
 www.islamijindegi.com  

কাফন-দাফনন বর্জনীয় কার্ 

মতৃ্যু ন ানে আক্রান্ত অবস্থায় বর্জনীয় কার্ 

১. রুেী  চিচকৎসা  বুাপান  হালাল-হা ানম  খেয়াল ক া হয় না। অননক সময় হা াম চর্চনষ দ্বা া চিচকৎসা ক া হয়। চহন্দযনদ  খেনক ঝাড়-

ফযুঁক, ত্াবীর্ খনওয়া হয়। অেি ত্া া কযফ ী কালাম চদনয় এগুনলা  কন  োনক, যা গ্রহণ ক া নার্াচয়য ও হা াম। (আবূ দাউদ: হাাঃ নং ৩৮৭০, 

৩৮৭৪, আহকানম মাইনয়ুত্: ২২৩) 

২. রুেী  উযূ, নামায, সত্  ইত্ুাচদ  বুাপান  খেয়াল ক া হয় না। অেি এ অবস্থায়ও ত্া  উপ  এগুনলা র্রু ী। ত্াই মৃত্যুরুেী  চনকট 

আত্মীয়নদ  এগুনলা  বুাপান  যত্নবান হওয়া উচিত্।  

৩. অনননক রুেী খদেনত্ চেনয় সযন্নাত্ মযত্ানবক দু‘আ খত্া পনড়ই না । উপ ন্তু রুেী  সামনন এমন কো বনল যা  দ্বা া রুেী ত্া  হায়াত্ খেনক 

চন াশ হনয় যায়। এটা মা াত্মক ভযল। (মযসচলম শ ীফ: হাাঃ নং ৯১৯ নাসায়ী: হা: নং ১৮২৫, আবূ দাউদ: হাাঃ নং ৩১১৫) 

৪. মযমূষজাবস্থায় মৃত্যুরুেী এক ত্ৃত্ীয়াংনশ  অচত্চ ক্ত সম্পনদ কান া র্নু ওচসয়ুত্ ক নব না। কা ণ: মৃত্যুন ানে আক্রান্ত হওয়া  প  এ  

অচত্চ ক্ত সম্পদ খেনক ত্া  মাচলকানা দুবজল হনয় যায়। (আহকানম মাইনয়ুত্: ২২৬) 

৫. খকান ওয়াচ নশ  র্নু সম্পনদ  ওচসয়ুত্ ক নব না। কা ণ ওচসয়ুনত্  প  অবচশষ্ট ২/৩ অংনশ  মনযু মৃত্যুরুেী  পূণজ মাচলকানা োনক 

না। ত্াছাড়া ওয়াচ শনদ  র্নু ওচসয়ুত্ ক া নার্াচয়য। (মযসনানদ আহমাদ: হাাঃনং ১৭৮, ইবনন মার্াহ: ২৭১৩) 

৬. মযমূষজাবস্থায় সন্তাননদ নক সামনন এনন চবচভন্ন সম্পদ সম্পনকজ চর্জ্ঞাসা ক া হয়। খযমনাঃ টাকা খকান বুাংনক খ নেনছ? অমযক র্চম  পচর্শন 

চক? ইত্ুাচদ। এগুনলা এনকবান ই অনযচিত্। কা ণ এ  দ্বা া মযত্যুন ােী  অন্ত  দুচনয়ামযেী হনয় যায়। আ  র্ীবনন  খশষ মযহূনত্জ ত্া  অন্ত  

দুচনয়ামযেী হওয়া মা াত্মক ভযল। (আহকানম মাইনয়ুত্:২২৮) 

৭. মযমূষজাবস্থায় চননর্  খকান অঙ্গ খযমন: িক্ষয, চকডনী ইত্ুাচদ দানন  ওচসয়ুত্ ক া যানব না। কা ণ কান া খকান অঙ্গ ত্া  মাচলকানাযীন নয়, 

ব ং সবচকছযনত্ই মাচলকানা একমাত্র আল্লাহ  াব্বযল আলামীনন । মানযষনক সামচয়কভানব খহফার্ত্ ক া ও দুচনয়া আচে ানত্  কলুানণ 

বুবহা  ক া  অনযমচত্ খদয়া হনয়নছ মাত্র। ( দ্দযল মযহত্া : ২/৯৩) 

