
 www.islamijindegi.com  

রবিউস সানী মাসসর করণীয় ির্জনীয় 

রবিউস সানী মাসস বিসেষ ককান আমল না থাকসলও আমাসের কেসের বিবিন্ন গ্রাম অঞ্চসলর সাধারণ ধমজিীরু কলাসকরা বনসর্র ইলসমর অিাি 

এিং হক্কানী আসলমসের সাসথ সম্পকজ না থাকার দুরুন এমন বকছু কার্ কসর যা তাসের নর্সর আমল মসন হসলও আসসল তা ঈমান বিধ্বংসী 

কার্। অথচ আমসলর কচসয় ঈমাসনর গুরুত্ব অসনক কিবে। কারণ, শুধু সহীহ ঈমান দ্বারাও র্ান্নাত লাি হসি (যবেও তা প্রথম অিস্থায় না 

কহাক), বকন্তু সহীহ ঈমান িযতীত হার্াসরা আমল এসকিাসরই মূলযহীন। যথাথজ ঈমান িযতীত শুধু আমল দ্বারা নার্াত পাওয়ার ককান সুরত 

কনই। 

দুুঃখর্নক হসলও সতয কয, িতজমাসন চরম বিতনার যুসে অসনক মানুষ সকাসল মু‘বমন থাকসলও বিকাসল ঈমানহারা হসে, আিার ককউ বিকাসল 

মু‘বমন থাকসলও সকাসল নষ্ট কসর কিসলসছ। বকন্তু মানুসষর ঈমান-আক্বীো সংরক্ষসণর র্নয যথাথজ িযিস্থা সমাসর্ কনই। অথচ বিষয়বি সিজাবধক 

গুরুত্বপূণজ হওয়ার েরুন এতেসম্পবকজত অবধক সংখযক বকতািপত্র রচনা ও আসলাচনা-পযজাসলাচনা অিযাহত থাকা বছল একান্ত র্রুরী। তাই এই 

মাসস কয কাসর্র দ্বারা মানুষ তার ঈমাসনর ক্ষবত করসছ তা উসেখ কসর যথাথজ আমসলর সুরত যা কুরআন হােীস দ্বারা প্রমাবণত উসেখ করসিা 

ইনোআোহ। আোহ আমাসের সুন্নত তরীকায় পুসরা বযসেেী চলার কতৌবিক োন কসরন, আমীন।  

 

িাবতহা ইয়াযোহম 

িাবতহা িলসত কিাঝাসনা হয়, ককান মৃসতর র্নয দু‘আ করা, ঈসাসল সওয়াি করা। ইয়াযোহম িাবসজ েব্দবির অথজ একােে। ৫৬১ বহর্রী 

মুতাবিক ১১৮২ বিষ্টাসব্দর ১১ রবিউস সানী তাবরসখ িড়পীর োয়খ আিদুল কাবের বর্লানী রহ. ইসন্তকাল কসরন। তাাঁর মৃতুয উপলসক্ষ রবিউস 

সানীর ১১ তাবরসখ কয মৃতুযিাবষজকী পালন, উরস ও িাবতহাখানী করা হয় তাসক িলা হয় িাবতহা ইয়াযেহম।  

ইসলাসম র্ন্মিাবষজকী িা মৃতুযিাবষজকী পালন ও উরস করা েরী‘আত সমবথজত অনুষ্ঠান নয়। তসি বতবন অসনক উাঁচু েসরর অলী ও িুযুেজ বছসলন। 

তাই এই বনবেজষ্ট তাবরসখর অনুসরণ না কসর অনয কয ককান বেন তাাঁর র্নয দু‘আ করসল এিং র্াবয়য তরীকায় তাাঁর র্নয ঈসাসল সওয়াি করসল 

তাাঁর রূহানী িসয়র্ ও িরকত লাসির ওসীলা হসি এিং তা সওয়াসির কার্ হসি। বনসে সংবক্ষপ্তিাসি এর বিিরণ কেয়া হসলাুঃ  

কির বযয়ারত 

হােীস েরীসি কির বযয়ারসতর বনসেজে ও িযীলত িবণজত হসয়সছ। বিসেষ কসর সন্তাসনর র্নয প্রবত শুক্রিার বপতা-মাতার কির বযয়ারসতর 

