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ইিতকাফ সম্পিকর্ত মূল িবধান
ইিতকােফর সং�া
েয মস�জেদ জামােত নামাজ আদায় হয় েসখােন ইিতকােফর িনয়ত সহ থাকেত হেব।

ইিতকােফর শতর্ সমূহ

ক। ইসলাম অথাৎ
� মুসিলম হেত হেব
খ। মানিসক অথাৎ
� ব����ট পাগল হেত পারেব না
গ। তাহারাত (পিব�তা)। হাদােস আকবার (অপিব�তা) েথেক মু� হওয়া অথাৎ
�
েগাসেলর �েয়াজন
ঘ। িনয়াত (উে�শ�)

সু�াহ ইিতকােফর িনয়ত�ট হ'ল
“নাওয়াইতু ল-সু�াতাল ইিতকাফ িল�াহ আজা ওয়া জল”

ইিতকােফর িবিভ� িবিধিবধান
১. ইিতকােফর পুেরা সময়কােল চ�প থাকা জ�ির নয়। বরং এ�ট করা মাক�হ
(অপছ�নীয়)। একজেনর উিচত ভাল িবষেয় কথা বলা এবং তক� েথেক েবঁেচ
থাকা এবং �নাহ / িনরথক
� আেলাচনা েথেক িবরত থাকা।
২. ইিতকােফর সময় এই িলফেলেট বিণত� আমলসমূহ (কম)� স�াদেনর পরামশ �
েদওয়া হেলা।
৩. যিদ েকানও ৈবধ কারণ ব�তীত েকউ মস�জদ েথেক েবর হয়, এমনিক
িকছ��েণর জন�, ই�াকৃতভােব বা অজাে�, তেব ইিতকাফ�ট েভেঙ যােব এবং
তােক কাজা করেত হেব অথাৎ
� পুনরায় করেত হেব। এমনিক এক পা মস�জদ
েথেক েবিরেয় েগেলও। এ জন� তােক েকবল এক িদেনর কাজা করেত হেব এবং
বছেরর েয েকানও সময় কাজা করা েযেত পাের।
৪. যিদ েকউ রমজােনর েশষ দশ িদন সু�াত ইিতকাফ পালন করেত চায়, তেব
িতিন সূযাে�র
�
আেগ অথাৎ
� রমজােনর ২১তম রাত ��র সূযাে�র
�
আেগ
(মাগিরেবর সময়) উপি�ত হেত হেব এবং ঈেদর চাঁদ েদখা অবিধ মস�জেদ
উপি�ত থাকেবন। এরপেরই ইিতকাফ েশষ হেব।
৫. ইিতকােফর সময় যিদ েকউ শারীিরকভােব মস�জদ ত�াগ করেত বাধ� হয়
তেব তার ইিতকাফ বািতল হেয় যােব।
৬. যিদ েকউ ৈবধ কারেণ মস�জদ েছেড় যায়,অথবা পেথ েকউ আটক কের বা
অসু� হেয় পেড়ন এবং এর ফল��প িবলি�ত হেল তার ইিতকাফ বািতল হেয়
যায়।
৭. েকবলমা� িন�িলিখত ৈবধ কারেণ মস�জদ�ট েছেড় েযেত পােরন:
ক। �েয়াজেন টয়েলেট করেত যাওয়া
খ। যখন কারও �েয়াজন হয় তখন ওযু করা (হাত-পা েধাওয়া) করা
গ। এক�ট ওয়া�জব েগাসল িনেত (বাধ�তামূলক েগাসল)
ঘ। খাবার সরবরােহর জন� যিদ খাবার েদওয়ার মেতা েকউ না থােক

