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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম ষ্টিকশৰ ষ্টেদ্দন লে প াৱা সকদ্দো েথ বন্ধ 

কষ্টৰ ষ্টদদ্দছ আৰু এই সকদ্দো েথৰ েৰা উম্মতক কদ্দ াৰভাদ্দৱ সতকশ কষ্টৰদ্দছ। 
এইদ্দবাৰৰ মাজত প্ৰথদ্দমই লহদ্দছ কবৰৰ ষ্টবষয়দ্দ া। পসদ্দয় পতওঁ কবৰ ষ্টজয়াৰতৰ 
এদ্দন ষ্টকছুমান নীষ্টতমাো প্ৰণয়ন কষ্টৰদ্দছ,  াদ্দত মানুদ্দহ কবৰ-েূজা আৰু 
কবৰবাসীসকেৰ ষ্টবষদ্দয় ষ্ট দ্দকাদ্দনা প্ৰকাৰ সীমােংঘনৰ েৰা বাষ্টচ থাষ্টকব োদ্দৰ। 
তাদ্দৰ ষ্টকছুমান লহদ্দছ:  

১. পতও ঁআওষ্টেয়া আৰু েূণেবান পোকসকেৰ পেত্ৰত সীমােংঘন কষ্টৰবলে 

ষ্টনদ্দষধ কষ্টৰদ্দছ। ষ্টকয়দ্দনা এই ধৰণৰ সীমােংঘন কষ্টৰ কষ্টৰ মানুদ্দহ পতওঁদ্দোকৰ 

ইবাদত বা উোসনাত ষ্টেপ্ত হয়। পতদ্দেদ্দত লকদ্দছ, 
يِن » ؛ فَإِنََّما َهلََك َمْن ََكَن َقبْلَُكْم بِالُْغلُوِّ ِِف ادلِّ  «إِيَّاُكْم َوالُْغلُوَّ

“সীমাষ্টতষ্টৰক্ত ভষ্টক্ত কৰাৰ েৰা ষ্টবৰত থকা। ষ্টকয়দ্দনা পতামাদ্দোকৰ েূবশৱতশী 
পোকসকদ্দে দ্বীনৰ পেত্ৰত সীমা পচৰাই প াৱাৰ ফেত ধ্বংস আৰু ষ্টবনায 

লহদ্দছ”।1 

পতদ্দেদ্দত আৰু লকদ্দছ, 
« ، ِ نَا َعبُْدُه، َفُقولُوا َعبُْد اَّللَّ

َ
َما أ ْطَرْت انلََّصارَى اْبَن َمْرَيَم، فَإِنَّ

َ
 «َورَُسوُلُ اَل ُتْطُروِِن، َكَما أ

“পমাৰ ষ্টবষদ্দয় পতামাদ্দোদ্দক সীমা পচৰাই না াবা, প দ্দনলক নাছাৰা (খ্ৰীিান) 

সকদ্দে মষ্টৰয়মৰ েুত্ৰ ঈছাৰ ষ্টবষদ্দয় কষ্টৰষ্টছে। ষ্টকয়দ্দনা মই পকৱে এজন বান্দা। 

এদ্দতদ্দক, পমাক আল্লাহৰ বান্দা আৰু পতওঁৰ ৰাছুে ষ্টহচাদ্দে অষ্টভষ্টহত কৰা”।2  

                                           
1 ছুনান ইবদ্দন মাজাহ, হাদীছ নং ৩০২৯; মুছনাদ্দদ আহমাদ, হাদীছ নং ৩২৪৯ 
2 ছহীহ বুোৰী, হাদীছ নং ৩৪৪৫ 
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২. ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম কবৰৰ ওেৰত পসৌধ স্থােন কৰাৰ 

েৰা ষ্টনদ্দষধ কষ্টৰদ্দছ। প দ্দন, আবুে হাইয়াজ আে-আছাদীৰ েৰা বষ্টণশত, পতও ঁ

লকদ্দছ: আেী ইবনু আষ্টব তাষ্টেব ৰাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহুদ্দৱ পমাক লকষ্টছে প ,  
ْن اَل تََدَع تِ »