অসনক িযীলত িবণজত হসয়সছ। সুতরাং সম্ভি হসল এিা করা উবচত। প্রবত শুক্রিার সম্ভি না হসল যখনই সুসযাে হয়, তখনই বপতা-মাতা ও 

অনয মুরুবিসের কির বযয়ারত করসি। এসত আসখরাসতর কথা স্মরণ হয় এিং পরকাসলর প্রস্তুবত গ্রহণ করা সহর্ হয়। কিসর মাইবয়যতসক 

োিন করার পরও কির বযয়ারত করা যায় এিং একাকী িা সবিবলত িাসি দু'আ করা যায়। কির বযয়ারসতর বনয়ম এই কয, সম্ভি হসল মুেজার 

পাসয়র বেক বেসয় কিসরর পবিম পার্শ্জ বেসয় বেসয় পূিজমুখী হসয় অথজাৎ মুেজার কচহারামুখী হসয় োাঁড়াসি। প্রথসম কিরিাসীসের সালাম করসি। 

এরপর সম্ভি হসল সূরা ইয়াসীন কতলাওয়াত করসি িা কমপসক্ষ সূরা িাবতহা একিার, সূরা ইখলাস বতনিার এিং েরূে েরীি এোর িার 

পসড় মুেজার র্নয সাওয়াি করসানী করসি। যবে ঐ অিস্থায় পূিজমুখী হসয় দু'আ কসর, তাহসল হাত তুলসি না। আর যবে বকিলামুখী হসয় দু'আ 

কসর তাহসল হাত তুলসত পাসর। এরপর আেসির সাসথ কিরস্থান কথসক চসল আসসি এিং কিরিাসীসের কথসক নসীহত হাবসল করসি। 

কির পাকা করা 

কিরসক পাকা করা িা কিসরর উপর েম্বরু্ ততরী করা েরী'আসতর েৃবষ্টসত বনসষধ ও গুনাসহর কার্। সুতরাং কস ারিাসি এর কথসক বিরত থাকা  

কতজিয। তসি কোরস্থাসনর চতুুঃপাসর্শ্জ কেয়াল বেসয় বিসর কেয়া যায় িা কিসরর চার পাসে িাাঁসের কিড়া বেসয় কিরসক কহিার্ত করা যায় এিং 

কহিার্ত করা কতজিযও। যাসত েরু-ছােল কিসরর উপর চলাচল কসর িা কপোি-পায়খানা কসর কিসরর কিহুরমতী করসত না পাসর। 

ঈসাসল সাওয়াসির তরীকা 

মুেজা বপতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বর্সনর র্নয সাওয়াি করসানী করা তাসের হক এিং এিা র্ীবিতসের কতজিয। র্ীবিতেণ মুেজা বপতা-মাতা ও 

আত্মীয়সের িযাপাসর যতিুকু করসি, তারা মৃতুযর পর তাসের র্ীবিত আত্মীয়সের কথসক কসরূপ আচরণ পাসি। কুরআসন কারীসম আোহ 

তা'আলা বপতা-মাতার র্নয আোহর েরিাসর বকিাসি দু'আ করসত হসি, তার েব্দগুসলাও বেবখসয়সছন এিং দু'আ করার বনসেজে বেসয়সছন; আর 

তা কিুল করার ওয়াোও কসরসছন। সুতরাং বপতা-মাতা ও আত্মীয় স্বর্সনর র্নয ঈসাসল সাওয়াি িা সাওয়াি করসানী করা খুিই েরকার। 

হােীস েরীসি এসসসছ, 'মানুষসক যখন কিসর োিন করা হয়, তখন তার অিস্থা ডুিন্ত মানুসষর নযায় হসয় যায়। নেীসত িা সােসর যবে র্াহার্ 

তবলসয় যায়, তখন মানুষ কযমন বেসেহারা হসয় চতুবেজসক হাত মারসত থাসক এই ধারণায় কয, হাসত ককান বকছু আসস বক-না। কয আাঁকসড় ধসর 

কস র্াসন িাাঁচাসত পাসর। মুেজারও কসই অিস্থাই হয় এিং কস বর্বিতসের সাওয়াি করসানীর অসপক্ষা করসত থাসক। তখন তার আপনর্ন, 