৮. েয মস�জেদ ইিতকাফ পালন করা হয় েসখােন যিদ জুমার নামাজ (সালাত) না হয়
তেব ইিতকাফকারী অন� মস�জেদ জুমার নামােজ উপি�ত থাকেত পারেবন। েসই
মস�জেদ েপৗ�ছেত িকরকম সময় লাগেত পাের তা আেগ েথেক েজেন রাখা উিচত
যােত সময়মত সু�াত আদায় করেত এবং খুতবা �নেত পাের। যিদ েকউ েসই
মস�জেদ িকছ��ণ িবল� কেরন তেব ইিতকােফর েকানও �িত হেব না।
৯. উপেরর বিণত� ৈবধ কারণ েযমন মুখ েধায়া, দাঁত �াশ করা বা �েয়াজনীয় েগাসল
করা বাদ িদেয় যিদ েকউ মস�জেদর সীমানা েথেক বাইের েযেত চায় তেব এ�ট েকবল
তখনই করা েযেত পাের যখন ব����ট েকান �েয়াজনীয় কাজ স�াদেনর উে�েশ�
েবর হয় , তখন একই সােথ, িতিন অনাবশ�ক কাজ�ট ও করেত পােরন। উদাহরণ��প, যিদ েকানও ব���র দাঁত �াশ করা �েয়াজন, তখন িতিন দাঁত �াশ কের, ওযু
করার �েয়াজন হয় না হওয়া পয�
� বা পায়খানায় যাওয়ার �েয়াজন না হওয়া পয�
�
অেপ�া করেত পােরন।
১০. আপনার উপর েগাসল ওয়া�জব না হওয়া পয�
� আপনার েগাসল করার অনুমিত
েনই। অন� েয েকান �েয়াজেন, অনু�হ কের একজন আেলেমর সােথ পরামশ �
ক�ন। উদাহরণ��প, যিদ আপনার শরীেরর গ��ট খুব অসহনীয় হেয় যায় বা
েকানও ব���র শরীের খুব মারা�ক েরশ হয় এবং েগাসল করার �চ� তািগদ থােক,
এছাড়াও যিদ েকউ িনেজেক ��� েদওয়ার জন� ই�ােপাষন কের, তেব তারা �ত
তােদর শরীেরর পান িদেয় েগাসল কের িনেব িক� েকানও সাবান বা শ�া�ু ব�বহার
করেব না, তেব েকউ যিদ েগাসল না কের থাকেত পাের তেব এ�ট এড়ােনাই উিচত।
১১. যিদ েকউ ওযু অব�ায় না থােক এবং �ধু ওযু অব�ায় থাকার জন� ওযু করেত
চান তেব ইিতকাফকারী ব���র জন� এ�ট অনুেমািদত নয়। তেব, যিদ েসই ব��� যিদ
এমন েকান ইবাদত করার িনয়ত কেরন যার জন� ওযু �েয়াজন হয় েযমন নফল
সালাহ বা কুরআন িতলাওয়াত তেব ওযু েকানও �িত েনই।

ইিতকােফর ফিজলত
রমজােনর েশষ দশ িদেনর ইিতকাফ করা রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসলােমর
িনয়িমত অভ�াস িছল, যা সািয়দাহ আয়শা (রািদআ�া�-আনহা) �ারা বিণত� আেছ,
বছেরর অন� েকানও িদেনর েচেয় রমজােনর েশষ দশ িদেন �বলভােব িতিন তাঁর
ইবাদত বািড়েয় িদেতন। সুতরাং আ�াহ তায়ালার ি�য় রাসূল(সা�া�া� আলাইিহ
ওয়াসলাম) েযমন কেরিছেলন েতমিন আপিন রমজােনর েশষ দশ িদেনর অনুকরণ
করেছন, তার এই সু�াহর উপর আমল করেত পারাটাই িনেজর জন� এক�ট মহাপুর�ার।। িতিন (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসলাম) আমােদর আরও িনেদ� শ িদেয়েছন
রমজােনর েশষ ১০ িদেন, িকছ� বণনায়,
�
িবেজাড় রাত�িলেত লাইলাত� ল কদর রাত
খুজ
ঁ েত, যা ১০০০ মােসর েচেয় উ�ম রাত । সুতরাং ইিতকাফকারী ব��� িযিন
িনিবেশেষ
�
সব রােতই ইবাদেত করেত থােকন, িতিন েসই মহান রােতর পুর�ার �া�
হেবন, ইনশাআ�াহ। ইিতকােফর অন�ান� ফ�জলত হল:

১.েয ব��� রমজােনর েশষ দশ িদন ইিতকাফ কেরন িতিন হ� ও দু�ট ওমরার করার
সওয়াব পােব। (বায়হাকী)
২.েয ব��� দৃঢ় িব�াস িনেয় ইিতকােফ ইবাদত কের এবং পুর�ার পাওয়ার আশা
কের; তার অতীেতর সম� েছাট েছাট পাপ �মা করা েদওয়া হেব। (দায়লামী)

রমজােনর েশষ ১০ িদন
একজন স�ানকারীর কীভােব
পালন করা উিচত এবং কী খাওয়া উিচত ?
ওেহ আ�াহর বা�া, মাস �ায় েশষ , সবেশষ
�
দশ িদন�েলা েবিশ কের
অনুত� েহান। এই েশষ িদন�িলেত অনুত� হেত এবং আমােদর
পালনকত�ােক কৃত�তা জানােত সেত�র স�ানকারীেদর িন�িলিখত
আমল ও আধকার করা উিচতঃ

�ّ��ٰ �ا� ٰ��ّ� ا

৪৫ িমিনট আ�াহ আ�াহ

���� ����ا���� �� رب ���و ����� ���� ا�� ��� ا� ٰ��ّ� �� ا
িচ� ১

و ��� ���� ���� ا�� ��� ا� ٰ��ّ� �� ا����� ��� ا����ة

“েহ আ�াহ, েহ আমােদর পালনকত�া, আবদু�াহর পু� মুহা�দ সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মযাদায়
�
আমােক পরকােলর (মৃত��র) আেগ
আমােদর িশ�ক আবদু�াহর পু� মুহা�দ মুহা�দ সা�া�া� আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক এই পৃিথবীেত এক��ত ক�ন” (৩০ িমিনট)

�� �ّ��ٰ �ا

িচ� ২

১৫ িমিনেটর �াস ��াস ব�ায়াম - আ�াহ �
িচ� ৩ েদখুন

����� ا� ٰ��ّ� �� ر��� �� ر

িচ� ৩

১৫ িমিনট "ইয়া আ�াহ ইয়া-রহমান ইয়া-রিহম"
�জিকর (আমােদর রেবর স�েক� িচ�া ক�ন)

�����ا

১০ িমিনট ধ�ান - স�ানকারীেদর অনুভূব করা এবং িব�াস করা উিচত েয
আপিন আপনার পালনকত�ার সামেন রেয়েছন এবং ক�না ক�ন েয
আ�াহর কাছ েথেক আসা আেলা আপনােদর অ�রেক আঘাত করেছ।

�����ت

িচ� ৪

১৫ িমিনট মুনাজাত - স�ানকারীেক �মা জন� এবং এই
দুিনয়ােত থাকাকালীণ সমেয় িদকিনেদ�শনা জন� অ�র ও মন
িদেয় আমােদর রেবর কােছ েদায়া বলেত হেব ।

এই আমল�িল র সময় স�ানকারীেদর কী ভাবনা-িচ�া
করা উিচত।

িতন�ট �জিনস মেন রাখুন
১. আ�াহ আপনােক েদখেছন
২. আ�াহ আপনােক �নেছন
৩. আ�াহ আপনার সােথ আেছন এবং অনুভব কেরন এবং িব�াস কেরন েয
আপিন আমােদর রেবর সামেন রেয়েছন

ক�না ক�ন েয আপিন কা'বার সামেন বেস আেছন, ক�না ক�ন আপিন
েযিদেকই তাকান আ�াহর নাম েখাদাই করা আেছ। তারপের ভাবুন েসই
নাম�ট েথেক আসা আেলা আপনার অ�রেক আঘাত করেছ এবং তারপের
অনুভব ক�ন েয "আ�াহ" নােমর �জিকের এই আেলা আপনার শরীের
�বািহত হে� । তারপের ক�না ক�ন েয ক�ণার দরজা (কা'বার দরজা)
েখালা হে� এবং আেলার ঝরনা�িল আপনার েদহেত �েবশ করেছ।
যারা খাঁ�ট অ�র িদেয় আ�াহেক ডােক তারা অবশ�ই ি�য় নবী (সা�া�া�
আলাইিহ ওয়াসা�াম) এর দরজায় �েবেশর জন� আমি�ত হেব।

