মুহিউস সুন্নাি িযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল িক রি.-এর বাতাননা হকছু জরুরী আমল
হরহযনকর প্রশস্ততার আমল
পূনবে এবং পনর ১১ বার দরূদ শরীফ পাঠ কনর এই দু‘আ পড়া
 حَسْبُنَااللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلএই দু‘আ হফতনা ও হবপদ মুহির জনয ৩৪১ বার। হবনশষ ককান মকছুদ পূরনের জনয ১১১ বার, হরহযনকর প্রশস্ততার, অভাব
অনটন দূর িওয়া এবং করজ আদানয়র জনয ৩০৮ বার, হবহভন্ন মুসীবত কপনরশানী দূর িওয়ার জনয ১৪০ বার পড়া।
করাগ মুহির দু‘আ
কয ককান করাগ কেনক মুহির জনয প্রতযি ১১ বার আলিামদু শরীফ পূেে পনড় পাহননত দম কনর পান করা এবং করাননা। এর সানে সূরানয়
ফালাক এবং সূরানয় নাস পনড় কনয়া অতযন্ত ভাল।
শত্রুনদর শত্রুতা কেনক মুহির জনয ১১ হদন এক িাজার বার ইশার নামানযর পর এরপর প্রতযি একশত বার হনননাি দু‘আহট পড়নত োকনব। إِنَّا

َكَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِي

শারীহরক সুস্থতার দু‘আ
সকাল হবকাল ১৪১ বার (ُ )يَا سََلَ مইয়া সালামু পড়নব, আনগ পনর হতনবার কনর দুরূদ শরীফ পনড় হননব। ইিা কয ককান সময় পড়া যায়।
হবহভন্ন সমনয় ভাগ ভাগ কনরও পড়া যায়।
ইসলানির আমল
হননজর অবস্থার ইসলাি পহরশুহি এবং হবহভন্ন ধরননর িক আদানয়র জনয চহিশ হদন পযেন্ত কয ককান সময়,
ِ দদহনক ২১ বার হনননর দু‘আ
َ
َ
পড়নব- আনগ পনর ১১ বার দুরূদ শরীফ পনড় হননব। (ُ)يَا مُقَلّبَ الْقُلُوْبِ وَاْلَْبْصَارِ يَاخَالِقَ الْلَيْلِ وَالنّهَارِ يَاعَزِيْزُ يَالَطِيْفُ يَاغَفّار
হবপদ মুহির আমল
শত্রু এবং হবপদ কেনক মুহির জনয বাদ ফজর এবং বাদ মাগহরব হতনবার কনর সূরানয় ইখলাস, ফালাক এবং সূরানয় নাস পড়া অতযন্ত
উপকারী।
হবনরাধীনদরনক দমননর আমল
ِ
প্রনতযক নামানযর পর ১৩ বার- ْ وَأَعُوْ ُذ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِم، اللّهُمَّ إِ ّنيْ اجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِم-ت
َ ْاللَّهُمَّ اِكْفِنَاه ْم بِمَا شِئ
হববানির জনয আমল
ভাল পহরবানর তহড়ৎ হববানির জনয মাতা-হপতা অেবা ককান মুরুব্বী আনগ পনর ১১ বার দুরূদ শরীফ পাঠ কনর ১১০০ বার এই দু‘আ পড়নব
(ُ)يَا لَطِيفُ يَا وَدُوْد। আর আনগ ১১ বার দুরূদ পাঠ কনর কছনল/কমনয় ১১০০ বার পড়নব (ُ)يَا جامِع।
কপনরশানী দূর করার আমল
দুহনয়া আসনল হচন্তা এবং কপনরশানীর নাম। দুহনয়ায় যারা বসবাস কনর তানদর ককান না ককান বযাপানর কপনরশানীনত পড়নতই িয়। তাই
সবোবস্থায় কপনরশানী কেনক মুি োকার কচষ্টা করা অনেেক। তাই কপনরশানী কদখা হদনল অধধযে না িওয়া, অহস্থর না িওয়া। এর তরীকা দুইহটক. এই মনন করা কয, আিাি পাক তাাঁর বান্দার বযাপানর যা ইচ্ছা তাই করনত পানরন। যা হকছু ঘনট তাাঁরই হুকুনম ঘনট। তাাঁর হুকুম বযতীত