৮. কাচলমা  ত্ালক্কীন ক া  খক্ষনত্র মৃত্যুরুেীনক কাচলমা পড়নত্ আনদশ খদয়া হয়, যা এনকবান ই অনযচিত্। কা ণ মযমূষজরুেী মৃত্যুযন্ত্রণায় 

কাত্  হনয় কাচলমা পড়নত্ অস্বীকা  কন  বসনত্ পান । পচ ণচত্ এই হয় খয, একটা মযস্তাহাব আমল ক ানত্ চেনয় একর্ন ঈমানদা  বুচক্ত 

ক্ষচত্গ্রস্ত হনয় মৃত্যুব ণ কন । এর্নু সন্তাননদ  দাচয়ত্ব হল ত্া  পানশ বনস কাচলমা পড়নত্ োকা। খস একবা  পনড় চননল চদ্বত্ীয়বা  পড়া  

র্নু আ  ত্ানক ত্ালক্বীন ক নব না। খশষ চনাঃশ্বাস ত্ুাে ক া পযজন্ত কাচলমা  ত্ালক্বীন ক নত্ই োকনত্ হনব এমন মনন ক া ভযল।  (দু ন  

মযেত্া : ২/১৯১) 

৯. অনননক মূেজত্াবশত্: রুেী  চনকট সূ া ইয়াসীন পড়নত্ খদয় না। ত্া া মনন কন  এটা পড়নল রুেী  আ  বাুঁিা  আশা োনক না। এমনচট 

মনন ক া ভযল। (আবূ দাউদ: হা: নং ৩১২১, সহীহ ইবনন চহব্বান: হা: নং ২৯৯১, দূ ন  মযেত্া : ২/১৯১) 

মতৃ্যু   প  বর্জনীয় কার্ 

১. কান া ইনন্তকানল  প  ত্া  লাশ মাচট  উপ   ােনব না। ব ং োচটয়া  উপ   ােনব। (দু ন  মযেত্া : ৩/৮৪) 

২. সবন   পচ পন্থী খকান আি ণ কান া খেনক প্রকাশ না পায় খস চদনক খোয়াল  ােনব। খযমন: বড় আওয়ানর্ ক্রন্দন ক া। পচ নযয় বস্ত্র 

চছুঁনড় খফলা। মাো-বযক িাপড়াননা, র্াচহলী যযনে  শব্দ মযনে উচ্চা ণ ক া ইত্ুাচদ। (বযো ী শ ীফ: হা: নং ৬২৯৪, চত্ চমযী হা: নং ৯৮৪) 

৩. মৃত্বুচক্তনক খোসল খদয়া  পূনবজ ত্া  পানশ বনস কয আনন  চত্লাওয়াত্ ক নব না। ব ং সাওয়াব খ সানী  র্নু কয আন োনী ক নত্ 

িাইনল ত্া অনু স্থানন ক নব। ত্নব ত্া চবনা পাচ শ্রচমনক হওয়া র্রু ী। (দু ন  মযেত্া : ৩/৮৩, ফাত্াওয়ানয়  াহীচময়া: ৮/১৯৭) 

৪. ইনন্তকানল  প ও পদজা  চবযান বহাল যানক। ত্াই র্ীবদ্দশায় যানদ  সানে খদো সাক্ষাত্ নার্াচয়য চছল ত্া া মৃত্বুচক্তনক খদেনত্ পা নব 

না। সযত্ াং খবোনা পযরুনষ  লাশ খবোনা মচহলানদ  র্নু খদো খযমন চননষয, খত্মচনভানব খবোনা মচহলা  লাশ খবোনা পযরুনষ  র্নু খদোও 

চননষয। ত্নব স্বামী-স্ত্রী মৃত্যু  প  এনক অপন   খিহা া খদেনত্ পা নব। ত্নব স্বামী স্পশজ ক নত্ পা নব না। (স ূানয় চনসা: ২২,  দ্দযল মযহত্া : 

২/১৯৫, আহসানযল ফাত্াওয়া: ৪/২১৯, মাহমচূদয়া: ২/৩৯৮) 

৫. এমচনভানব আত্মীয়-স্বর্নন  মযু খেনক যানদ  প স্প  খদো সাক্ষাত্ নার্াচয়য, অননক খক্ষনত্র খদো যায় খয, ত্া া এক অপ নক র্চড়নয় 

