
সময়ে নামায পড়া 
 

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু। 

আউযু হবল্লাহহ হমন আশ-শাইতাহনর রাজিম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম। 

আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুহলনা মুহাম্মাহিন সাহয়িিীল আউয়াহলনা ওয়াল আহিরীন। 

মািাি ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মািাি ইয়া সািাহত আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্মািাি ইয়া মাশাইহিনা,  

শশইি আব্দলু্লাহ িাহিস্তানী, শশইি মুহাম্মাি নাহযম আল-হাক্কানী, িাসু্তর। 

তাহরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু হি িাহময়াহ। 

 

আল্লাহ ্  আআযযা ওয়া িাল্লা  আমােির মুসহলমেির িনি ককি  হনয়ামাত াািয়েয়েনন। হতহন 

 প্রকৃতােে সব মানুেের িনিই তা াািয়েয়েনন হকনু্ত মানুেেরা কই হনয়ামােতর মূলি বুঝেত াাের না।  

চল আমরা উনার শিয়া হনয়ামাতসমূেহর িনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কহর।  

 

 শসসব হনয়ামােতর ককি  হেে নামায আসালাত । নামায উত্তম কবং কর অেনক উাকাহরতা  

আেন। কি  আমােির ভােলার িনি শিয়া ককি  হবশাল হনয়ামাত। হকনু্ত শকউ তার মূলি িােন না।  

মানুেেির কােন নামায িুব কিয়ন মেন হয়। শবহশর ভাি সময়ই মানুে নামায শনেে শিয় কবং নামায 

াহরতিািকারীেত াহরণত হয়। াের আল্লাহ ্ যহি তােির হহিায়াত িান কেরন তাহেল তারা শসই  

নামাযসমূেহর কাযা াোর শচষ্টা কের।  

 

 অবশিই িলবদ্ধভােব িামােত নামায াোর আলািা সাওয়াব আেন,। প্রহতি  নামােযর আযান 

আেন। প্রহতি  নামােযর সুন্নাত আেন, তাসবীহ আেন কবং সুন্দরভােব করণীয় িারয আেন। আবার 

অলসভােব াো নামাযও আেন। অথবা তারাও আেন যােিরেক আল্লাহ ্ নামায িান কেরনহন কবং তারা 

িীবেনর শুরু শথেক কিেনাই নামায ােেহন। যহি আল্লাহ ্ তােিরেক হহিায়াত িান কেরন তেব তারা তােির 

নামােযর কাযা াোর শচষ্টা কের। হনশ্চয়ই াের আিায় করা নামােযর সাওয়াব সুন্নাত কবং  

আিােবর সােথ সিয়ক সমেয় আিায় করা নামােযর কক হািার ভােির কক ভািও নয়। তাই াের াো 

যােব শভেব নামায াহরতিাি করা মােন সুহবশাল াহরমাণ াূনি কবং সাওয়াব াহরতিাি করা।  

 

 ধর তারা কাযা নামাযিুেলা ােল হকনু্ত সুন্নাত নামােযর শকান কাযা শনই। শসিুেলা তারা হচরতের 

হাহরেয় শিেলেন। যহি শতামরা সুন্নাত নামাযিুেলা াের কিেনা ােেতও চাও তা সুন্নাত নামায হহেসেব  

িণি হেব না বরং নাহিলা নামায হহেসেব িণি হেব। সুন্নাত নামাযও কেয়ক ধরেণর আেন, শযমন, সনু্নাত 

মুয়াক্কািা কবং িাইহর মুয়াক্কািা। িাির নামােযর সুন্নাত, যুহর নামােযর আেির কবং ােরর সুন্নাত,  

মািহরব নামােযর ােরর সুন্নাত কবং ঈশা নামােযর ােরর সুন্নাত, কিুেলা সবই সুন্নাহ মুয়াক্কািা, কিুেলা 

ােেতই হেব।  

 

  অতঃার আেন অনিানি সুন্নাহ। শযমন, যুহর নামােযর শশে িুই রাকাত সুন্নাত নামায াো  

 



 

ধায যকৃত। আমরা শস ােক যুহেরর ােরর িুই রাকাত সুন্নােত মুয়াক্কািার সােথ হমহলেয় চার রাকাত কের 

াহে। কি  অধায যকৃত। আসর নামােযর প্রথেমর চার রাকাত সুন্নাত কবং মািহরব নামােযর প্রথম িুই  

রাকাত সুন্নাতও অধায যকৃত। হকনু্ত যহিও কই নামাযসমূহ অধায যকৃত তবুও তােির ময যািা নাহিলা নামায 

শথেক অেনক উাের।  

 

 কই িনিই মানুেেির নামাযেক হালকাভােব শনয়া উহচৎ নয় কবং সুন্নাত নামাযিুেলােকও হালকা  

ভােব শনয়া উহচৎ নয়। িারয নামােযর কাযা াো যায় হকনু্ত সুন্নাত নামােযর শকান কাযা শনই। যহি তুহম 

তা হাহরেয় থােকা তাহেল ইহতমেধিই তুহম হবশাল াহরমাণ াুরস্কার হাহরেয়ন।  

 

 হয়ত তুহম নামায ােেব অথবা ােেব না। আহম কসব বলহন শুধুমাত্র শযন তুহম আরও সাওয়াব 

কবং আরও াূণি অিযন করেত াােরা শসিনি। আহম শসসব মানুেেক ক বিাাাের সেচতন করহন যারা 

আরও ভােলাভােব তােির আহিরাত ততরী করেত চায়। যহি কমন মানুে থােক যারা কেকবােরই নামায 

ােে না তােির িনি আমার উােিশ হেে কিনই অন্তত হিেন িুই ওয়াক্ত কের নামায ােেত শুরু  

করা। তারা নামােয অভিস্ত হওয়া ায যন্ত হিেন িুই ওয়াক্ত কের। যিন তারা কেত অভিস্ত হেয় যােব তিন 

ইনশাআল্লাহ ্ তারা সব ওয়ােক্তই নামায ােেব কবং শযিুেলা আেি ােেত াােরহন শসিুেলারও কাযা  

ােে হনেব।  

 

 নামায হেে শসই ইবািাত যােক আমােির াহবত্র নাবী আসাঃ  বেলেনন, “আমার িুই শচােির  

আেলা”। যারা নামায ােে তারা িুহনয়ােতও উাকার াায়। যারা নামায ােে না তােির িু’আ কবুল 

হয় না। শশইি মাওলানা আকাদ্দাস আল্লাহু হসররুহু  বেলেনন, যারা নামায ােে না তােির িনি শকউ  

যহি িু’আ কের তাও কবুল হয় না। আল্লাহ ্র ককিন ওয়ালীও যহি নামায না াো মানুেেির িনি িু’আ 

কেরন শসই ওয়ালীর িু’আ কবুল হেব না। শশইি মাওলানা বলেতন, “আহম শতামােির িনি িু;আ 

করহন , শতামােিরও অন্ততােে হিেন িুই রাকাত নামায ােেত হেব।“  

 

 আল্লাহ ্  আিাল্লা িালালুহু   আমােির িনি ইবািাত করা সহি কের হিন ইনশাআল্লাহ ্। আল্লাহ ্  

 আআযযা ওয়া িাল্লা  আমােিরেক অলসতা শথেক রো করুন, ইনশাআল্লাহ ্।  

                 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা। 

 

       হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহেমত আহিল 

      ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/ ৬ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       