আত্মীয়-স্বর্ন িা িনু্ধ-িান্ধি যবে বকছু সাওয়াি করসানী কসর, তাহসল আোহ তা'আলা কসিাসক িহুগুণ িৃবি কসর তাসের কখেমসত র্ীবিতসের 

পক্ষ কথসক হাবেয়া বহসসসি কপৌাঁসছ কেন'। (িাইহাকী, শুআিুল ঈমান হা নং- ৭৫২৭) 
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এ িযাপাসর সুস্পষ্ট িহু হােীস বিেযমান রসয়সছ। সুতরাং অসনসক না র্ানার কারসণ সাওয়াি করসানী অস্বীকার কসর থাসক। এিা িুল িরং 

সাওয়াি করসানী সহীহ ও সুন্নত। 

তসি সাওয়াি করসানীর পিবত েরী'আত সিত হওয়া উবচত। নতুিা অসনক কক্ষসত্র সাওয়াি করসানী িাবতল িসল েণয হয় এিং মুেজার ককান 

িায়ো হয় না। এর্নয উবচত-মুেজার বনর্স্ব িা আপন কলাকর্ন িনু্ধ-িান্ধিেণ সমূ্পণজ আোহর ওয়াসে পূণজ কুরআন েরীি িা এর অংে বিসেষ 

বতলাওয়াত কসর িখসে বেসি। িখসে কেয়ার র্নয আলাো ককান কমৌলিী সাসহিসক কডসক আনা িা িলা র্রুরী নয়; িরং প্রসতযসক যবে 

বতলাওয়াসতর আসে িা পসর বনয়ত কসর কনয় কয, আবম কয বতলাওয়াত করবছ কহ আোহ! এর সাওয়াি অমুক পাসি, তাহসল বতলাওয়াসতর 

সাসথ সাসথ কসই মুেজা িা বযো যার বনয়ত করা হসি, তার আমলনামায় সাওয়াি কপৌাঁসছ যাসি। নতুন কসর সাওয়াি কপৌাঁছাসনার েরকার কনই। 

িরং আত্মীয়-স্বর্ন কুরআন বতলাওয়াত কসর ও সত্তর হার্ার িার কাবলমাসয় তাইবয়যিা পসড় সাওয়াি করসানী করসি। তাছাড়া বনসর্সের পয়সা 

কথসক সাওয়াি কপৌাঁছাসনা বনয়সত বকছু োন-খয়রাত করসি। কয ককান বেন সহসর্ সম্ভি হয় েরীি-বমসকীনসেরসক খানা খাওয়াসি এিং সারা 

িছর িরং সারা র্ীিন, যখন কযিাসি ও যতিুকু সম্ভি হয়, সাওয়াি করসানী করসি। পাাঁচ ওয়াক্ত নামাসযর পর তাসের র্নয দু'আ করসি। 

এিাই সহীহ পিবত। 

 

সাওয়াি করসানীর িুল পিবতসমহূ 

সাওয়াি করসানীর নাসম িতজমাসন মৃতুযিাবষজকী পালন করার কয প্রথা চালু হসয়সছ, েরী'আসত এর ককান বিবত্ত কনই। র্ন্মিাবষজকী ও মৃতুযিাবষজকী 

এসি ইয়াহুেী, খৃষ্টান ও বহেসুের সংস্কবৃত। মূখজতার েরুন এসি বিে'আত ও িে রসম মুসলমানেণ িাল কার্ মসন কসর চালু কসর বেসয়সছন, 

অথচ এগুসলা মারাত্মক গুনাহ। অসনসকর এ ধরসনর গুনাহ কথসক তওিা নসীি হয় না। সুতরাং এগুসলা অিেযই তযাে করা কতজিয। সারা িছর 

িাপ-মাসয়র র্নয সাওয়াি করসানী করসত থাকসি। একবেন যবে একি ুকিেী করসত মসন চায় তা করসি, বকন্তু কসিা ব ক মৃতুযর তাবরসখ করসি 

না। অনয কয ককান বেন করসি এিং র্রুরী মসন করসি না। 

সাওয়াি করসানীর র্নয অসনসক বত্রো, চবেো িা মৃতুযর বতন বেন পর, নয় বেন পর অনুষ্ঠান কসর, কুলখানী কসর, বমলাে পড়ায়, খানা 

