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সংযিপ্ত বর্ণনা............ 
মুযমনকি যিসব আমল আল্লাহর তনিট্য 
লাকে সহায়তা িকর তন্মকযয আল্লাহর 
যিযিরসমূহ অনযতম। এ য াট্ট যনবকে 
যিযিকরর গুরুত্ব এবং যিযিরই যি সহজতম 
আমল তা তুকল যরা হকয়ক । 
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সহজতম আমল যিযির 

মুসযলম মাকেই মহান আল্লাহর সকতাষ 
অজণকন বহুমাযেি আমল-ইবাদত িকর 
থাযি। সালাত, যসয়াম, হজ, িািাত, 
িুরআন যতলাওয়াত যথকি যনকয় সৃযির 
যসবা পিণত আমরা িত ইবাদতই না িযর 
দয়াময় মা‘বুকদর যরিামযি হাযসকল। 
এসকবর মকযয সহজতম ইবাদকতর নাম 
যিযির। যিযিকরর যেকয় অনায়াসলব্ধ 
যিাকনা আমল হয় না।   

প্রযতযট্ ইবাদকতর জনয স্থান, িাল, পাে 
ইতযাযদর যবকবেনা রকয়ক । যিবল যিযিরই 
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এমন জগত িার যবলায় এসব যনকয় োবার 
প্রকয়াজন যনই। যি যিাকনা বযযি যি 
যিাকনা অবস্থায় যি যিাকনা সময় এবং যি 
যিাকনা জায়গায় যিযির িরকত পাকরন। 
আপযন ঘকর থািুন বা বাইকর, পাি থািুন 
বা নাপাি আর আপযন য ায়া, বসা বা 
দাাঁড়াকনা যি অবস্থায়ই থািুন না যিন 
যিাকনা না যিাকনা প্রিার যিযির আপনার 
জনয যবযযসম্মত। সবণাবস্থায় আপযন 
যিযিকরর মাযযকম যজহ্বাকি সজীব এবং 
যনকজকি প্রার্বত রাখকত পাকরন।  
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আপযন িখন িানবাহকন যবরযিির সময় 
িাট্ান, িখন একিবাকর অলস ও অবসর 
সময় িাট্ান, িখন যব ানায়  ট্ফট্ িকরন 
িন্ত্রর্া বা যবরযিকত, িখন অিুহীন থািায় 
সালাত আদায় বা িুরআন স্প ণ িরকত 
পাকরন না, িখন মাযসি বা প্রসকবাত্তর স্রাব 
যহতু সালাত সম্পাদন বা িুরআন 
যতলাওয়াত িরকত পাকরন না, িখন 
আপনার হাত বযস্ত যিন্তু মুখ বা মন বযস্ত 
নয়, তখনও আপযন সময়যট্কি যিযিকরর 
মকতা আমকল িাযট্কয় অথণবহ িরকত 
পাকরন। পরিাকলর পাকথয় বাযড়কয় পরম 
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আরাযয মহান রকবর তনিট্য লাে িরকত 
পাকরন। 

আসকল যিযিকরর মকতা আমল না িরার 
যিকে যিাকনা অজুহাতই যযাকপ যট্িবার 
মকতা নয়। সবণদা আল্লাহর যিযির িকর 
যিকত হকব। িুরআকন মাজীকদ মহান 
আল্লাহ বকলন,  

َها﴿ يُّ
َ

أ ينَ  َيَٰٓ ِ َ  ٱۡذُكُروا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ  ٤١ َكثرِٗيا ذِۡكٗرا ٱّللذ
ُِحوهُ  ِصيًل  بُۡكَرةٗ  َوَسب 

َ
 [  ٤٢  ،٤١: االحزاب] ﴾٤٢ َوأ

“যহ মুযমনগর্, যতামরা আল্লাহকি অযযি 
পযরমাকর্ স্মরর্ ির এবং সিাল ও সেযায় 
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যতামরা তাাঁর গুর্াগুর্ বর্ণনা ির।” [সূরা 
আল-আহিাব, আয়াত: ৪১] 

َك  َوٱۡذُكر﴿ بذ ٗع  َنۡفِسَك  ِف  رذ  َوُدونَ  وَِخيَفةٗ  تَََضُّ
ۡهرِ  ِ  ٱۡلَقۡولِ  ِمنَ  ٱۡۡلَ نَ  تَُكن َوَل  َوٱٓأۡلَصالِ  بِٱۡلُغُدو  ِ  م 

َٰفِلِيَ   [  ٢٠٥: االعراف] ﴾٢٠٥ ٱۡلَغ

“আর তুযম যনজ মকন আপন রবকি স্মরর্ 
ির সিাল-সেযায় অনুনয়-যবনয় ও েীযত 
সহিাকর এবং অনুচ্চস্বকর। আর 
গাকফলকদর অতেুণি হকয়া না।” [সূরা 
আল-আ‘রাফ, আয়াত : ২০৫] 