যন  কাুঁদনত্ োনক। এর্াত্ীয় হা াম কার্ খেনক অবশুই চব ত্ োকনব। অনননক মৃত্ বুচক্ত  ছচব উচিনয় ত্া সং ক্ষণ কন  োনক এবং 

পচত্রকায় খদয়, যা অত্ুন্ত েচহজত্ কার্ চবযায় ত্া খেনক চব ত্ োকনব। (আহসানযল ফাত্ওয়া:৪/২১৯) 

৬. মৃত্ বুচক্ত  পশম, খমাি, নে কত্জন ক নব না। এমচনভানব ত্া  িযল দাচড় আুঁিড়াননা খেনকও চব ত্ োকনব। সমানর্  অননক মূেজ খলাক মৃত্ 

বুচক্ত  নাভী  নীনি  পশম কাটানক সযন্নাত্ মনন কন , ত্ানদ  এযা ণা চিক নয়। (দু ন  মযেত্া : ২/১৯) 
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৭. মৃত্যু  পন  চবচভন্ন অর্যহানত্ আমানদ  খদনশ দাফনন খয খদ ী ক া হয় ত্া শ ীয়ত্ সম্মত্ নয়।কা ণ শ ী‘আনত্ মযদজানক যত্ ত্াড়াত্াচড় 

সম্ভব দাফন ক া  চননদজশ খদয়া হনয়নছ। সযত্ াং খবশী খদ ী ক া  খকান অবকাশ খনই। কানর্ই মাচয়ুনত্  খছনল-খমনয়নদ  উপচস্থচত্  র্নু 

দাফনন খদ ী ক া চিক নয়। ব ং ত্া া অনযপচস্থত্ োকনলও উপচস্থত্ আত্মীয়-স্বর্ন ত্াৎক্ষচণকভানব দাফন কাযজ খশষ কন  খফলনব। পন  ত্া া 

এনস কব  চযয়া ত্ ক নব এবং দু‘আ ক নব। ত্া া দূন  োনক এবং এনস মৃত্ মা-বানপ  খিহা া খদেনব এই অর্যহানত্ ত্ানদ  র্নু দাফনন 

চবলম্ব ক া যানব না। 

৮. অনননক মাচয়ুনত্  খিহা া খদোননা  র্নু অননক সময় নষ্ট কন ; অেি এ  র্নু আলাদা সময় ব াদ্দ ক া চিক নয়। ব ং স্বাভাচবক কার্ 

কনমজ  মনযু এটা খসন  খনয়া কত্জবু বা একান্ত র্রু ত্ পড়নল কাফন প াননা  প  র্ানাযা  পূনবজ অল্প সমনয়  মনযু খদচেনয় খদয়া যায়। 

(আহসানযল ফাত্াওয়া:৪/২১৯) 

৯. অনননক র্ানাযা  র্ামা‘আনত্ খলাক সংেুা বৃচি ক া  র্নু নানা অর্যহাত্ খপশ কন  োনক। খযমন ত্া া বনল োনক খয, এেন সকাল আট 

ঘচটকায় র্ানাযা পড়নল র্ানাযায় খলাক সংেুা খবশী হনব না। সযত্ াং বাদ যযহ  বা বাদ র্যম‘আ র্ানাযা  নামায অনযচিত্ হনব। ত্ানদ  

একোও শ ীয়ত্ সম্মত্ নয়। এটা গুনানহ  কার্। গুনানহ  কার্ কন  খবশী খলাক হাচর্  ক া  দ্বা া মাচয়ুনত্  খত্া খকান ফায়দা হনবই না, 

ব ং কবন  ময’চমনন  র্নু প্রস্তুত্ কৃত্ র্ান্নানত্  চবছানা, র্ান্নানত্  খলবাস, র্ান্নানত্  হাওয়া খেনক ত্ানক বচিত্  াো হয়।  

১০. অননক খলাকনক খদো যায় ত্া া মৃত্যু  প  লাশ খদনশ  বাচড়নত্ বাপ-মানয়  সানে দাফন ক া  ওচসয়ুত্ কন  যায়। অেি এরূপ 