َ
ْبَعثَُك لََعَ َما َبَعثَِِن َعلَيِْه رَُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم؟ أ

َ
اَل أ

َ
ْمثَاالا إاِلَّ َطَمْستَُه أ

يْتَهُ َواَل َقْْباا  فاا إاِلَّ َسوَّ  «ُمْْشِ

“মই পতামাক পসই দাষ্টয়ত্ব ষ্টদ পপ্ৰৰণ নকষ্টৰম পন, ষ্ট  দাষ্টয়ত্ব প্ৰদান কষ্টৰ 

ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম পমাক পপ্ৰৰণ কষ্টৰষ্টছে? পসয়া লহদ্দছ, 

তুষ্টম  ’পতই প্ৰষ্টতমা আৰু ভাস্কা শ পদষ্টেবা ভাষ্টি পেোবা আৰু  ’পতই সুউচ্চ 

কবৰ পদষ্টেবা পসইদ্দ া সমান কষ্টৰ ষ্টদবা”।3 

এইদদ্দৰ ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম কবৰত চুন আষ্টদদ্দৰ উজ্জে 

কষ্টৰবলে আৰু ঘৰ-অট্ৰাষ্টেকা আষ্টদ ষ্টনমশাণ কষ্টৰবলে ষ্টনদ্দষধ কষ্টৰদ্দছ। জাষ্টবৰ 

ৰাষ্টদয়াল্লাহু আনহুদ্দৱ লকদ্দছ, 
ْن ُيْب َنََه رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل »

َ
ْن ُيْقَعَد َعلَيِْه، َوأ

َ
، َوأ َص الَْقْْبُ ْن ُُيَصَّ

َ
 «ََى َعلَيْهِ َعلَيِْه وََسلََّم أ

“ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম কবৰত চুন েগাবলে, কবৰৰ ওেৰত 

বহা আৰু তাৰ ওেৰত অট্ৰাষ্টেকা আষ্টদ ষ্টনমশাণ কষ্টৰবলে ষ্টনদ্দষধ কষ্টৰদ্দছ”।4  

৩. কবৰৰ ওচৰত ছাোত আদায় কষ্টৰবলেদ্দয়া পতওঁ সতকশ কষ্টৰদ্দছ। আইিা 

ৰাষ্টদয়াল্লাহু আনহাই লকদ্দছ, ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম পতওঁ মৃতুেৰ 
সময়ত পৰাগয োত চাদদ্দৰদ্দৰ মুে ঢাষ্টক লেষ্টছে। প ষ্টতয়া কি অনুভৱ কষ্টৰষ্টছে 
পতষ্টতয়া মুেৰ েৰা চাদৰ গুচাই ষ্টদষ্টছে। এদ্দন অৱস্থাত পতওঁ লকষ্টছে, 

نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ »
َ
َُذوا ُقبُوَر أ بِْرزَ َقْْبُهُ، َغْْيَ : »قَالَْت « لََعنَُة اهللُ اْْلَُهودَ َوانلََّصارَى، اَّتَّ

ُ
فَلَْواَل َذاَك أ

ا ْن ُيتََّخَذ َمْسِجدا
َ
نَُّه ُخِِشَ أ

َ
 «أ

                                           
3 ছহীহ মুছষ্টেম, হাদীছ নং ৯৬৯ 
4 ছহীহ মুছষ্টেম, হাদীছ নং ৯৭০ 
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‘‘ইয়াহুদী আৰু নাছাৰাসকেৰ ওেৰত আল্লাহৰ ো‘নত বা অষ্টভযাে বষ্টষশত 

হওক। কাৰণ, ষ্টসহঁদ্দত ষ্টনজৰ নবীসকেৰ কবৰসমূহক মছষ্টজদ তথা ছাজদাহৰ 

 াই বনাই লেদ্দছ”। ষ্টসহঁতৰ এইদ্দবাৰ কাজ-কমশৰ েৰা পতওঁ ষ্টনজ উম্মতক 

সতকশ কষ্টৰ ষ্টদদ্দছ। মানুদ্দহ পতওঁৰ কবৰক ছাজদাগাহ বনাব বুষ্টে  ষ্টদ আযংকা 

নাথাষ্টকদ্দেদ্দহঁদ্দতন পতদ্দে পতওঁৰ কবৰ উনু্মক্ত কষ্টৰ ষ্টদয়া হ’পেদ্দহঁদ্দতন”।5  
اَل َوإِنَّ َمْن »