আল্লাহ আরও বকলন,  
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ةَ  قََضۡيُتمُ  فَإَِذا﴿ لَوَٰ َ  فَٱۡذُكُروا   ٱلصذ َٰٗما ٱّللذ  َوُقُعوٗدا قَِي
 َٰ  [  ١٠٣: النساء] ﴾ُجُنوبُِكۡم   َوََعَ

“অতঃপর িখন যতামরা সালাত পূর্ণ িরকব 
তখন দাাঁড়াকনা, বসা ও য ায়া অবস্থায় 
আল্লাহর স্মরর্ িরকব।” [সূরা আন-যনসা, 
আয়াত: ১০৩] 

আবুদ দারদা রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকি 
বযর্ণত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বকলন,  

نَْد » رَْضاَها عخ
َ
ْعَمالخُكْم َوأ

َ
ْْيخ أ

َ نَبِّئُُكْم ِبخ
ُ
اَل أ

َ
أ

ْن  َها ِفخ َدرََجاتخُكْم، وََخْْيٍ لَُكمْ مخ ْرفَعخ
َ
ُكْم، َوأ َملخيكخ

ُكْم  ْن تَلَْقْوا َعُدوَّ
َ
ْن أ ، َومخ قخ َهبخ َوالَْورخ إخْعَطاءخ اذلَّ
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ْعنَاقَ 
َ
ُبوا أ ْعنَاقَُكْم؟َفتَْْضخ

َ
بُوا أ قَالُوا: َوَما « ُهْم، َويَْْضخ

؟ قَاَل: َذاَك يَا رَُسو خ ْكُر اللخ »َل اَّللَّ  «ذخ
“আযম যি যতামাকদরকি এমন এি আমল 
সম্পকিণ অবযহত িরব না, িা যতামাকদর 
অযযপযতর িাক  সবকেক য় উত্তম ও পযবে 
এবং যতামাকদর মিণাদা অযযি বৃযিিারী 
আর যতামাকদর জনয স্বর্ণ-রূপা দান িরা ও 
 ত্রুর মুকখামুযখ হকয় যতামরা তাকদর 
গদণাকন বা তারা যতামাকদর গদণাকন আঘাত 
িরার যেক য় উত্তম? তারা বলল, হযাাঁ ইয়া 
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রাসূলুল্লাহ, যতযন বলকলন, আল্লাহর 
যিযির।”1 

আবূ মূসা রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকি বযর্ণত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
বকলন, 

ي اَل يَْذُكُر َربَُّه، َمثَُل » خ ي يَْذُكُر َربَُّه َواذلَّ خ َمثَُل اذلَّ
 «الََحِّ َوالَميِّتخ 

“যি বযযি তার প্রেুর যিযির িকর আর যি 
বযযি তার প্রেুর যিযির িকর না, তাকদর 
দৃিাত হকয়ক  জীযবত ও মৃকতর নযায়।”2 

                                                           
1 যতরযমিী, হাদীস নং ৩২৯৯। 
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সহীহ বুখারীর সবণক ষ হাদীসযট্ হয়কতা 
আপযনও শুকনক ন বহুবার। অযত সংযিপ্ত 
এিযট্ যিযির যিন্তু আল্লাহর বড়ই যপ্রয়। 
আবূ হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকি 
বযর্ণত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম বকলন,  

« ، زَيانخ يلَتَانخ ِفخ الْمخ ، ثَقخ يَفتَانخ لََعَ اللَِّسانخ ََكخَمتَانخ َخفخ
هخ، ُسبَْحاَن َحبخيبَتَانخ إخََل الرَّ  َْمدخ خ َوِبخ ، ُسبَْحاَن اَّللَّ ْْحَنخ

يمخ  خ الَْعظخ  «اَّللَّ

                                                                     
2 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪০৭। 
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“দু’যট্ বািয আল্লাহর িাক  বড় যপ্রয়, 
উচ্চারকর্ একিবাকর সহজ অথে মীিাকন 
(আযখরাকত যনযির পাল্লায়) অকনি োযর: 
‘সুবহানাল্লাযহ ওয়াযবহামযদহী সুবহানাল্লাযহল 
আিীম।”3 

এমন সহজ ও সংযিপ্ত আমল হবার পরও 
িযদ আমরা আল্লাহর যিযির না িযর তকব 
তা যিবল আল্লাহর বযাপাকর আমাকদর 
উদাসীনতারই পযরোয়ি। িা এিজন 

                                                           
3 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৬৩; সহীহ মুসযলম, 
হাদীস নং ২৬৯৪। 



12 

 

মুযমকনর যিকে িাময হকত পাকর না। 
আমরা  ত বযস্ততার মকযযও অতত 
যিযিকরর মকতা সহজ আমল োযলকয় যিকত 
পাযর। যি যিাকনা অলস সময়, িানজকট্ বা 
যনঘুণম প্রহকর আল্লাহর যিযির অবযাহত 
যরকখ সময়যট্কি স্বকর্ণাজ্জ্বল বানাকত পাযর। 
আল্লাহ আমাকদর সহায় যহান। 


