
 ইয়া ওহহাবু  ইসি�মে�র আ�ল��ূহ
       আ�মেলর �মে�� সিত্তাকর্ষ�ক সি�র্ষয় সি�দ��ান আমে� এ�ন আ�লকারীমেদর

  কামে� এ সি�র্ষয়    টি জানা আমে� যে�, সিরসিজক�ৃসি�,  �ন প্রাসি!,  গু!�ন
প্রা!,   �ামেলর �মে�� �রকত, �ম্পদ, সি�সিজক,     যেরাসিজ �ৃসি�র জন� যে�

    ইসি��টি কাজ কমের ইহা “  ”ইসমে
 ওহহাব  ।
   এই ইসি�� যে�া�ারক এর      আ�ল প্রকাশ করসি� �া খা� সি�ল   । এখানে�

  প্রকাসিশত কমের (�ুসি�ন-  �ু�ল�ানমেদর জন�)   আ� করা হমে(।
এখামেন  ইয়া ওহহা�ু ইসি�� দ্বারা সিতনভামে� আ�ল করার প�সিত �য়ান 
করা হল। সিনমে এই সিতন রক� আ�মেলর সি�স্তাসিরত �র্ণ�না যেদয়া হল।
প্রথ
 নি�য়


    ১১ সিদমেন ইসি��টি যে�ায়া লাখ   �ার পড়মেত হমে�     । তারপর ১০১ বার পড়মে�ন-

 ٠المجيِد الَعْرِش َربُّ َعِزْيُز َيا

তারপর ইয়া ওহহাবু ইসি�মে�র ওসিজফা পড়া শুরু করমে�ন  । পড়ার ��য়
শু�ু�াত্র লুসি7 অথ�া সি�লাইসি�হীন এক কাপড় পসির�ান করমে�ন আর 
সিক�ুই শরীমের থাকমেত পারমে� না  । এই ওসিজফা ইশার না�ামেজর সি�সিতর 
না�ামেজর আমে; পড়া াই  । যে�ায়া লক্ষ �ার পড়া যেশর্ষ হমেয় যে;মেল 
প্রসিতসিদন এই ইসি��টি ৩৬৪�ার দরুূদ শরীফ�হ (অসিজফা সিহমে�মে�) পাঠ 
করমেত হমে� �ামেত আ�ল কা�ুমেত থামেক  । যে�ায়ালক্ষ �ার পড়া যেশর্ষ হমেল 
আপসিন আসি�ল হমেয় �ামে�ন  । আসি�ল হওয়ার পর �খনই প্রমেয়াজন হমে� 
এ�নসিক ১১ সিদন যেশর্ষ হওয়ার পরপরই দরকার হমেল ১২ নম্বর সিদন ার 
জন না�াজী পরমেহজ;ার যেলাক এ�ং পাাটি কুত্তামেক খা�ার খাওয়ামেত 
হমে�।
দাওয়াত খাওয়ামে�ার ছা
া�া হল



“;ন্ধ� শ�� াউল সি�মেশর্ষ (�া ৬০ সিদমেন উৎপাসিদত হয়) ার যে�র, 
�কসিরর যে;াস্ত যে�ায়া যে�র, দই সিতন যেপায়া, সিপয়াজ যে�ায়া যে�র, হলুদ 
রংমেয়র যেতল সিতন যেপায়া”
যে� সিদন দাওয়াত করমে�ন যে�সিদন অসিত যেভামের জ7মেলর �মে�� মেল 
�ামে�ন  । ঐ ��সিK জ7মেল একটি কামেলা কুত্তা যেদখমেত পামে�।
এই কুত্তামেক �লমে�ন-
“আজ �ন্ধ�ায় �া;রীমে�র না�ামেজর পর আ�ার �াড়ীমেত আপনার 
দাওয়াত, আপসিন তাশরীফ আনমে�ন”
তারপর পী�মেন সিফমের মেল আ�মে�ন আর সিপ�মেনর সিদমেক তাকামে�ন না।
খানা তৈতসির এ�ন ��য় আরম্ভ করমে�ন �ামেত �াদ �া;রী� খা�ার তৈতসির 
হমেয় �ায়  । এক াদর �া সি��ানার �মে�� ারজন যেলাকমেক ��ামে�ন এ�ং
কুত্তার জন� অমেপক্ষা করমে�ন ইনশাহ্ আল্লাহ্ কুত্তা অ�শ�ই আ�মে�  ।
না�াজী ��সিKরা যে�খামেন ��মে� যে�ই জায়;ায় থালার �মে�� �া 
তশতসিরর �মে�� কুত্তার অংশ ��ানভামে� ভা; কমের আলাদা কমের 
রাখমে�ন।
�খন কুত্তা খানা যেখমেয় মেল �ামে� তখন হমেতই ঐ ��সিKর এ�ন দরজা 
খুমেল �ামে� যে�, আসি�ল সিনমেজর �ক�ুদ/ উমেPশ� হাসি�ল হমে�  । রূপার 
দরকার হমেল যেরাপা সি�লমে�, �ন, গু!�ন প্রমেয়াজন হমেল সি�লমে�, 
�ূল��ান �া�গ্রীর দরকার হমেল সি�লমে�, াকসিরর দরকার হমেল অ�শ�ই 
সি�লমে�  । াকুরীর পদন্নসিত দরকার হমেল অ�শ�ই উন্নসিত হমে�  । কার�ামের 
উন্নসিত দরকার হমেল সি�লমে�।
কুত্তা খানা খাওয়ার পর �খন মেল �ামে� তখন যে� যেদায়া করমে� পুরা 
হমে�  । একই ��মেয় একটি�াত্র �ক�ুমেদর কথা উমেল্লখ করমে� এ�ং 
কুত্তার কা� যেথমেক পরমেহজ করা �া দরুত্ব �জায় রাখা লা;মে� না। 
এটামেতা জাসিহরী শরীর সিকন্তু �াসিতনী অ�স্থা অন� সিক�ু �া �ানুমের্ষর 
জ্ঞামেনর �াইমের  । এই ইসি�মে�র সিতন সিল্লা করা আ�শ�ক।



