কবর খনন ও দাফননর শরয়ী পদ্ধতি
ককান মুসলমান মারা কেনল িানক কবনর দাফন করা ইসলানমর অনযিম তশআর বা তবনশষ তনদশশন এবং ফরনে তকফায়াহ িথা তকছু কলাক এই
ফরে হুকুম আদায় না করনল সকনলই গুনাহোর হনব। আর তকছু কলাক আদায় করনল সকনলই দাতয়ত্ব মুক্ত হনয় োনব। এই গুরুত্বপূর্শ হুকুম
সতিকভানব পালন করা কেনহিু জরুরী িাই আমরা এর সানথ সম্পতকশি কবর খনন করার এবং কবনর মানয়যিনক দাফন করার শরঈ পদ্ধতি
সম্পনকশ আনলাচনা করব।
কজনন কনয়া উতচি কে, কবনরর সবশনমাট েভীরিার পতরমার্ হনে মধ্যম েিননর ককান বযতক্তর অধ্শনদহ কথনক বুক বা পূর্শনদহ পেশন্ত এবং উক্ত
বযতক্তর বুক পেশন্ত কবর েভীর হওয়া উত্তম আর পূর্শনদহ পেশন্ত হওয়া অতধ্ক উত্তম, িনব পূর্শনদহ কথনক কবতশ েভীর না হওয়া উতচি। আর
কবনরর সবশাতধ্ক প্রস্থ হনে মাইনয়যনির অধ্শনদহ পেশন্ত । আর দদর্ঘশয হনে মাইনয়যনির পূর্শনদহ পেশন্ত।(ফািাওয়া তহতিয়া ১/১৬৬, রদ্দুল মুহিার
৩/১৪১)

শরী‘আনির দৃতিনি কবর দুই প্রকার (ক) বেলী কবর (খ) তসিূক কবর।
কে স্থানন মাইনয়যিনক দাফন করা হনব কস স্থাননর মাতট শক্ত ও মজবূি হনল কসখানন বেলী কবর খনন করা উত্তম, পক্ষান্তনর ঐ স্থাননর মাতট
নরম হওয়ার দরুন বেলী কবর কেনব োওয়ার আশংকা হনল তসিূক কবর খনন করা চাই। (আহকানম মাইনয়যি পৃ.৮৩) আমানদর কদনশর মাতট
নরম হওয়ার দরুন বেলী কবর খনন করা ঝুুঁতকপূর্শ, িাই সাধ্ারর্ি তসিূক কবর খনন করা হয়।
তসিূক কবর খনন ১ম পদ্ধতিিঃ
তসিূক কবর খনন ও িানি মাইনয়যিনক দাফননর শরঈ পদ্ধতি এই কে, কবনরর পূর্শ েভীরিার প্রায় অনধ্শক পতরমার্ খনন করার পর তিক
মাঝামাতঝ মাইনয়যিনক োন কানি রাখা োয় এমন প্রনস্থ কবনরর কশষ েভীরিা পেশন্ত মাইনয়যনির দদর্ঘশানুপানি একতট েিশ খনন করা হনব,
িনব উত্তর তদনক মাথা রাখার স্থানন একটু উুঁচু রাখা হনব, োনি মাইনয়যিনক োনকানি কশায়ানল শরীনরর সানথ মাথা কসাজা থানক। অিিঃপর
এই েনিশ মাইনয়যিনক রাখার সময় এই দুআ পড়নব  بسم الله وعلى ملة رسول اللهএবং মাইনয়যিনক সম্পূর্শ োনকানি কশায়াননা হনব, োনি িার
কচহারা , তসনা ও পুরা শরীর তকবলামুখী হনয় োয়, অিিঃপর নীনচর েিশতট মাইনয়যনির শরীর কথনক এক তবর্ঘি উপনর মজবূি বাুঁশ , কাুঁচা ইট
বা কাি তদনয় কেনক কদয়া হনব। এনক্ষনে কাুঁচা ইট বা তসনমন্ট দ্বারা দিতরকৃি স্ল্যাব বযবহার করা কেনি পানর । অিিঃপর মাতট তদনয় বাতক অংশ
ভরাট কনর জতমননর উপর বুক ও মাথা বরাবর স্থানটুকু কুুঁজ সদৃশ এক তবর্ঘি বা এর কচনয় সামানয কবতশ পতরমার্ উুঁচু করা হনব। আমানদর
কদনশ সম্পূর্শ কবর কেভানব মাতট তদনয় উুঁচু করা হয় এর ককান প্রমার্ কনই।
তসিূক কবর খনন ২য় পদ্ধতিিঃ
তসিূক কবর খনননর তদ্বিীয় একতট পদ্বতি এই কে, মাইনয়যিনক রাখার েিশতট এনকবানর মানঝ খনন না কনর পতিম পানশ পূনবশর তনয়নম খনন
করা হনব এবং মাইনয়যিনক সুন্নি িতরকায় রাখা হনব। অিিঃপর বাুঁশ বা কানির এক পাশ কবনরর পূবশ কদয়ানলর কোুঁড়ায় রাখা হনব এবং অপর
পার্শ্শ কবনরর পতিম কদয়ানলর সানথ জতমন কথনক আনুমাতনক একহাি নীনচ তমতলনয় রাখা হনব। অিিঃপর মাতট তদনয় বাতক অংশ পূনবশর তনয়নম
ভরাট করা হনব। োনি কনর তশয়াল কুকুর অনয ককান তহংস্র প্রার্ী লানশর ক্ষতি করনি না পানর। (বজলুল মাজহূদ ৪/২০৫, মুসনানদ আহমাদ হা.নং৪৯৮৯, ফািাওয়া তহতিয়া ১/১৬৬, আিিাজরীদ ৩/১০৭২, বাদানয়উস সানানয় ১/৩২০, এমদাদুল আহকাম ১/৮৩৯)