ককান হকছুই িনত পানর না।
খ. এই মনন করা কয আিাি পাক হিকমতওয়ালা, তাাঁর ককান কাজ হিকমত হবিীন িয় না। তাাঁর কানজর অন্তরানল গভীর রিসয-তাৎপযে হনহিত
োনক, যা বান্দার জনয অবগত িওয়ার হুকুমও কনই, প্রনয়াজনও কনই। বহেেত দু’হট হবষয় বারবার হচন্তা করা উহচৎ, যানত একটু হচন্তা ভাবনা
করনলই মনন এই হবষয় দু’হটর উদয় সিনজই িয়। এছাড়া হনন বহেেত আমলসমূি করা।
(১) অহধক পহরমানে নফল নামায আদায় করা।
(২) উঠা-বসা, চলা-কফরা সবোবস্থায় অহধক পহরমানে আিাি পানকর হযহকর করনত োকা। হনহদেষ্ট সময়, পহরমাে অেবা ককান হনধোহরত
হযহকনরর প্রহত কখয়াল রাখনব না। যখন কয হযহকর মনন আনস তাই করা। কযমন- (ُ)سُبْحانَ اللَّهِ وَاحلَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أكْبَرُ وَْلَ إلهَ إْلَّ الله
(৩) সবেদা আহখরানতর ছাওয়ানবর প্রহত ধযান রাখা, কযমন-যহদ ককান সন্তাননর মৃতুয িয়, তািনল কস আহখরানত শাফা‘আত করনব-এই মনন
কনর দধযে ধারে করা।
(৪) কানরা মৃতুযর সময় কয হপ্রয় পাত্র জীহবত আনছ, তার প্রহত মননক হননয়াহজত রাখা।
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(৫) অহধক পহরমানে (ُ )يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمপড়া। রাত হদন কমপনে পাাঁচশত বার এবং দবঠনক একশত বার অবশযই পড়া।
(৬) “তাবলীগ দীন” হকতানবর সবর, শুকর এবং তাফভীজ সম্পকেীয় অধযায় পড়া-শুনা করা।
(৭) আিাি এবং আিািওয়ালানদর অেবা কনক মুসলমাননদর সািচযে অবলম্বন করা। তানদর সানে ওঠাবসা করা। যহদ সািচযে অবলম্বনন
সুনযাগ না িয় তািনল তানদর মাওয়ানয়য ও মালফূযাত (জীবন ও কমে সম্পকেীয় বই) পড়াশুনা করা।
(৮) জাযাউল আমল এবং িায়াতুল মুসহলমীন রুি নং ২৩ হননজ পড়া এবং পহরবানরর অনযানয কলাকজননক পনড় শুনাননা।
হরহযনকর বরকনতর জনয আমল
হননজ অেবা পহরবানরর কলাকজন দ্বারা দদহনক ১১ বার (ْ )يَامُغْنِيপড়নব এবং পড়ানব।
হিফাজনতর আমল
* হননজর এবং পহরবানরর হিফাজনতর জনয সূরানয় ইখলাস, ফালাক এবং নাস হবসহমিাি সি হতন হতনবার কনর বাদ ফজর এবং বাদ
মাগহরব হননজও পড়নব এবং পহরবানর কলাকজননদরনকও পড়নত বলনব।
* ফরজ নামায আদায় কনর যহদ নফল নামায পড়ার সময় িয় তািনল দুই রাকা‘আত নফল নামায আদায় কনর অতযন্ত একাগ্রতা এবং
তাওয়াজ্জুর সানে মুনাজাত করা। এ নামাযনক হফকনির পহরভাষায় সালাতুল িাজত বনল। এ সালাতুল িাজত গুরুনের সানে আদায় করা চাই।
* পহরবানরর মনধয যারা নামানযর পাবন্দী কনর না, তানদরনক নামানযর পাবন্দীর জনয তাকীদ করনত োকা।
আিািপাক সমগ্র হবনের পালনকতো, দয়াময়, করুোময়, সািাযযকারী, অহভভাবক, পরাক্রমশালী, কারীম, মাহলক, িাকীম। তাাঁর ককান কাজ
হিকমত হবিীন িয় না একো বারবার গভীরভানব হচন্তা-ভাবনা করনব।
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