া, িার শ্রকান্ ইয়ািীম 

বাচ্চা োকতল িার অংশ খুব শ্রহোজি করতব, িার মাল খাওয়া শ্রেতক কতিারভাতব তবরি োকতব। হালাল তরতযক ইবােতির তেতক িাতবি কতর 

আর হারাম তরতযক শ্রগান্াতহর তেতক িাতবি কতর। (সরূাতয় মতুমনূ্ন্-৫১, সরূাতয় বাকারাহ-১৬৮) 

ঘ. মু‘আশারাি িো বান্দার হক তবতশষ কতর তপিা-মািা, তবতব বাচ্চা ও অন্যান্যতের হক হক্কান্ী উলামাতয় শ্রকরাম শ্রেতক শ্রজতন্ তন্তয় িা 

পতরপূর্ণভাতব আোয় করতব। কাতরা হক ন্ষ্ট করতব ন্া। কাউতক অন্েণক কষ্ট তেতব ন্া। এমন্তক জীব-জন্তুতক কষ্ট শ্রেয়া শ্রেতকও তবরি োকতব। 

তন্তজর হক উসুতলর িুলন্ায় অতন্যর হক আোয় করাতক প্রািান্য তেতব। আল্লাহর হক আল্লাহ হয়তিা মাে কতর তেতবন্ তকন্তু বান্দার হক তিতন্ 

মাে করতবন্ ন্া। হাশতরর ময়োতন্ পাওন্াোরতক শ্রন্কী তেতি হতব তকংবা িার শ্রগান্াতহর শ্রবাঝা বহন্ করতি হতব। (সরূাতয় তন্সা ৩৬, বুখারী শরীে 

৬৪৮৪) 

ঙ. িাযতকয়াহ িো আত্মশুতদ্ধর তেতকর রাখতব। কুরআতন্ কারীতম আত্মশুতদ্ধর গুরুত্বাতরাপ করতি তগতয় যি কসম বযবহৃি হতয়তছ অন্য শ্রকান্ 

হুকুতমর বযাপাতর িা হয়তন্। সুিরাং অিতরর েশতট মন্দ স্বভাব িো আিযাতত্মক শ্ররাগ বা গুন্াহ সংতশািতন্র মািযতম যাবিীয় গুন্াহ পতরিযাগ 

করার জন্য এবং অিতরর েশতট ভাল স্বভাব অজণতন্র লতক্ষয তন্তেণষ্ট শ্রকান্ আল্লাহওয়ালা শাইতখর সাতে সরাসতর অেবা তচতিপতের মািযতম 

ইসলাহী সম্পকণ রাখাতক েরয মতন্ করতব। এবং সুতযাগমি িাতের মজতলতস বসতি শ্রচষ্টা করতব। (সরূাতয় শামস-৯-১০, মসুতলম শরীে হািঃ ন্ং 

১৫৯৯) 

* এই পাাঁচতট তবষতয়র ইলম অজণন্ করা প্রতিযক মুসলমাতন্র উপর েরতয আইন্ এবং এ পাাঁচ তবষতয়র উপর আমলকারীতক মুত্তাকী বা 

আল্লাহওয়ালা বলা হয় এবং প্রতিযক মুসলমান্তের জন্য আল্লাহওয়ালা হওয়া েরয। (বাকারা-১৭৭) 

আল্লাহর েীতন্র জন্য সময় োতরগ করা 

উতল্লতখি পাাঁচতট তবষতয়র উপর আমল করার লতক্ষয সারা জীবন্ োওয়াি, িা‘লীম, িাযতকয়াহ-এই তিন্ প্রকার শ্রমহন্তির জন্য সময় শ্রবর 

করতব। এর শ্রকান্ একতটর জন্য শ্রমহন্ি করাতক যতেষ্ট মতন্ করতব ন্া। এ তিন্তটর বযাখযা হক্কান্ী উলামাতয় শ্রকরাম শ্রেতক শ্রজতন্ তন্তব। (বাকারা-

১২৯, আতল ইমরান্-১৬৪) 

