
বিশেষ কশেকবি আমল 

১. ফজশেে নামাশেে পে কশেক বমবনি মৃত্যু, কিে ও হােশেে মেদাশনে মযোকািা কো। 

২. এই দু‘আ ( ي أَّسْأَّلُكَّ فِْعلَّ الْخَّيْرَّاتِ، وَّتَّرْكَّ الْمُنْكَّرَّاتِ
ِ
 কেশি। এেপে জরুেত্ অনযোেী দীন ও দুবনোে যে যকান কাশজ লাগশি। (الل َّهُم َّ إِن 

৩. দীন দুবনোে যে যকান কাজ কেশি যেখাশন আল্লাহে হুকযম ও নিী কােীম োল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওোোল্লাম এে েযন্নাত্ আশে বকনা যদখা এিং 

আল্লাহপাশকে নাফেমানী ত্থা গুনাহ যথশক খযি েত্ককত্াে োশথ বিেত্ থাকা। 

৪. (োশে) বিোনাে েযন্নাত্ ত্েীকাে শুশে ঘযমাশনাে আশগ ২ হশত্ ৩ বমবনি োো বদশনে আমশলে বহোি যনওো। অথকাৎ, বনশনাক্ত বিষেগুশলা 

লক্ষ োখশি। 

* োো বদশনে ভযল (গুনাহ) কাশজে জনু আল্লাহপাশকে কাশে ত্াওিা কো। (বকত্ািযল ঈমাশনে ত্াওিাে ৩ েত্ক যদখযন পৃৃঃ ৫৫) 

* োো বদশনে েহীহ কাশজে জনু আল্লাহপাশকে কাশে শুকবেো আদাে কো। 

* পেিত্কী বদশনে জনু েহীহভাশি কাজ-কমক কোে বনেুত্ কো। 

উপশোক্ত আমশলে িশদৌলশত্ েবদ যে এ োশত্ মাে োে ত্শি যে জান্নাত্ী হশি ইনোআল্লাহ। 

আল্লাহওোলাগণ ত্াাঁশদে অবভজ্ঞাে আশলাশক িশলনৃঃ 

৫. বনশনাক্ত বত্নবি েযন্নাশত্ে উপে গুরুত্ব েহকাশে আমল কেশত্ পােশল অনুানু েযন্নাশত্ে উপে আমল কো েহজ হশে োে- 

১ম েযন্নাত্: োলামশক িুাপক কো এিং আশগ আশগ েহীহ শুদ্ধ ভাশি োলাম যদওো।  

হাদীশে আশে “যে িুবক্ত আশগ আশগ োলাম বদশি আল্লাহপাক ত্াশক অহংকাে হশত্ মযবক্ত বদশিন।” 

২ে েযন্নাত্:  যকানিা উন্নত্ আে যকানিা বননমাশনে কাজ ত্া বিচাে কশে উন্নত্ কাজ ও স্থাশন ডান বদকশক (ডান হাত্/ডান পা) এিং বননমাশনে 

কাজ ও স্থাশন িা বদকশক (িাম পা/িাম হাত্) প্রাধানু যদওো।  

৩ে েযন্নাত্: আল্লাহপাশকে বেবকে যিবে যিবে কো। 

অথকাৎ, ক. প্রবত্বদন কযেআন েেীফ হশত্ বকেয না বকেয বত্লাওোত্ কো। (কযেআনশক েহীহ কো, েম্ভি হশল এক মাে জাবম‘আ োহমাবনো 

মাদোোে হােদুই যেবনং যনওো) যদশখ পড়া ভাল অনুথাে যে েূো মযখস্থ আশে যেিা হাাঁিশত্ হাাঁিশত্ িা গাড়ীশত্ পড়শত্ থাকা। 

খ. ফেে নামাশেে যেশষ বকেয ওজীফা পড়া- 

* বত্নিাে ইশেগফাে পড়া। (মযেবলম-হাদীে নং ৫৯১), 

* একিাে আোত্যল কযেেী পড়া। (েযনাশন কযিো, হাদীে নং ৯৮৪৮), 

* ত্ােিীহ ফাশত্মী পড়া। (৩৩ িাে سُبحَّا نَّ ا لله, ৩৩ িাে  ِاَّحلَّمُد لِل ه, ৩৪ িাে هُ اَّكبَّراَّلل ) (মযেবলম হাদীে নং:৫৯৬) 

উক্ত আমলেমূহ পাাঁচ ওোশক্তই কেশি। আে ফজে এিং মাগবেশি ২িা আমল িৃবদ্ধ পাশি। 

* ৭ িাে (কথা িলাে পূশিক) (  (মযৃঃ আহমাদ হাদীে নং ১৮০৫৪) (الل َّهُم َّ أجِرْنِي مِنَّ الن َّارِ

* েূো হােশেে যেষ ৩ আোত্ পড়শত্ হশি। (মযৃঃ আহমাদ হাদীে নং ২০৩০৬) 

গ. প্রবত্ বদন কাশলমা েযওম (১০০ িাে), েহীহ দুরূদ (১০০ িাে), ইশেগফাে (১০০ িাে) (মযেবলম হাদীে নং ২৬৯২) 

ঘ. োেূল (োল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওোোল্লাম, যেখাশন যে দু‘আ পশড়শেন যেখাশন যে দু‘আ পড়া (যলখশকে মােনূন দু‘আ ও দরূদ পযবেকাবি 

