
রাতের নামাতের উপকাররো 

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। 

 

আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর িীবন আমাদির িনি আদলা। উনার কথা আদলা। এসবই এই  

অন্ধকার িীবন, এই অন্ধকার পহৃথবী শথদক নািাদত আসার িনি। হতহন বদলন, “রাদতর িুই রাকাত  

হিদনর ১০০ রাকাত নামায শথদক উত্তম।“ হবছানায় যাবার আদি িুই রাকাত নামায পড়া সুন্নাত। তা রাদত 

ইবািাদত িা াঁড়াদনা হহদসদব িণ্ি হদব এবং ধরা হদব শয তুহম রাদত ইবািাদতর িনি উদেছ।  

 

 রাদত হবছানায় যাবার আদি িুই রাকাত নামায পড়দল এরকম হয়। তাহাজু্জি হদে হবছানায়  

যাবার পদর আবার উো। হকনু্ত তুহম যহি পুদরা রাত শিদি থাদকা শসটা তাহাজু্জি নয়, শসটা হকয়ামুল  

লাইল। তাহাজু্জদির সাওয়াব শবশী। অদনক আউহলয়া হছদলন যারা হবছানায় না হিদয় পুদরা রাত শিদি 

কাটাদত পারদতন, তবুও উনারা ১৫ হমহনদটর িনি এবং কিদনা আধা ঘণ্টার িনি হবছানায় শযদতন শযন  

উনারা তাহাজু্জদির নামায ধরদত পাদরন। তাহাজু্জি একটট সুন্নাত নামায। তারপর উনারা উদে সুন্নাহ  

নামায পড়দতন।  

 

 সুরাহ মুযাজম্মল আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর কাদছ নাহযল হওয়া প্রথম সুরাহসমূদহর মদধি  

একটট। শসিাদন বলা হদয়দছ, “রাদত শিদি ওে এবং নামায পড়।“ শসই সমদয় পা াঁচ ওয়াক্ত নামায িারয 

হছল না এবং উনারা রাদত নামায পড়দতন। আমাদির নাবী (সাাঃ) সারারাত নামায পড়দতন। উনার পা  

িুদল শযত। তিন আল্লাহ ্  (আযযা ওয়া িাল্লা) আদিশ কদরন, “কম নামায পড়। পুদরা রাত নামায পড়ার  

প্রদয়ািন শনই। এিন যতটুকু নামায পড়ছ তার অদধ েক পড়। এিন শযটুকু পড়ছ তার শথদক কম পড়  

শযন তুহম পাহথ েব কািিুদলাও টেকমত করদত পাদরা এবং মানুদের আহিরাদত সাহাযি করদত পাদরা।“ 

এভাদব আল্লাহ ্  (িাল্লা িালালুহু ) আমাদির সহি পথ শিহিদয়দছন।  

 

 রাদতর নামায, তাহাজু্জি, যারা তাহরকাদত প্রদবশ কদরদছ তাদির িনি মাননীয় আদিশসমূদহর  

মদধি একটট। িািার নামাদযর আদি িুই রাকাতও হবছানায় না শযদয় সারারাত ইবািাদত িা াঁড়াদনার  

সাওয়াব লাদভর মাধিম হদত পাদর। তা একিন মানুদের িীবন আদলাহকত হবার মাধিম হদত পাদর।  

 

 হবেন্নতা ছহড়দয়দছ। অন্ধকারােন্নতা এই সমদয় ছড়াদে আরও শবহশ মাত্রায় কারণ্ এটট শশে  

সময়। আমাদির আদলার প্রদয়ািন, আদলাহকত হবার প্রদয়ািন। আদলাহবহীন অন্ধকার মানুদের হভতদর 

হহংস্রতা ততরী কদর এবং ঈমান িবূ েল কদর শিয়। আদলা ঈমান বজৃি কদর এবং মানুেদক স্বজস্ত িান কদর।        



স্বজস্ত শুধুমাত্র পাওয়া সম্ভব ঈমান হিদয়। ঈমানহবহীন মানুদেরা সবসময়ই অন্ধকাদর থাদক, িুাঃি 

ভারাক্রান্ত থাদক। আর শকউ, অনি শকান হকছু মানুেদক শসই স্বজস্ত হিদত পাদর না শয স্বজস্ত আল্লাহ ্ শিন। 

যহিও শকউ কৃজত্রমভাদব স্বজস্ত পায়ও, তা হয় ক্ষণ্স্থায়ী এবং হকছু সময় পদর মানহসক অবস্থা আরও িারাপ 

হদয় যায়। আল্লাহ ্ যা শিন এবং বদলন চল তা আমরা অনুসরণ্ কহর। ইনশাআল্লাহ ্ আমাদির অভিন্তর  

শযন আদলায় পহরপূণ্ ে হদয় যায়। আল্লায় শযন শতামাদির সবার উপর সনু্তষ্ট হন।    

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

       ৭ অিাস্ট ২০১৬/৮ যুল-হকিাহ ১৪৩৭ 

       িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।   

 