কুত্তার আ�ল যেহারা যেদখা �ম্ভ� সিকন্তু আ�লী যেহারা যেদখার প্রসিত 
�মেনামে�া;ী হমে� না।

 নি�তীয় নি�য়

৪৪১৪ �ার প্রসিতসিদন ই�মে� ওহহা� ফজমেরর না�ামেজর পর একই 
তৈ�ঠমেক �থা�থ সিনয়মে� (তরমে� হায়ওয়া�াত জালালী ও জা
ালী) 
পাঠ করমেত হমে�  । প্রসিতসিদন যেরাজা রাখমেত হমে�  । শু�ু�াত্র রুটি 
(যেন�ক�াড়া) আহার করমে�  । প্রসিতসিদন সিনমের নকশা ১৪ টি সিলমেখ 
আটার গুসিলর �মে�� ভমের দসিরয়ায় সিকং�া (�া� আমে� এ�ন) যেকামেনা 
নদী/পুকুর ইত�াসিদমেত যেফমেল সিদমে�।
৪১ সিদন প��ন্ত তাসি�জ ১৪টি কমের সিলমেখ ১টা তাসি�জ সি��ানার সিনমে 
যেরমেখ যেদমে� এ�ং ঘুসি�মেয়  �ামে�  । ইনশাহ আল্লাহ্ ;ামেয়� হমেত ১৪টি 
যেরাপার �ুদ্রা সি�লমে�  । সিকন্তু এই যেভদ কাউমেক জাসিহর করমে� না  ।
�ুহতাজ ও সি��সিকনমেদর �াহা�� �হায়তা করমে�  । নকশটি হমেলা-

সি�মেশর্ষ দ্রষ্ট��: তাসি�জটি খানামেয় আউয়াল যেথমেক সিলখমেত হমে�। তা না 
হমেল তাসি�মেজর আ�র প্রমেকাট হমে� না।

�খন ইসমে
 ওহহাব এর অসিজফা খত� করমে� তখন �ূরা �ুজাসি\ল 
১১ �ার সিতলাওয়াত করমে�  । এ�ং একটি নকশা সিলযেখ আপনার �া�মেন 
রাখমে�  । যে� জায়;ায় ইসমে
 ওহহাব সিলখা আমে� এই জায়;ায় ১ 
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اُب يا بحق َوهَّ



অথ�া �ত পসির�ার্ণ াও রূপার �ংখ�া সিলমেখ সিদমে� সিকন্তু ১৪টি রূপার 
যে�সিশ সিলখমে� না  । ই��টি পড়ার সিনয়� হমেলা-

  ٠وهاب يا بحق ئيل١جبر يا جب١

�ন �ম্পদ �ৃসি� পাওয়া�হ �ানুর্ষ �সিশকরর্ণ এ�ং সি�জয় �হুত হমে�  ।
অমেন�র কৃত আ�ল �া �াসিতনী যেভদ যেতা�ার কামে� জাসিহর হমেত থাকমে�,
তুসি� কখমেনা তা কামেরা কামে� প্রকাশ করমে� না  ।

 তৃতীয় নি�য়

এই সিনয়� সি�জয় ও �সিশকরমের্ণর জন� খা�। এই ইসি��টি ১১ সিদন প��ন্ত
যে�ায়া লাখ �ার  । এই আ�ল পুমেরাপসির খালওয়ামেতর সিনয়� যে�মেন 
আ�ল করমেত হমে�।
যার নি�য়
 হমেলা
৭সিদন এই ইসি��টি প্রসিতসিদন ১১৩৬৪ �ার পাঠ করমে� এ�ং �াকী ৪সিদন 
প্রসিতসিদন ১১৩৬৩ �ার পাঠ করমে�  । তাহমেল ১১সিদমেন যে�াট যে�ায়া লক্ষ 
�ার পড়া হমে�  । সিল্লা যেশর্ষ হমেল প্রসিতসিদন ১০১ �ার এই ইসি�� ওসিজফা 
আকামের পাঠ করমেত হমে�  । এ�ং সিনমেজর শরীমের দ� করমে�। এই 
ইসি�মে�র একটি তাসি�জ �াসিনমেয় আপনার ঠিক ডান �াজমুেত �াসিন্ধয়া 
লইমে�  । সিল্লা খত� হমেল এই ইসি�মে�র যে�ামে�জা যেদখমেত পারমে�  । অ�ংখ�
জয়লাভ হমে�  । �সিদ তুসি� াও হাজামেরা যেলাক যেতা�ার কথা শুনমে�, 
যেতা�ামেক �ানমে�, যেতা�ার কথা�মেতা লমে� এই �কল কাজ এই ইসি�� 
যে�ারা�মেকর �করমেতই ��া�ান হমে�  । সিল্লা যেশমের্ষ না�াজ ও যেরাজার 
পা�ন্দ থাকমেত হমে�  । ইসি�� যে�া�ারকটি হমেলা- 
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لطول١ذو الوهاب 



সি�মেশর্ষ দ্রষ্ট��: তাসি�জটি খানামেয় আউয়াল যেথমেক সিলখমেত হমে�। তা না 
হমেল তাসি�মেজর আ�র প্রমেকাট হমে� না।
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