যদশখ মযখস্থ কো যেশত্ পাশে।) 

ঙ. উপশেে বদশক উঠশত্- ( )  -বনশচে বদশক নামশত্ ,(الل َّهُ أكْبَّرُ )  -েমান জােগাে চলশত্ ,(ُسبْحانَّ الل َّهِ -দাৃঃ কযত্নী-২/২৩৩, মাউেযআহ) (الَّ إلهَّ إال َّ اللهُ

৬/৪৭৫) 

৬.  ফজশেে পে েেূা ইোেীন পড়া। 

ফােদাৃঃ একিাে েূো ইোেীন পড়শল ১০ িাে কযেআন খত্শমে েওোি পাওো োে। (বত্েবমেী হাদীে নং ২৮৮৭) 

৭. চাে োকা‘আত্ কশে ইেোক ও চােশত্ে নামাে পড়া (েমেৃঃ যিলা উঠাে ১৫ বমবনি পে যথশক বিপ্রহশেে ৫ বমবনি পূিক পেকন্ত) (উত্তম েমেৃঃ 

যিলা উঠাে এক/যদড় ঘণ্টাে পে ইেোক পড়া এিং যিলা ১০/১১ িাে চােশত্ে নামাে পড়া।) 



ফােদাৃঃ ইেোশকে প্রথম দু’োকা‘আশত্ ১িা কিযল হশেে যনকী এিং ২ে দু’োকা‘আশত্ আল্লাহপাক ত্াে োো বদশনে বেম্মাদােী বনশে বনশিন। 

(বত্েবমেী হাদীে নং ৫৮৬; হাদীে নং ৪৭৫) 

৮. েযহশেে নামাে এে েমে শুরু হওোে োশথ োশথ োওোশলে নামাে পড়া। (োকা‘আশত্ে েংখুাৃঃ ২ বকংিা ৪ োকা‘আত্) 

ফােদাৃঃ আল্লাহপাক এ েমে আেমাশনে েি দেজা খযশল যদন এিং আোনীে োশথ েি ইিাদাত্ িশেগী ও দু‘আ কিযল হশে োে। (বত্েবমেী 

হাদীে নং ৪৭৮)   

৯. মাগবেশিে ফেশেে পে ৬ োকা‘আত্ আওোিীন নামাে পড়া। 

(বিৃঃদ্রৃঃ মােআলা-যকউ েবদ দু’োকা‘আত্ েযন্নাত্ েহ িাকী ২,২ োকা‘আত্ নফল নামাে পশড় ত্শি ত্াে ৬ োকা‘আত্ আওোিীন হশে োশি।) 

ফােদাৃঃ আল্লাহপাক ত্াশক একিানা ১২ িৎেে ইিাদাত্ কোে েওোি বদশিন (বত্েবমেী হাদীে নং ৪৩৫) 

১০. েেূা ওোবকোহ পড়া।  

েমেৃঃ মাগবেশিে পে যথশক ইোে আগ পেকন্ত।  

ফােদাৃঃ আল্লাহপাক বেবেশকে মশধু প্রেেত্া ও িেকত্ দান কেশিন। (ত্াফেীশে ইিশন কােীে-পৃৃঃ ৪/২৯৭) 

১১. ইোে পে েেূা মযলক পড়া। 

ফােদাৃঃ আল্লাহপাক কিশেে আোি যকোমত্ পেকন্ত মাফ কশে বদশিন। (বত্েবমেী হাদীে নং ২৮৭৫) 

১২. ত্াহােযদ নামাে পড়া। 

ত্াহােযশদে উত্তম েমে হশলা েযিশহ োবদশকে ২ ঘণ্টা আশগ যথশক েযিশহ োবদক পেকন্ত যে যকান েমে। 

ত্াহােযশদে ফােদাৃঃ 

ক. পূিকিত্কী েকল নিী ওলীশদে আমল বেল, 

খ. আল্লাহপাশকে অত্ুাবধক ননকিু লাভ হে।  

গ. গুনাহ হশত্ িাাঁচাে ত্াওফীক হে, 

ঘ. আল্লাহপাক এ েমে প্রথম আেমাশন এশে ডাকশত্ থাশকন। (বত্েবমেী হাদীে নং ২১৭; বত্েবমেী হাদীে নং ৩৫৪৯) 

১৩. িাোে ত্া‘লীম কেশত্ থাকা (বিশেষ কশে বকত্ািযল ঈমাশনে গুনাশহে অধুাে পড়া ও বনশজে গুনাশহে আলাদা বলষ্ট কো এিং যকান হক্কানী 

পীশেে পোমেক অনযোেী ত্া পবেহাে কো) (ত্াফেীশে ত্বিােী-১৫/১৮৫) 

১৪. বনজ আত্মীে-স্বজন মহল্লািােী এিং িন্ধয-িান্ধিশদে বনকি দীশনে দাওোত্ যপে কো এিং দীশনে জরুেী কথাে ত্া‘লীম কো। (েহুল 

মাআনী-১৪/২৩২) 

১৫. আল্লাহওোলাশদে যোহিশত্ িো এিং ত্াশদে োশথ ইেলাহী েম্পকক কশে বনশজে অন্তশেে যোগেমূশহে বচবকৎো কো। (ত্াফেীশে রুহুল 

মাআনী-৬/৮১) 

 