َ
اَل فَََل َتتَِّخُذوا أ

َ
نِْبيَائِِهْم وََصاِِلِيِهْم َمَساِجَد، أ

َ
ََكَن َقبْلَُكْم ََكنُوا َيتَِّخُذوَن ُقبُوَر أ

ْنَهاُكْم َعنْ 
َ
 «َذلَِك  الُْقبُوَر َمَساِجَد، إِِّنِّ أ

“জাষ্টন পথাৱা, পতামাদ্দোকৰ েূবশৱতশী জাষ্টতৰ পোকসকদ্দে ষ্টনজৰ নবীসকেৰ 
কবৰসমূহক মছষ্টজদ বনাই লেষ্টছে। সাৱধান! পতামাদ্দোদ্দক কবৰসমূহক 

মছষ্টজদ বা ছাজদাহৰ স্থান বনাই নেবা। মই পতামাদ্দোকক ইয়াৰ েৰা ষ্টনদ্দষধ 
কদ্দৰা”।6 

কবৰক মছষ্টজদ বদ্দনাৱাৰ অথশ লহদ্দছ কবৰৰ ওচৰত ছাোত আদায় কৰা,  ষ্টদও 

কবৰৰ ওেৰত পকাদ্দনা মছষ্টজদ ষ্টনমশাণ কৰা নহয়। এদ্দতদ্দক ষ্ট দ্দকাদ্দনা স্থানদ্দকই 

প ষ্টতয়া নামাজৰ বাদ্দব ষ্টনষ্টদশি কৰা হ’ব পসইদ্দ া মছষ্টজদ বুষ্টে গণে হ’ব। প দ্দন, 

ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম লকদ্দছ, 
 «َوُطُهْورا َمْسِجداا  األرُْض  ِلَ  ُجِعلَْت »

“পগাদ্দ ই েৃষ্টথৱী েনক পমাৰ বাদ্দব ছাজদাহৰ স্থান আৰু েষ্টৱত্ৰ বনাই ষ্টদয়া 

লহদ্দছ”।7 

আৰু  ষ্টদ কবৰৰ ওেৰত মছষ্টজদ ষ্টনমশাণ কৰা হয় পতদ্দে পসয়া হ’ব আৰু 
ভয়াৱহ ষ্টবষয়।  

                                           
5 ছহীহ বুোৰী, হাদীছ নং ৪৩৫; ছহীহ মুছষ্টেম, হাদীছ নং ৫২৯ 
6 ছহীহ মুছষ্টেম, হাদীছ নং ৫৩২ 
7 ছহীহ বুোৰী, হাদীছ নং ৩৩৫; ছহীহ মুছষ্টেম, হাদীছ নং ৫২২ 
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অষ্টধকাংয মানুদ্দহই এইদ্দবাৰ ষ্টবষয়ত চষ্টৰয়তৰ ষ্টেোফ কৰা পদো  ায় আৰু নবী 

চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম ষ্ট দ্দবাৰ ষ্টবষয়ৰ েৰা ষ্টনদ্দষধ কষ্টৰদ্দছ তাত ষ্টেপ্ত 
পহাৱা েষ্টৰেষ্টেত হয়। ফেত ষ্টসহঁদ্দত ষ্টিদ্দকশ আকবৰ বা ডাঙৰ ষ্টিকশত ষ্টেপ্ত 