দেন্তন্দন্ আমল 

জামা‘আতির সাতে ন্ামায আোয় করা 

পাাঁচ ওয়াক্ত েরয ন্ামায জামা‘আতির সাতে আোয় করতব। জামা‘আতির সাতে ন্ামায পড়া ওয়াতজব। জামা‘আি িরককারী োতসক তহতসতব 

গর্য হতব। িাহাজ্জুে সহ অন্যান্য ন্েল ন্ামায পড়তব। মতহলাতের জন্য তবন্া উযতর মসতজতে তগতয় জামা‘আতি শরীক হওয়া ন্াজাতয়য ও 

গুন্াহ। (বাকারা-৪২, বুখারী-৯৬) 

গুন্াহ বজণন্ 

তশরক তবে‘আি ও গুন্াহ শ্রেতক কতিারভাতব শ্রবাঁতচ োকতব। একতট গুন্াহই মানু্ষতক শ্রোযতখ তন্তয় শ্রযতি পাতর। শ্রন্ক কাজ দুতির মি আর 

গুন্াহ হল তবতষর মি। উভয়তট একতেি হতল তবতষর তক্রয়াই প্রকাশ পায়। (আন্আম-১২০, তমশকাি-২২৮) 
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সনু্নাতির অন্সুরর্ 

প্রতিতট কাজ ন্বীজীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সুন্নাি অনু্যায়ী করার জন্য সুন্নাি তশখতি োকতব, সুন্নাতির প্রতশক্ষর্ তন্তব এবং তিন্তট 

গুরুত্বপূর্ণ সহজ সুন্নািতক (িোিঃ ক. পরস্পর সালাম আোন্ প্রোন্। খ. উপতর উিতি আল্লাহু আকবার বলা। তন্তচ ন্ামতি সুবহান্াল্লাহ বলা। 

সমিতল চলতি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র তযতকর করা। গ.প্রতিযক ভাল কাতজ ডান্তক প্রািান্য শ্রেওয়া। তন্ম্ন কাতজ বামতক প্রািান্য শ্রেওয়া) আমতল 

আন্তব। যাতি কতর অবতশষ্ট সকল সুন্নাতির উপর আমল করা সহজ হতয় যায়। (আতল ইমরান্-৩১) 

করুআন্ শরীে তিলাওয়াি 

কুরআতন্ কারীতমর সহীহ শুদ্ধ তিলাওয়াি করতব। এটা েরয। সূরা তকরা‘আি অশুদ্ধ তিলাওয়াি করা বড়ই আেতসাতসর তবষয়। েরয 

িরককারী কখতন্া আল্লাহর ওলী হতি পাতর ন্া। প্রতিতেন্ এক পারা কতর কুরআন্ তিলাওয়াি করতি শ্রচষ্টা করতব। এজন্যই কুরআন্তক তেশ 

পারায় তবভক্ত করা হতয়তছ। যারা হাতেয িারা তিন্ পারা কতর তিলাওয়াি করতব। িতব সািারর্ অবস্থায় সাি তেন্ বা তিন্ তেতন্র কতম খিম 

করতব ন্া। শ্রকন্ন্া, হােীস শরীতে িাড়াহুড়া কতর খিম করতি তন্তষি করা হতয়তছ। বাে েজর সূরাতয় ইয়াসীন্, বাে মাগতরব সূরাতয় 

ওয়াতক্বয়াহ ও শ্রশায়ার পূতবণ সূরাতয় মুলক তিলাওয়াি করতব। (আবু োউে-১৩৮৮) 

েরয ন্ামাতযর পতর ওজীো পড়তব 

প্রতিযক েরয ন্ামাতযর পতর তিন্বার ইতস্তগোর পড়তব। (িাবারান্ী কাবীর-৮৫৪১) 

 أَسْتَغْفِرُ الله الاَذِي الَ إَِلهَ إِالاَ هُوَ الْحَياُ الْقَياُومُ وَأَتُوُب إِلَيْهِ 
এবং এ দু‘আতট পড়তলও ভাল হয়। (বুখারী শরীে-১/১১৭) 