খাওয়ায়। এিা িুল ও বহেয়ুানী তরীকা। মুেজাসক কিসর রাখার পরিতজী মুহূতজ হসতই কস সন্তানাবে িা আত্মীয়সের পক্ষ কথসক সাওয়াি করসানীর 

অসপক্ষা করসত থাসক। আর আত্মীয়সের পক্ষ চায় বত্রে বেন িা চবেো বেন পর তা পা াসত। কত িড় বনিুজবিতা! কাসরা বপতা যবে কর্সল চসল 

যায় তসক ককান আহমক কছসল আসছ বক, কয চবেো বেন পসর বপতাসক কর্ল কথসক কির করার তেিীর শুরু কসর? সুতরাং বত্রো-চবেো 

অিেযই পবরতযাে করা উবচত। অসনসক িাকা-পয়সার বিবনমসয় অথজাৎ চুবক্তর মাধযসম সাওয়াি করসানী কসর অথিা এমবনসতই হাবেয়া িসল 

বতলাওয়াতকারীসের বকছু িাকা-পয়সা বেসয় থাসক। তাসের এ কার্ হারাম ও নার্াবয়য। এসত তারাও গুনাহোর হয়, পড়সনওয়ালাও গুনাহোর 

হয় এিং হারাম পয়সা গ্রহণ কসর। আর মুেজার আমলনামায় বকছুই কপৌাঁসছ না। কারণ, এ িযাপাসর েরী'আসতর বিধান হল প্রথসম পড়সনওয়ালা 

সাওয়াি পায়, তারপর বতবন যার র্নয িখসে কেন, কস িযবক্ত পায়। আর পড়সনওয়ালা যবে বিবনময় গ্রহসণর আোয় পসড় িা বিবনময় কসর, 

তাহসল েলে বনয়সতর কারসণ কস বনসর্ই ককান সাওয়াি কপল না তাহসল মুেজাসক কী িখসে বেল? তার কাসছ কতা ককান সাওয়ািই কনই। 

সুতরাং তা সমূ্পণজ নার্াসয়য এিং কধাাঁকা ও প্রতারণায় োবমল। হােসরর ময়োসন কেখা যাসি, মুেজা িাপ-মাসয়র আমলনামায় বকছুই কপৌাঁসছবন। 

তখন িুসঝ শুসন এিাসি যারা হারাম পয়সা গ্রহণ কসরসছ, তাসের চরম কিইজ্জতী হসি। সুতরাং বনসর্রাই যতিুকু পাসর, পসড় বেসি। বতন িার 

সূরা ইখলাস পড়সল এক খতসমর সাওয়াি পাওয়া যায়। এিা পসড় বেসি িা এমন আসলম দ্বারা পড়াসি-যারা সাওয়াি করসানীর বিবনময় গ্রহণ 

করসিন না। এর র্নয উত্তম িযিস্থা হসে, আসলম-উলামাসের সসে তা'আেুক কাসয়ম করসি এিং সিজো যাতায়াত ও সুসম্পকজ রাখসি। তাহসল 

তার িা তার আত্মীয়-স্বর্সনর মৃতুযসত কসই আসলমেসণর দু'আ বতলাওয়াত অিেযই পাসি ইনোআোহ। খিরোর! অনথজক রসম পালন করসি 

না। কারণ, তাসত ককান িায়ো কতা কনই-ই; িরং হারাম পন্থায় পয়সা কেয়ার কারসণ গুনাহোরও হসত হয়। 

উসেখয কয, ককউ যবে দুবনয়াবি উসেেয কুরআন েরীি পড়ায়, কযমন- িযিসা-িাবণসর্য উন্নবতর র্নয, করাে-িযাবধ িাল হওয়ার র্নয, তাহসল 

কসসক্ষসত্র বিবনময় কেয়া ও কনয়া উিয়িা র্াসয়য, এসত ককান অসুবিধা কনই। বকন্তু এর উপর বিবত্ত কসর সাওয়াি করসানীর খতসমর বিবনময়সক 