লহদ্দছ। কবৰৰ ওেৰত মছষ্টজদ, মাজাৰ আৰু মাকাম সাষ্টজ লেদ্দছ,  ’ত ষ্টিদ্দকশ 

আকবৰৰ সকদ্দো প্ৰকাৰ কাজ-কমশৰ চচশা কৰা লহদ্দছ। প দ্দন, কবৰৰ উদ্দেযেত 
জন্তু জদ্দবহ কৰা, কবৰবাসীৰ ওচৰত দুআ প্ৰাথশনা কৰা আৰু ষ্টসহঁতৰ সহায়-
সহদ্দ াগীতা প্ৰাথশনা কৰাৰ েগদ্দত ষ্টসহঁতৰ বাদ্দব মান্নত ইতোষ্টদ কৰা হয়।  
আল্লামা ইবনুে কাইষ্টয়েম ৰাষ্টহমাহুল্লাদ্দহ লকদ্দছ: “ষ্ট  বেষ্টক্ত কবৰসমূহৰ পেত্ৰত 

ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লামৰ ছুন্নত, পতওঁৰ আদ্দদয-ষ্টনদ্দষধ আৰু 

পতওঁৰ ছাহাবীসকেৰ আদযশ আৰু আষ্টজ কাষ্টে মানুদ্দহ ষ্ট দ্দবাৰ কাম কষ্টৰ আদ্দছ 

এই দু াৰ মাজত সামঞ্জসে ষ্টবধান কষ্টৰব ষ্টবচাদ্দৰ, ষ্টস আচেদ্দত ইয়াৰ এ াক 

আনদ্দ াৰ ষ্টবেৰীত আৰু প্ৰষ্টতকূে পদষ্টেবলে োব এদ্দনলক প , এই দু াৰ ষ্টবষদ্দয় 
পকষ্টতয়াও সামঞ্জসে ষ্টবধান কৰা সম্ভৱ নহয়।  
ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম কবৰৰ ওচৰত ছাোত েষ্ট়িবলে ষ্টনদ্দষধ 

কষ্টৰদ্দছ। অথচ ইহঁদ্দত কবৰৰ ওচৰত ছাোত আদায় কদ্দৰ। পতদ্দেদ্দত কবৰক 

মছষ্টজদ বনাবলে ষ্টনদ্দষধ কষ্টৰদ্দছ। অথচ ইহঁদ্দত কবৰৰ ওেৰত মছষ্টজদ ষ্টনমশাণ 

কদ্দৰ আৰু আল্লাহৰ ঘৰৰ অনুকৰণ কষ্টৰ ইয়াৰ নাম ষ্টদদ্দছ দৰগাহ। পতদ্দেদ্দত 

কবৰত প্ৰদীে জ্বোবলে ষ্টনদ্দষধ কষ্টৰদ্দছ। অথচ ইহঁদ্দত কবৰত প্ৰদীে জ্বদ্দোৱাৰ 
উদ্দেদ্দযে  াই ে শে ওৱাকফ কদ্দৰ। পতদ্দেদ্দত কবৰক ঈদ উৎসৱৰ স্থান 
বনাবলে ষ্টনদ্দষধ কষ্টৰদ্দছ। অথচ এওঁদ্দোদ্দক কবৰস্থানক ঈদ উৎসৱ আৰু 

পকাৰবানীৰ স্থানত েষ্টৰণত কষ্টৰদ্দছ আৰু ঈদত প দ্দনলক ষ্টসহঁদ্দত একষ্টত্ৰত হয় 

পতদ্দনলক বৰং তাদ্দতালক পবষ্টছ ষ্টসহঁদ্দত কবৰৰ উদ্দেদ্দযে একষ্টত্ৰত হয়।  
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পতদ্দেদ্দত কবৰসমূহক সমান কষ্টৰ ষ্টদবলে ষ্টনদ্দদশয ষ্টদদ্দছ। প দ্দন, ইমাম মুছষ্টেদ্দম 

পতওঁৰ ছহীহ গ্ৰন্থত আবুে হাইয়াজ আে-আছাদীৰ েৰা বণশনা কষ্টৰদ্দছ প , আেী 

ইবনু আষ্টব তাদ্দেব ৰাষ্টদয়াল্লাহু আনহুদ্দৱ পতওঁক লকষ্টছে, 
ْبَعثَُك لََعَ َما َبَعثَِِن َعلَيِْه رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم؟ »

