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মাযার ও কবররর উরেরযে কুরবানী, মান্নত ও হাদিয়া পেয করা 

 এবং এগুর ার প্রদত সম্মান প্রিযশন 

   

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম দযরকশর দিরক দনরয় যাওয়ার সক  েথ বন্ধ করর দিরয়রেন। আর এ 

সক  েথ পথরক উম্মাতরক কর ারভারব সতকশ করররেন। এসরবর মরযে প্রথম হর া কবররর দবষয়দি। তাই দতদন 

কবর দযয়াররতর এমন নীদতমা া প্রণয়ন করররেন, যারত প াকজন কবরেূজা ও কবরবাসীরির বোোরর পয পকারনা 

প্রকার বাড়াবাদড় পথরক পবেঁরে থাকরত োরর। তন্মরযে:  

১. দতদন আওদ য়া ও েূণেবান প াকরির বোোরর বাড়াবাদড় করা পথরক দনরষয করররেন। পকননা এ যররনর 

বাড়াবাদড় কররত কররত মানুষ তােঁরির ইবািারত ও উোসনায় দ প্ত হয়। দতদন বর ন, 
؛ فَإِنََّما َهلََك َمْن ََكَن َقبْلَ » يِن ُكْم إِيَّاُكْم َوالُْغلُوَّ  «بِالُْغلُوِّ ِِف ادلِّ

“বাড়াবাদড় করা পথরক দবরত থাক। পকননা পতামারির েূবশবতশী প ারকরা িীরনর বোোরর বাড়াবাদড় করার ফর  

ধ্বংস ও দবনায হরয় দিরয়রে”।1 

দতদন আররা বর ন, 
نَا َعبُْدُه، »

َ
َما أ ْطَرْت انلََّصارَى اْبَن َمْرَيَم، فَإِنَّ

َ
، َورَُسوُلُ اَل ُتْطُروِِن، َكَما أ ِ  «َفُقولُوا َعبُْد اَّللَّ

“আমার বোোরর পতামরা বাড়াবাদড় কররা না, পয ভারব নাসারািণ মদরয়ম েুত্র ঈসার বোোরর কররদের া। পকননা 

আদম শুযু একজন বান্দা। অতএব, আমারক আল্লাহর বান্দা ও তােঁর রাসূ ুল্লাহ দহরসরব অদভদহত কররা”।2  

২. রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম কবররর উের পসৌয স্থােন করা পথরক দনরষয করররেন। পযমন, 

আবু  হাইয়াজ আ -আসািী পথরক বদণশত হরয়রে, দতদন বর রেন: আ ী ইবন আবু তাদ ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 

আমারক বর ন পয,  
ْبَعثَُك لََعَ َما َبَعثَِِن َعلَيِْه رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهِ »

َ
اَل أ

َ
يْتَهُ  أ فاا إاِلَّ َسوَّ ْن اَل تََدَع تِْمثَاالا إاِلَّ َطَمْستَُه َواَل َقْْباا ُمْْشِ

َ
 «وََسلََّم؟ أ

“আদম দক পতামারক পসই িাদয়ত্ব দিরয় পপ্ররণ করব না, পয িাদয়ত্ব দিরয় রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম 

আমারক পপ্ররণ কররদের ন? তা হর া পযখারনই প্রদতমা ও ভাস্কাযশ পিখরব পভরে পফ রব এবং পযখারনই সুউচ্চ 

কবর পিখরব সমান করর পিরব”।3 

অনুরূেভারব রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম কবরর েুনকাম করা ও পসৌয ততরী করা পথরক দনরষয 

করররেন। জারবর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর ন, 
ْن يُبََْن َعلَيْهِ َنََه رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه »

َ
ْن ُيْقَعَد َعلَيِْه، َوأ

َ
، َوأ َص الَْقْْبُ ْن ُُيَصَّ

َ
 «وََسلََّم أ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম কবর েুনকাম করা, তার উের বসা ও পসৌয ততদর করা পথরক দনরষয 