র্াসয়য িলা, হারাম বিষয়সক হালাসল পবরণত করার হারাম অপসচষ্টা ও মহাপাপ। 

সাওয়াি করসানীর আসরকবি তরীকা হসে-বমসকীনসের খানা খাওয়াসনা। অসনসক মাইবয়যসতর ইর্মালী সম্পবত্ত কথসক খানা খাওয়ায়। এসক্ষসত্র 

সকল ওয়াবরে যবে িাসলে হয় এিং সকসলর পরামসেজ িা অনুমবতসত যবে তা হয়, তাহসল ককান অসুবিধা কনই। বকন্তু ককান একর্ন ওয়াবরেও 

যবে নািাসলে িা পােল থাসক, তাহসল এরূপ করা নার্সয়য হসি এিং এই খানা খাওয়াও নার্াসয়য হসি। এর দ্বারা এতীসমর মাল খাওয়ার 

গুনাহ হসি যবেও ঐ নািাসলে অনুমবত কেয়। ককননা েরী'আসত তার অনুমবত গ্রহণসযােয নয়। এর্নয উত্তম পিবত হসলা-িাসলে-ওয়াবরেেণ 

বনর্স্ব সম্পে কথসক তাওিীক অনুযায়ী খাওয়াসিন। 

সাওয়াি করসানীর প্রচবলত আসরকবি িে রসম 

মাইসক েিীনা িা খতম পড়াসনা সাওয়াি করসানীর আসরকবি িে রসম। েরী'আসতর েৃবষ্টসত এর মসধয অসনকগুসলা হারাম কার্ পাওয়া যায়। 

কযমন, বরয়াকারী িা কলাক কেখাসনা ও সুনাম ছড়াসনা উসেেয না হসল মাইসক পড়ার েরকার বক? আোহ কতা আর িবধর নন। তাছাড়া 
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গ্রামিাসীও কতা তার বনকি মাইসক কুরআন শুনাসনার েরখাে কসরবন। তাহসল নাম কামাসনা ছাড়া আর বক িায়ো থাকসত পাসর? এতদ্বযতীত 

এর দ্বারা সারা রাত মানুসষর িুসমর িযািাত িবিসয় মহা সমসযায় কিলা হয়। আসে পাসের কলাকর্ন অবস্থর হসয় যায়। অথচ েরী'আসত কাউসক 

সমসযায় কিলার ইর্াযত কনই। কতমবন িাসি এর দ্বারা রাসত্র যারা বযবকর-আযকার ও তাহাজ্জুে পসড়, তাসের ইিােত-িসেেী নষ্ট করা হয়। 

এিাসি অসনকগুসলা হারাসমর সমবষ্টর নাম হসে প্রচবলত েিীনা। তারপর যবে অসথজর বিবনমসয় হয়, তাহসল কতা গুনাসহর মাত্রা কসয়ক গুণ 

কিেী হসয় যায়। এরপর এসি হারাম ও গুনাসহর সমবষ্টসক সাওয়াি মসন করা আসরকবি হারাম এিং ঈমাসনর র্নয তা মারাত্মক হুমবক স্বরূপ। 

আর এতসি হারামসক সাওয়াি মসন কসর িাপ-মাসয়র রূসহ িখসে কেয়া কয কত িড় অপরাধ, তা িলার অসপক্ষা রাসখ না। সুতরাং এসি রসম 

িন্ধ করা একান্ত র্রুরী। তসি অিস্থা যবে এরূপ হয় কয, ককাথাও র্াসয়য পন্থায় সহীহ িাসি কুরআন বতলাওয়াত শুনসত আগ্রহী হয় এিং 

পড়সনওয়ালার আওয়ার্ তাসের সকসলর বনকি কপৌাঁছসত মাইসকর প্রসয়ার্ন হয় এিং এমন সাউন্ড িক্স িযিহার করা হয় যার আওয়ার্ উক্ত 

মর্বলসস সীমািি থাসক, আর তাসত কলাকসের অসুবিধা না হয়, তাহসল এ ধরসণর িযিস্থা করসত ককান অসুবিধা কনই। 

সাওয়াি করসানীর আসরকবি েলে প্রথা 

প্রচবলত পিবতসত বমলাে পড়াসনা আসরকবি েলে প্রথা। যার মসধয সূরা-বকরা‘আত কতমন বকছু পড়া হয় না, নিী সাোোহু ‘আলাইহী ওয়া 