 شَْيءٍ قَدِيرٌ اللاَهُماَ اَل الَ إِلَ
ِ
 مِنْكَ الْجَداُ هَ إِالاَ اللاَُه وَحْدَهُ الَ شَرِيَك لَهُ َلهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلا

ِ
 مَانَِع لِمَا أَعْطَْيتَ وَاَل مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَاَل يَنْفَعُ ذَا الْجَدا

আতরা তকছু দু‘আ কালাম আতছ যা েরতযর পর সুন্নাি ও ন্েল োকতল, সুন্নাি ও ন্েতলর পতর পড়তব। আর সুন্নাি ন্েল ন্া োকতল েরতযর 

পতর পড়তব।  

(ক) আয়ািুল কুরসী, একবার। (ন্াসাঈ-৯৮৪৮) 

(খ) সূরা োলাক, সূরা ন্াস-তিন্বার কতর, এর সাতে সূরাতয় কাতেরুন্ ও ইখলাস তমতলতয় তন্তল ভাল। (তিরতমযী-২৯০৩) 

(গ) িাসবীতহ োতিমী একবার। (৩৩ বার سُبحَا َن ا لله, ৩৩ বার  ِاَحلَمدُ لِلاه, ৩৪ বার اَللهُ اَكبَر) (মুসতলম ৫৯৭) 

এগুতলা পাাঁচ ওয়াতক্তই পড়তব। শুি ুেজর ও মাগতরতব এ তিন্তটর আতগ তন্তচর দুতট পড়তব।  

(ঘ)  ِاللاَهُماَ أجِرْنِي مَِن الناَار 
(ঙ) েজর ও মাগতরতবর পর পড়তব-৩ বার  من الش يطان الرجمياعوذ ابهلل السميع العلمي  পতড়, তবসতমল্লাহ পড়ার পর ১ বার سورة احلرش এর শ্রশষ ৩ আয়াি 

পড়তব। (তিরতমযী, ২ : ১২০) 

তবিঃদ্রিঃ হােীতস আতরা তকছু দু‘আ আতছ, সুতযাগ হতল শ্রসগুতলাও পড়তব। জুমু‘আর তেন্ আসতরর পতর এই দুরুেতট ৮০ বার পড়তব।  

 
ِ
 عَلَى مُحَماَدٍن الناَبِِيا األُماَيا

ِ
وَعَلَى آلِهِ وَسلم تَسْلِيمًا اللاَهُماَ صَلا  

* িাছাড়া প্রতিতেন্ শ্রয শ্রকান্ সময় একশবার দুরূে শরীে পড়তব। (আেদুররুল মান্েূে-১৬০) 

* প্রতিতেন্ মুন্াজাতি মকবূল শ্রেতক এক মন্তযল পাি করতি শ্রচষ্টা করতব। 

* আল্লাহ িা‘আলার তযতকর করতব  

* িাহাজ্জুতের পতর বা েজতরর পতর অেবা যখন্ সুতযাগ হয় আসন্ তেতয় বসতব। িারপতর কতয়কবার ইতস্তগোর ও কতয়কবার সহীহ েরূে 

শরীে পড়তব। (ইবতন্ তহব্বান্-৮১৭) 

* িারপতর কসদুস সাবীতলর বর্ণন্া অনু্যায়ী তযতকর করতব। তযতকতরর সময় শরীর সামান্য শ্রহলাতব। যতেষ্ট পতরমার্ সময় ন্া শ্রপতল বা অন্য 

শ্রকান্ সমসযা হতল বার িাসবীহ এর তযতকর করতব। 

* বার িাসবীহ এর তযতকতরর তববরর্ 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২০০ বার (১০/১৫ বার পর পর পূর্ণ কাতলমা) 

ইল্লাল্লাহ ৪০০ বার। (প্রতিযকটায় একবার পতর শ্বাস শ্রেলতব।) 

আল্লাহু আল্লাহ ৬০০ বার। (প্রেমটার শ্রশতষ শ্রপশ।) 

আল্লাহ ১০০ বার। (শ্রশতষ সাতকন্।) 