َ
اَل أ

َ
ْن اَل تََدَع تِْمثَاالا إاِلَّ »أ

َ
أ

فاا إاِلَّ  يْتَهُ َطَمْستَُه َواَل َقْْباا ُمْْشِ  «َسوَّ
“মই পতামাক পসই দাষ্টয়ত্ব অেশন কষ্টৰ পপ্ৰৰণ নকষ্টৰম পন, ষ্ট  দাষ্টয়ত্ব প্ৰদান কষ্টৰ 

ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম পমাক পপ্ৰৰণ কষ্টৰষ্টছে? পসইদ্দ া হ’ে 

প , তুষ্টম  ’পতই প্ৰষ্টতমা আৰু ভাস্ক শ পদষ্টেবা ভাষ্টি পেোবা আৰু  ’পতই সুউচ্চ 

কবৰ পদো োবা সমান কষ্টৰ ষ্টদবা”।8  

ছহীহ মুছষ্টেমৰ আন এ া বণশনাত ছুমামাহ ষ্টবন িুফাইদ্দয় লকদ্দছ, 
َمَر فََضالَُة بُْن ُعبَيٍْد »

َ
َ َصاِحٌب نَلَا، فَأ وِم بُِروِدَس، َفتُُوِّفِّ رِْض الرُّ

َ
بَِقْْبِهِ ُكنَّا َمَع فََضالََة بِْن ُعبَيٍْد بِأ

ُمُر بِتَْسِوَيِتهَ : »، ُثمَّ قَاَل َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ «فَُسوَِّي 
ْ
 «ايَأ

“আষ্টম পৰাম পদযৰ বুৰুদ্দদছ নামক স্থানত ফাজাোহ ষ্টবন উবাইদৰ েগত 
আষ্টছদ্দো। তাদ্দতই আমাৰ এজন সিী মৃতুেবৰণ কষ্টৰদ্দে। তাৰ দাফন কা শৰ 
সময়ত ফাজাোহ ষ্টবন উবাইদ্দদ তাৰ কবৰ সমান কষ্টৰ ষ্টদবলে ষ্টনদ্দদশয ষ্টদদ্দে। 

তাৰ ষ্টেছত ক’পে: মই ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লামৰ েৰা শুষ্টনদ্দছা 

প , পতদ্দেদ্দত কবৰক সমান কষ্টৰ ষ্টদবলে আদ্দদয ষ্টদদ্দছ”।9  

কবৰৰ ভক্ত এইদ্দবাৰ পোদ্দক প্ৰচণ্ডভাদ্দৱ এই দু া হাদীছৰ ষ্টবদ্দৰাধীতা কদ্দৰ 

আৰু বাসগৃহৰ দদ্দৰই কবৰদ্দকা ওে কষ্টৰদ্দছ আৰু ইয়াৰ ওেৰত গমু্বজ লতয়াৰ 

কষ্টৰদ্দছ। ইবনুে কাইষ্টয়েম ৰাষ্টহমাহুল্লাদ্দহ আৰু লকদ্দছ: “চাওক, কবৰৰ ষ্টবষদ্দয় 

ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম ষ্ট  অনুদ্দমাদন কষ্টৰদ্দছ আৰু ইষ্টতিঃেূদ্দবশ 

                                           
8 ছহীহ মুছষ্টেম, হাদীছ নং ৯৬৯ 
9 ছহীহ মুছষ্টেম, হাদীছ নং ৯৬৮ 
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উদ্দল্লষ্টেত ষ্ট দ্দবাৰৰ েৰা ষ্টনদ্দষধ কষ্টৰদ্দছ আৰু এই সকে পোদ্দক ষ্ট দ্দবাৰ 

আইনষ্টসদ্ধ কষ্টৰদ্দছ- এই দু াৰ মাজত ষ্টকমান ডাঙৰ োথশকে। ষ্টনিঃসদ্দন্দদ্দহ ইয়াত 
বহুদ্দতা ষ্টবে শয় আদ্দছ ষ্ট দ্দবাৰ গষ্টণ পযষ কৰা কিসাধেৰ ষ্টবষয়”।  
ইয়াৰ ষ্টেছত পতদ্দেদ্দত এইদ্দবাৰ ষ্টবে শয়ৰ ষ্টবস্তাষ্টৰত বণশনা ষ্টদ েষ্টৰদ্দযষত লকদ্দছ: 

ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম কবৰ ষ্টজয়াৰতৰ অনুমষ্টত প্ৰদান কষ্টৰ 

এই ষ্টবষদ্দয় ষ্ট দ্দবাৰ ষ্টনয়ম-নীষ্টত প্ৰণয়ন কষ্টৰদ্দছ, পসয়া পকৱে আষ্টেৰাতক স্মৰণ 

কৰাই ষ্টদয়াৰ বাদ্দব আৰু কবৰবাসীৰ বাদ্দব দুআ, ৰহমত কামনা, ইদ্দস্তগফাৰ 

আৰু তাৰ মুষ্টক্তৰ বাদ্দব প্ৰাথশনাৰ মাধেমত তাৰ উেকাৰ সাধন কৰাৰ উদ্দেদ্দযেই 

কষ্টৰদ্দছ। ইয়াৰ ফেত ষ্টজয়াৰতকাৰীদ্দয় ষ্টনজৰ আৰু মৃত বেষ্টক্ত উভয়দ্দৰই কেোণ 

সাধন কষ্টৰদ্দছ। আনহাদ্দত কবৰেন্থী এই মুিষ্টৰকসকদ্দে পগাদ্দ ই ষ্টবষয়দ্দ াদ্দকই 

ওদ্দো াই ষ্টদদ্দছ আৰু দ্বীনক েষ্টৰবতশন কষ্টৰ ষ্টদদ্দছ। মৃত বেষ্টক্তৰ েগত আল্লাহক 

িৰীক বা অংযীদাৰ স্থােন কৰা, মৃত বেষ্টক্তৰ ওচৰত বা মৃত বেষ্টক্তৰ অছীোত 

দুআ কৰা, তাৰ ওচৰত ষ্টনজৰ প্ৰদ্দয়াজন অভাৱ েূৰণৰ প্ৰাথশনা কৰা, তাৰ 

ওচৰত বৰকত ষ্টবচৰা, আৰু যত্ৰুৰ ষ্টবৰুদ্দদ্ধ তাৰ ওচৰত সহায়ৰ আদ্দবদন কৰা 
ইতোষ্টদ ষ্টবষয়সমূহক ষ্টসহঁদ্দত ষ্টজয়াৰতৰ উদ্দেদ্দযে সাষ্টজ লেদ্দছ। এইদ্দবাৰৰ মাজত 
 ষ্টদ পকাদ্দনা েষ্টত নাই বুষ্টে ধষ্টৰ পোৱা হয়, পতদ্দে তথাষ্টেও চৰীয়ত প্ৰণীত 

দুআ, ৰহমত কামনা আৰু ইদ্দস্তগফাৰ ইতোষ্টদ কামৰ বৰকতৰ েৰা ষ্টসহঁত 

বষ্টিত হয়।  
ইয়াৰ দ্বাৰা এইদ্দ াদ্দৱই বুজা  ায় প , মাজাৰৰ উদ্দেদ্দযে মান্নত আৰু পকাৰবানী কৰা 
ডাঙৰ ষ্টিকশ। কবৰৰ ওেৰত পকাদ্দনা ইমাৰত ষ্টনমশাণ নকৰা আৰু ছাজদাহৰ  াই 

নবদ্দনাৱাৰ ষ্ট  আদযশ নবী চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লামৰ আষ্টছে তাৰ েষ্টৰেন্থী আমে 

কৰাদ্দ াদ্দৱ হ’ে ইয়াৰ মূে কাৰণ। ষ্টকয়দ্দনা প ষ্টতয়াই কবৰৰ ওেৰত গমু্বজ ষ্টনমশাণ কৰা 

হয় আৰু তাৰ ওচৰদ্দতই মছষ্টজদ আৰু মাজাৰ লতয়াৰ কৰা হয় পতষ্টতয়া ষ্টনদ্দবশাধ আৰু 

অজ্ঞ পোদ্দকসকদ্দে ভাষ্টববলে ধদ্দৰ প , কবৰবাসীসকদ্দে উেকাৰ আৰু েষ্টত দু াই 
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কষ্টৰব োদ্দৰ। ষ্টসহঁতৰ ওচৰত সহায় ষ্টবচাষ্টৰদ্দে ষ্টসহঁদ্দত তাক সহায় কষ্টৰব োদ্দৰ আৰু 