সাোম-এর সুন্নসতরও ককান আসলাচনা হয় না, িরং (ক) বকছু আরিী-িাসজী িাংলা কবিতা োওয়া হয়। (খ) তাওয়ােুে-এর নাসম এক উদ্ভি 

বর্বনস পড়া হয়, যার প্রমাণ েরী'আসত কনই। (ে) এরপর েরূসের নাসম 'ইয়ানিী সালামু আলাইকা' ইতযাবে পড়া হয়, অথচ এিা ককান েরূে 

নয়। নিী সাোোহু ‘আলাইহী ওয়া সাোম উিসতর র্নয িহু েরূে করসখ কেসছন যা সহীহ হােীসস বিেযমান আসছ। তার মসধয এ ধরসনর ককান 

েরূে কনই। কযিাসি পড়া হয় এিং যা পড়া হয়, এর েব্দগুসলাও সহীহ নয়। আর এগুসলা আরিী িযাকরসণরও পবরপন্থী এিং এর অথজও সহীহ 

নয়। এগুসলাও িযাখযা ককান মুহাবক্বক আবলম কথসক কর্সন বনসিন। এ কু্ষদ্র পবরসসর বিোবরত িযাখযা কেয়া সম্ভি নয়। উসেবখত বতনবি েলসের 

সমবষ্টর নাম হসে বমলাে িা কমৌলূে েরীি। এসত সাওয়াি হওয়ার মত বকছুই কনই। এরপরও কসিাসক মহা সাওয়াসির কার্ মসন কসর িখসে 

কেয়া হসে। উিত দ্বীনী ইলসমর িযাপাসর মূখজতার চরম সীমায় কপৌাঁছার কারসণই এ অিস্থায় সৃবষ্ট হসয়সছ। 

তসি ককউ যবে সহীহিাসি মীলাে িা দু'আ করসত চায়, তাহসল তার পিবত হল-কুরআসন কারীম কথসক সূরা ইখলাস িা সূরা ইয়াসীন িা অনয 

ককান সূরা বতলাওয়াত করসি। নিী সাোোহু ‘আলাইহী ওয়া সাোম-এর সুন্নত (যা তাাঁর দুবনয়ার আেমসনর এিং বমলাসের প্রধান উসেেয 

তার) কথসক বকছু িণজনা করসি এিং সহীহ হােীসস কয সি েরূে িবণজত হসয়সছ, তার কথসক কযিা সহর্ মসন করা হয় প্রসতযসক বনর্স্ব িাসি 

এোর িার িা কমসিেী পসড় বনসি। এরপর উপবস্থত কলাসকরা বমসল দু'আ কসর বনসি। এরূপ বমলাে যবে সাওয়াি করসানীর উসেেয পড়াসনা 

হয়, তাহসল ককান বিবনময় গ্রহণ করা র্াসয়য হসি না। আর যবে দুবনয়ািী ককান উসেেয পড়াসনা হয়, তাহসল বিবনময় গ্রহণ ও কলন-কেন করসত 

অসুবিধা কনই। 

উসেখয, সাওয়াি করসানীর লসক্ষয এলান করা, কলাকর্ন একত্র হওয়া, কোকসিা করা েরী'আসতর েৃবষ্টসত সব ক নয়। মৃতুয সংিাে র্ানার পর 

আত্মীয়-স্বর্ন, িনু্ধ-িান্ধি প্রসতযসক বনসর্র স্থাসন কথসক যতিুকু সম্ভি কুরআন কতলাওয়াত কসর িা বতন িার সূরা ইখলাস পসড় সাওয়াি 

করসানী কসর বেসি। এিাই সহীহ তরীকা। 

তাছাড়া এিাও হসত পাসর কয, ককাথাও র্াসয়য ককান উসেেয কলাকর্ন র্মা হসয়সছ, কযমন: ওয়ার্ মাহবিসল িা মাদ্রাসার মসধয ছাত্র-বেক্ষক 

এমবনসতই উপবস্থত থাসকন। তারা ককান সময় িা নামাসযর পর মুেজার র্নয দু'আ কসর বেসলন, এসত ককান অসুবিধা কনই। 

আোহ তা‘আলা আমাসের সহীহ আমল সহীহিাসি করার কতৌবিক োন কসরন। 