ওচসয়ুত্ ক া শ ীয়ত্ সম্মত্ নয়, এবং অনুনদ  র্নু খস ওচসয়ুত্ পূণজ ক াও চিক নয়। অনননক এ য নন  ওচসয়ুত্ ছাড়াও চননর্  

আত্মীয়স্বর্ননদ  লাশ খদনশ  বাচড়নত্ চননয় যায়। এক খদশ খেনক আন ক খদনশ চননয় যায়, চবনদশ খেনক খদনশ চননয় আনস। অেি এগুনলা 

দাফনন চবলম্ব হওয়া  কা ণ হওয়ায় এসব কার্ চননষয। শ ী‘আনত্  ফয়সালা হল খয বুচক্ত খয স্থানন বা শহন  মা া খেল ত্ানক ত্ৎপাশ্বজবত্জী 

মযসলমাননদ  খকান কব স্থানন দাফন কন  চদনত্ হনব। (দূ ন  মযেত্া : ৬/৬৬৬ আল বাহরুল  ানয়ক: ২/৩৩৫, আহসানযল ফাত্াওয়া: ৪/২০৯) 

১১. অননক র্ানাযা  খক্ষনত্র আন কচট বদ  সম লক্ষু ক া যায় খয, র্ানাযা নামানয  পূনবজ সমনবত্ মযসল্লীনদ  চর্জ্ঞাসা ক া হয় “খলাকচট 

খকমন চছনলন?” সকনল উত্ত  খদয় “ভাল চছনলন।” হাদীনস  ফযীলত্ র্ব দস্তী সাক্ষু উসূল ক া  দ্বা া হাচসল হনব না ব ং অনননক বাযু 

হনয় চমেুা সাক্ষু খদয় এবং এমন কো মযনে বনল যা ত্া  অন্ত  স্বীকা  কন  না। এরূপ ক া উচিত্ নয়। 

১২.র্ানাযা নামায একাচযক বা  পড়া হয়। এরূপ ক া শ ীয়ত্ সম্মত্ নয় । ব ং ত্া একবা  হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হুাুঁ! যচদ মৃত্ বুচক্ত  খকান 

ওলী র্ানাযায় শ ীক না হনয় োনক এবং ত্া  পক্ষ খেনক পূনবজ আদায়কৃত্ নামানয  অনযমচত্ও না হনয় োনক ত্াহনল খসই ওলী পূনবজ  নামানয 

যা া অনযপচস্থত্ চছল ত্ানদ  খক চননয় ২য় বা  র্ানাযা নামায পড়নত্ পান । ( দ্দযল মযহত্া : ২/২২২, আহসানযল ফাত্াওয়া: ৪/২১৩) 

১৩. খত্মচনভানব োনয়বানা র্ানাযা  খয প্রো িালয  নয়নছ হা র্াচয়য খনই। (ফাত্হূল কাদী : ২/১৮, র্াচহরুল ফাত্াওয়া:২/১৮, মাহমচূদয়া: ৭/২২৭) 

১৪. আন কচট বদ  সম হল; অনননক র্ানাযা  নামানয  পন  মযদজা  খিহা া খদোয়। এনত্ দাফন চবলচম্বত্ হয়, যা শ ী‘আনত্ চনচষি। (বযো ী 

শ ীফ: হা: নং ২৬৯৭, আহসানযল ফাত্াওয়া: ৪/২১৯ মাহমচূদয়া: ২/৩০৮) 

১৫. আন কচট বদ  সম এই খয, মযদজানক কাুঁনয কন  কব  স্থানন খনয়া  সময় খলানক া উচ্চ স্বন  কাচলমানয় ত্াইচয়ুবা ও কাচলমানয় শাহাদাত্ 

পড়নত্ োনক। এটা চিক নয়। ব ং অন্তন  অন্তন  মাচয়ুনত্  র্নু ইচস্তেফা  ক নত্ োকনব। (দু ন  মযেত্া : ২/২৩৩, আল বাহরুল  ানয়ক: ২/৩৩৬, 

ইমদাদুল মযফত্ীন: ১৬৪, আহকানম মাইনয়ুত্:২৪০) 

১৬. অননক স্থানন মাচয়ুনত্  োনট  উপ  কাচলমা বা আয়াত্যল কয সী ইত্ুাচদ আয়াত্ েচিত্ িাদ  চদনয় মাচয়ুত্নক খেনক খদয়া হয়। আবা  