ষ্টসহঁতৰ ওচৰত গদ্দে ষ্টসহঁদ্দত হাজাত আৰু প্ৰদ্দয়াজন েুৰণ কদ্দৰ। এই বাদ্দবই ষ্টসহঁদ্দত 
কবৰবাসীসকেৰ উদ্দেদ্দযে মান্নত আৰু পকাৰবানী পেচ কদ্দৰ।  াৰ ফেশ্ৰুষ্টতত আল্লাহৰ 

েষ্টৰবদ্দতশ প্ৰষ্টতমাৰূদ্দে এইদ্দবাৰ কবৰৰ আষ্টজ উোসনা কৰা লহদ্দছ। অথচ নবী চাল্লাল্লাহু 
‘আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম প্ৰাথশনা কষ্টৰষ্টছে, 

 « دُ ْعبَ َقْْبِي َوثَناا يُ  ََتَْعْل اللَُّهمَّ اَل »

“পহ আল্লাহ! পমাৰ কবৰক এদ্দনকুৱা প্ৰষ্টতমাত েষ্টৰণত নকষ্টৰবা,  াৰ উোসনা কৰা 

হয়”।10 

আৰু ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম এই বাদ্দবই এই দুআ কষ্টৰষ্টছে প  পতওঁৰ 
কবৰৰ বাষ্টহদ্দৰ আন বহুদ্দতা এদ্দনকুৱা কবৰত এই ধৰণৰ অৱস্থা পদো ষ্টদব োদ্দৰ। 
প্ৰকৃত েেত মুছষ্টেম ষ্টবিৰ বহু পদযদ্দতই এই ষ্টবষয়দ্দ া সংঘষ্ট ত লহদ্দছ। ৰাছুেুল্লাহ 

চাল্লাল্লাহু ‘আোইষ্টহ অছাল্লাদ্দম ষ্ট  দুআ কষ্টৰষ্টছে পসই দুআৰ বৰকতদ্দতই আল্লাদ্দহ পতওঁৰ 

কবৰক ষ্টিকশৰ েষ্টিেতাৰ েৰা ৰো কষ্টৰদ্দছ।  ষ্টদও ষ্টকছু সংেেক জাষ্টহে আৰু 

কুসংস্কাৰচ্ছন্ন পোদ্দক পতওঁৰ মছষ্টজদত পকষ্টতয়াবা পকষ্টতয়াবা পতওঁৰ ষ্টহদায়াতৰ ষ্টবেৰীত 

কাম কষ্টৰ পেোয়; ষ্টকন্তু ষ্টসহঁদ্দত পতওঁৰ কবৰৰ ওচৰ লেদ্দক  াব পনাৱাদ্দৰ। ষ্টকয়দ্দনা 

পতওঁৰ কবৰ পতওঁৰ ঘৰৰ অভেেৰত, মছষ্টজদৰ অেগশত নহয় আৰু পসইদ্দ া 
চাষ্টৰওফাদ্দে পদৱাদ্দেদ্দৰ আবৃত। প দ্দন, ইবনুে কাইষ্টয়েম ৰাষ্টহমাহুল্লাদ্দহ পতওঁৰ ‘নুষ্টনয়া’ 
কাবেগ্ৰন্থত লকদ্দছ,  

 وأحاطه بثَلثة اجلدران    ::فأجاب رب العاملني داعءه 
“দুআ পতদ্দেতৰ ৰাবু্বে আোমীদ্দন কষ্টৰদ্দছ কবুে 

েষ্টৰদ্দবিন কষ্টৰদ্দছ ষ্টতষ্টন া প্ৰাচীৰৰ দ্বাৰা ষ্টনভুশে”। 

  
 

 
                                           

10 মুআত্তা মাষ্টেক, হাদীছ নং ৫৯৩; মুছনাদ আহমাদ, হাদীছ নং ৭৩৫৮ 