করররেন”।4  

                                                           
1 সুনান ইবন মাজাহ, হািীস নং ৩০২৯; মুসনাি আহমাি, হািীস নং ৩২৪৯ 
2 সহীহ বুখারী, হািীস নং ৩৪৪৫ 
3 সহীহ মুসদ ম, হািীস নং ৯৬৯ 
4 সহীহ মুসদ ম, হািীস নং ৯৭০ 
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৩. কবররর োরয সা াত েড়া পথরকও দতদন সতকশ করররেন। আরয়যা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম তােঁর মৃতুেকা ীন পরািযযোয় োির দিরয় মুখ পেরক দনরতন। যখন এরত কষ্ট  ািরতা 

তখন মুখ পথরক োির সদররয় দনরতন। এমতাবস্থায় দতদন বর দের ন, 
نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ  ةُ لََعنَ »

َ
َُذوا ُقبُوَر أ ا»قَالَْت: « اهلُل اْْلَُهوَد َوانلََّصارَى، اَّتَّ ْن ُيتََّخَذ َمْسِجدا

َ
نَُّه ُخِِشَ أ

َ
بِْرَز َقْْبُهُ، َغْْيَ أ

ُ
 «فَلَْواَل َذاَك أ

‘‘ইয়াহুিী ও নাসারারির ওের আল্লাহর  া‘নত বদষশত পহাক। কারণ, তারা তারির নবীরির কবরগুর ারক মসদজি 

তথা সাজিাহর স্থান বাদনরয় দনরয়রে”। তারির এসব কাজ-কমশ পথরক দতদন স্বীয় উম্মাতরক সতকশ করর দিরয়রেন। 

প ারকরা তােঁর কবররক দসজিািাহ বানারব এ আযংকা যদি না থাকরতা তাহর  তােঁর কবর উনু্মক্ত করর পিওয়া 

হরতা”।5  
اَل َوإِنَّ َمْن ََكَن َقبْلَُكْم ََكنُوا »

َ
ْنَهاكُ أ

َ
اَل فَََل َتتَِّخُذوا الُْقبُوَر َمَساِجَد، إِِّنِّ أ

َ
نِْبيَائِِهْم وََصاِِلِيِهْم َمَساِجَد، أ

َ
 «ْم َعْن َذلَِك َيتَِّخُذوَن ُقبُوَر أ

“পজরন রাখ, পতামারির েূবশবতশী জাদতর প ারকরা দনরজরির নবীরির কবরসমূহরক মসদজি বাদনরয় দনত। সাবযান, 

পতামরা কবরসমূহরক মসদজি তথা সাজিাহর স্থান বানারব না। আদম পতামারিররক তা পথরক দনরষয করদে”।6 

কবররক মসদজি বানারনার অথশ হর া কবররর োরয সা াত েড়া, যদিও কবররর উের পকারনা মসদজি ততদর না 

করা হয়। সুতরাং পয পকারনা স্থানরকই নামারযর জনে দনদিশষ্ট করা হরব তাই মসদজি বর  িণে হরব। পযমন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম বর রেন, 
 «َوُطُهْورا َمْسِجداا  األرُْض  يِلَ  ُجِعلَْت »

“সক  যমীনরক আমার জনে সাজিাহর স্থান ও েদবত্র বাদনরয় পিওয়া হরয়রে”।7 

আর যদি কবররর উের মসদজি বানারনা হয় পসিা আররা ভয়াবহ বোোর।  

অদযকাংয প াকই এসব বোোরর যরী‘আরতর দখ াফ করররে এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম পযসব দবষয় 

পথরক দনরষয করররেন তারত দ প্ত হরয়রে। ফর  তারা দযরকশ আকবার তথা বড় দযকশী কারজ বোেৃত হরয় পিরে। 

আর কবররর উেরর মসদজি, মাযার ও মাকাম বাদনরয় দনরয়রে, যারত দযরকশ আকবাররর সক  প্রকার কাজ-করমশর 