অনননক কাফনন  কাপনড় আয়াত্যল কয সী বা অনু খকান আয়াত্ চলনে খদয় অনযরূপ খকউ খকউ মাইচয়ুনত্  কপানল আঙ্গযল চদনয় কানলমা 

খলনে এসবই নার্াচয়য। (বযো ী শ ীফ হাদীস নং ২৬৯৭, আহসানযল ফাত্াওয়া: ১/৩৫১, মাহমচূদয়া: ২/৪০১) 

১৭. অনননক লানশ  আনে বা পাশা-পাচশ িলনত্ োনক, এটাও চিক নয়। ব ং লাশ বহনকা ী বুত্ীত্ সকনলই লানশ  চপনছ চপনছ িলনব এবং 

লাশ র্চমনন  াো  পূনবজ খকউ বসনব না। (আবূ দাউদ: হা: নং ৩১৮০, দু ন  মযেত্া : ২/২৩৬, আল বাহরুল  ানয়ক: ২/৩৩৩) 

১৮. র্ানাযা নামানয  প প  দাফনন  পূনবজ অননক স্থানন সচম্মচলত্ভানব দু‘আ ও মযনার্াত্ ক া হয়। এটা নার্াচয়য। শ ী‘আনত্ এ  খকান 

চভচত্ত খনই। কা ণ র্ানাযা নামাযই মাচয়ুনত্  র্নু দাফন পূবজ সচম্মচলত্ দু‘আ। (বযো ী শ ীফ: ২/৬৫২, আল বাহরু   াচয়ক; ২/৩২১, আহসানযল 

ফাত্াওয়া: ১/৩৫২) 

১৯. র্ানাযা  বুাপান  আন কচট বদ  সম হল চবনা অপ ােত্ায় মসচর্নদ র্ানাযা পড়া। শ ী‘আনত্  দৃচষ্টনত্ বাইন  র্ানাযা পড়া  সযনযাে 

োকাবস্থায় মসচর্নদ র্ানাযা পড়া মাকরুনহ ত্াহ ীমী। ( দ্দযল মযহত্া : ২/২২৪, আল বাহরু   ানয়ক: ২/৩২৭, নসবয   ায়া: ২/২৭) 

২০. স্বাভাচবকভানব র্ানাযা তত্ ী হনয় যাওয়া  প  ওয়াচক্তয়া নামানয  সময় হনয় খেনল যচদও র্ানাযা  নামায ফ য নামানয  পন  সযন্নানত্  

আনেই পড়া উচিত্। চকন্তু বত্জমান যামানায় ফ নয  প  সযন্নাত্ পনড় র্ানাযা পড়নব। কা ণ মানযনষ  চনকট সযন্নানত্  গুরুত্ব না োকায় একবা  

মসচর্দ খেনক র্ানাযা  র্নু খব  হনল আ  সযন্নাত্ পড়া  খেয়াল োনক না। (দু ন  মযেত্া : ২/১৬৭, ইমদাদুল মযফত্ীন: ৭৩৭) 
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দাফন প বত্জী বর্জনীয় কার্ 

১. র্ন্ম বাচষজকী, মৃত্যু বাচষজকী পালন ক া ইহুদী, চিষ্টান ও চহন্দযনদ  সংস্কচৃত্। দীনী ইলম না োকা  দরুন এসব চবদ‘আত্ ও বদ  সম 

মযসলমান া ভাল কার্ মনন কন  িালয কন  চদনয়নছ। এগুনলা মা াত্মক গুনানহ  কার্। এ য নন  গুনাহ খেনক অনননক  ত্াওবাও নসীব হয় 

না। সযত্ াং এগুনলা অবশুই ত্ুাে ক া কত্জবু। (বযো ী শ ীফ: হা: নং ৫৮৯২, মযসচলম শ ীফ: হা: নং ২৫৯) 

২. সওয়াব খ সানী  র্নু অনননক চত্নচদনা, সাত্চদনা, চত্রশা, িচল্লশা বা এর্াত্ীয়  সমী অনযিান কন । কযলোনী কন , প্রিচলত্ মীলাদ পনড়। 