বেলী কবর খননিঃ
কে স্থানন মাইনয়যিনক দাফন করা হনে কস স্থাননর মাতট শক্ত হনল কসখানন বেলী কবর খনন করা উত্তম। বেলী কবর খনন ও িানি
মাইনয়যিনক দাফননর শরঈ পদ্ধতি এই কে, মধ্যম েিননর ককান বযতক্তর বুক বা পূর্শনদহ পতরমার্ েভীর ও মাইনয়যনির পূর্শনদহ সমপতরমার্
দীর্ঘশ ও কবতশর কথনক অধ্শনদহ পতরমার্ প্রশস্ত একতট কবর খনন করা হনব। অিিঃপর ঐ কবনরর নীনচর জমীন বরাবর পতিম কদয়ানল নীনচর
অংনশ মাইনয়যনির দদর্ঘশানুপানি ও মাইনয়যিনক োনকানি রাখা োয় এই পতরমানর্ একতট েিশ খনন করা হনব এবং িার মাথা ও ককামর
বরাবর মাতট,পাথর বা কাুঁচা ইট ইিযাতদ রাখা হনব োনি কস তচি হনয় না পনড় এবং তকবলার তদক কথনক িার পুরা শরীর সনর না োয়।
অিিঃপর মজবূি বাুঁশ মাতটনি কসাজাভানব কেনড় ঐ েিশ কেনক কদয়া হনব এবং পুরা কবর মাতট তদনয় পূনবশর তনয়নম ভরাট করা হনব। (খুলাসািুল
ফািাওয়া ১/২২৩, গুনইয়ািুল মুিামাতল পৃ.৫৯৮, ইমদাদুল আহকাম ১/৮৩৯)

তকছু করর্ীয় কাজ
১. মাইনয়যনির দাফননর কানজ উপতস্থি বযতক্তনদর জনয মুস্তাহার বা করর্ীয় এই কে, প্রনিযনক দু’হাি তদনয় তকছু মাতট মাইনয়যনির মাথার তদক
তদনয় কবনর তিনবার কফলনব এবং প্রথমবার  منها خلقنا كمতদ্বিীয়বার  وفيها نعيد كمও িৃিীয়বার  ومنها خنرج كم تارة اخرىপড়নব। (তমরকািুল
মাফািীহ ৪/৭৬, ফািাওয়া তহতিয়া ১/১৬৬)
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২. দাফননর কাজ কশষ হওয়ার পর মুস্তাহাব এই কে, একজন মাইনয়যনির মাথার তনকট সূরা বাকারার শুরু কথনক  مفلحونপেশন্ত— এবং
পানয়র তনকট সূরা বাকারার কশনষর দুই আয়াি িথা  امن الرسولকথনক কশষ পেশন্ত তিলাওয়াি করনব। (শু‘আবুল ঈমান হা.নং ৮৮৫৪, রদ্দুল মুহিার
২/২৪৩)

তকছু বজশনীয় কাজ
১. অননক এলাকায় দাফননর কাজ কশষ হওয়ার পর কবনরর চার ককানায় চারতট খুতট োড়ার এবং চার ক্বূল পড়ার প্রথা আনছ । ককাথাও
কবনরর মাঝ বরাবর কখজুনরর োল োড়া হয়, শরী‘আনির দৃতিনি এর ককান তভতত্ত কনই। সুিরাং এই প্রথার অনুসরর্ সুন্নি বা সাওয়ানবর কাজ
মনন করা তবদআি বা মারাত্মক গুনাহ। (সহীহ বুখারী হা.নং ২৬৯৭, সহীহ মুসতলম হা.নং ১৭১৮)
২. আবার ককান ককান জায়োয় কবনর ফুল কদয়া হয় । শরী‘আনির দৃতিনি এটাও নাজাতয়ে। (নোমুল ফািাওয়া ২/১৭৬, ফািাওয়া রহীতময়যাহ
১/১২৩)
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