েলাকজন যিদ কােজ থােকন বা পািরবািরক সমস্যা থােকন এবং
রমজােন ইিতকােফর েশষ ১০ িদেন অংশ িনেত না পােরন তেব
তােদর কী করা উিচত?
যিদ একজন ব��� সিত�কােরই েশষ ১০ িদন ইিতকােফ থাকেত চাই, িক� কাজ বা
পািরবািরক সমস�ার কারেণ না পােরন তেব তােদর হতাশ হওয়া উিচত নয়;
আমােদর পালনকত�া সকল সৎকম � স�াদনকারী। স�ানকারীেক তােদর
েবিশরভাগ সময় মস�জদ বা খানকাহ (জাওিয়য়াহ) এর িভতের ব�য় করা উিচত।
স�ানকারীেক �থেম খানকাহ (জাওিয়য়াহ) -এর িভতের েয আমল �দান করা
হেয়েছ তা েচ�া করা উিচত, এ�ট িব� েথেক েয েকানও িব�াি� দূর করেব। যিদ তারা
এখনও এ�ট করেত না পাের তেব তােদর উিচত "আ�াহ, আ�াহ" �জিকের �িত
মেনািনেবশ করা এবং যখন তােদর কােছ সময় (ব����টর জন� েয েকানও জায়গায়
সুিবধাজনক) থােক তখন এই �জিকর�ট করা । তারা ১৫ িমিনট মুনাজাত করেবন
এবং তােদর অ�র িদেয় আমােদর পালনকত�ােক েবিশ কের ডাকােবন।
আমােদর পালনকত�া আপনােদর সময়েক কােজ লাগােত সৃ��েক অেনক�িল
িবক� উপায় এবং রা�া িদেয়েছন। স�ানীেদর উিচত সবদা
� এই আমল�িল
খানকােহর (জাওয়াইয়াহ) অভ��ের করার েচ�া করা এবং েলাকজেনর সােথ
িমিলত হেয় িনজ�ন �ােন তােদর আমল�িল করা।
স�ানকারীেক সবদা
� এই েশষ ১০ িদেনর পিরক�না করা উিচত যােত এই
িদন�েলােত কাজ েথেক অবসর িনেত পাের। শয়তান ও পিরক�না কের, তাই
আপনার উিচত শয়তােনর েচেয় ভােলা পিরক�না করা যােত েযেকান ইবাদেত
আপিন সফল ও িবজয়ী হেত পােরন।

রমজান মােসর সাধারণ আমল�িল

১) নবীর জীবনযা�া, অনুশীলনসমূহ, িবেশষ কের

নবী সা�া�া� আলাইিহ

ওয়াসালােমর সু�ত খাওয়া-দাওয়া প�িত অবল�ন ক�ন।
২) �িতিদন সকােল ও স��ায় সালাত� ল তাওবা (অনুেশাচনা) এবং সালাত� ল �কেরর
(কৃত�তা) পালন ক�ন, �মা �াথনা
� ক�ন এবং আমােদর জািতেক এই
রহমতপূন � মাস�ট েদওয়ার জন� রবেক কৃত�তা জানান।
৩) েযাহর নামােজর পর �িতিদন সালাত� ল তাসবীহ আদায় ক�ন।
৪) েয পযােয়ই
�
েহাক না েকন আত্িমক সংযম পালেন েচ�া ক�ন।
৫) �িতিদন কমপে� ৩০ িমিনট েথেক এক ঘ�া কুরআন েতলাওয়াত ক�ন এবং
এর অথ�েলা
�
িচ�া-ভাবনা ক�ন
৬) আপনার উিচত সকাল ও স��ায় ৩০০ বার দু�দ পাঠ করা । কারন নবী
(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসালাম) িতিনই এই জািতেক এই মিহমাি�ত মােসর ���
স�েক� জািনেয়িছেলন।
আ����করেণর েকাস � (তােরকাহ মুহা�ািদয়াহ) স�েক� আরও তেথ�র জন� অনু�হ
কের মুহামিদয়া হাউস অফ উইজডম, ৩৩ রাইডিলং েলন, হাইিড, চ�াশায়ার এসেক ১৪
১এনিপ েত আমােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন।
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