যযম-যানম  সানে যনী খলাক ও আত্মীয় স্বর্ননদ  দাওয়াত্ কন  োওয়ায় ইত্ুাচদ। এগুনলা ভযল, চহন্দযয়ানী ত্ ীকা। শ ী‘আনত্  দৃচষ্টনত্ েযশী  

সময় দাওয়াত্ োওয়াননা  চনয়ম। আ  চপত্া-মাত্া ও অনুানু আত্মীয়-স্বর্নন  মৃত্যু খকান েযশী  চবষয় নয়। ত্াই এসব দাওয়াত্ োওয়াননা 

কযসংস্কা ।( দ্দযল মযহত্া : ২/২৪০, আহকানম মাচয়ুত্: ২৪১, ফাত্াওয়ানয় দারুল উলযম খদওবন্দ: ৫/৪৪৭, ফাত্াওয়া  হীচময়া: ১/৩৯৬) 

৩. সাওয়াব খ সানী  আন কচট ত্ ীকা হনে ে ীব-চমসকীননদ নক োনা োওয়াননা। অনননক মাইচয়ুনত্  ইর্মালী সম্পচত্ত খেনক োনা 

োওয়ায়। এনক্ষনত্র ওয়াচ শ যচদ বাচলে হয় এবং সকনল  প ামশজ বা সম্মচত্নত্ োনা োওয়াননা হয় ত্াহনল শ ী‘আনত্  দৃচষ্টনত্ খকান অসযচবযা 

খনই। চকন্তু খকান একর্ন ওয়াচ শও যচদ নাবানলে বা পােল োনক বা খকউ এনত্ অসম্মত্ োনক ত্াহনল এরূপ ক া র্াচয়য হনব না। এবং ঐ 

োনা োওয়াও নার্াচয়য হনব। এ  দ্বা া এত্ীনম  মাল োওয়া  গুনাহ হনব। যচদও ঐ নাবাচলে বা পােল অনযমচত্ খদয়। খকননা শ ী‘আনত্ ত্া  

অনযমচত্ গ্রহণনযােু নয়। (বাইহাকী শ ীফ: ৬/১০১) 

৪. অচযকাংশ খক্ষনত্র মাচয়ুনত্  সম্পদ বণ্টনন অননক খদ ী ক া হয়, এনত্ চববাচহত্ খবাননদ  এবং দূন  অবস্থানকা ী ভাইনদ  হক নষ্ট ক া হয় 

এবং চবনশষ কন  খকান সন্তান যচদ নাবানলে হয় যানক শ ী‘আনত্  পচ ভাষায় এত্ীম বনল, খসই এত্ীনম  মাল ত্া  মাত্া, ভাই-খবান, 

আত্মীয়-স্বর্ন কত্ৃজক োওয়া হয়। এর্ননু র্রু ী হল কালচবলম্ব না কন  মাচয়ুনত্  খ নে যাওয়া স্থাব -অস্থাব  সকল সম্পদ ত্া  

ওয়াচ শনদ  মনযু ভাে কন  প্রনত্ুকনক ত্া  দেল বযচঝনয় খদয়া। এবং এত্ীনম  অংশ ত্া  অচভভাবকনক বযচঝনয় খদয়া।(স ূা চনসা:৬, 

মা‘আচ ফযল কয আন: ২/৩০৬) 

৫. পয়সা  চবচনময় কয আন েত্ম কন  সওয়াব খ সানী ক া ভযল। এনত্ মাচয়ুনত্  খকান ফায়দা হয় না এবং খয চবচনমনয়  খলন-খদন ক া 

হয় ত্াও নার্াচয়য। সযত্ াং মাচয়ুনত্  আত্মীয়-স্বর্ন ও মহব্বনত্  খলানক া চননর্  স্থান খেনক মাচয়ুনত্  র্নু কয আন চত্লাওয়াত্ কন  

সওয়াব খ সানী কন  চদনব। ( দ্দযল মযহত্া : ২/২৪১, আহসানযল ফাত্াওয়া: ১/২৭৫) 

৬. কব  পাকা ক া  খয প্রো িালয হনয়নছ এটা শ ী‘আনত্ চননষয। হুাুঁ! চহফাযনত্  র্নু খো স্থানন  িত্যাঃপানশ্বজ পাকা খদয়াল তত্ ী ক া 

যায়।(চত্ চমযী হা: নং ১০৫২) 

 