েেশা করা হরে। পযমন, কবররর উরেরযে যরবহ করা হরে, কবরবাসীরির কারে পিা‘আ োওয়া হরে ও তারির 

সাহাযে ও মিি প্রাথশনা করা হরে এবং তারির উরেরযে মান্নত প্রভৃদত করা হরে।  

আল্লামা ইবনু  কাইরয়েম রহ. বর ন: পয বেদক্ত কবরসমূরহর বোোরর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম-এর 

সুন্নাত, তােঁর আরিয-দনরষয ও তােঁর সাহাবীিরণর আিযশ এবং আজকা  মানুষ পযসব কাজ করর থারক এতিুভরয়র 

মরযে সামঞ্জসে দবযান কররত োয়, পস মূ তঃ এর একদিরক অনেদির দবেরীত ও প্রদতকূ  পিখরত োরব এমনভারব 

পয, এ িু‘দি দবষরয় কখরনা সামঞ্জসে দবযান করা পযরত োরর না।  

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম কবরর সা াত েড়া পথরক দনরষয করররেন। অথে এরা কবররর োরয 

সা াত েরড়। দতদন কবররক মসদজি বানারত দনরষয করররেন। অথে এরা করররর উের মসদজি বানারে এবং 

আল্লাহর ঘররর অনুকররণ তার নাম দিরে িরিাহ। দতদন কবরর প্রিীে জ্বা ারত দনরষয করররেন। অথে এরা 

কবরর প্রিীে জ্বা ারনার উরেরযে জায়িা েযশন্ত ওয়াকফ করর থারক। দতদন কবররক ঈি উৎসরবর স্থান বানারত 

                                                           
5 সহীহ বুখারী, হািীস নং ৪৩৫; সহীহ মুসদ ম, হািীস নং ৫২৯ 
6 সহীহ মুসদ ম, হািীস নং ৫৩২ 
7 সহীহ বুখারী, হািীস নং ৩৩৫; সহীহ মুসদ ম, হািীস নং ৫২২ 
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দনরষয করররেন। অথে এসব প াক কবরস্থানরক ঈি উৎসব ও কুরবানীর স্থারন েদরণত করররে এবং ঈরি পযমন 

তারা একদত্রত হয় পতমন, বরং তার পেরয়ও পবদয তারা কবররর উরেরযে একদত্রত হয়।  

দতদন কবরসমূহরক সমান করর দিরত দনরিশয দিরয়রেন। পযমন, ইমাম মুসদ ম তােঁর সহীহ গ্ররে আবু  হাইয়াজ 

আ -আসািী পথরক বণশনা কররন পয, আ ী ইবন আবু তার ব রাদিয়াল্লাহু আনহু তারক বর ন, 
ْبَعثَُك لََعَ َما َبَعثَِِن »

َ
اَل أ

َ
يْتَهُ »َعلَيِْه رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم؟ أ فاا إاِلَّ َسوَّ ْن اَل تََدَع تِْمثَاالا إاِلَّ َطَمْستَُه َواَل َقْْباا ُمْْشِ

َ
 «أ

“আদম দক পতামারক পসই িাদয়ত্ব দিরয় পপ্ররণ করব না, পয িাদয়ত্ব দিরয় রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম 

আমারক পপ্ররণ কররদের ন? তা হর া পযখারনই প্রদতমা ও ভাস্কযশ পিখরব পভরে পফ রব এবং পযখারনই সুউচ্চ কবর 

পিখরব সমান করর পিরব”।8  

সহীহ মুসদ রমর আররকদি বণশনায় সুমামাহ বইন শুফাই বর ন, 
« َ وِم بُِروِدَس، َفتُُوِّفِّ رِْض الرُّ

َ
َمَر فََضالَُة ْبُن ُعبَيٍْد بَِقْْبِهِ فَُسوَِّي ُكنَّا َمَع فََضالََة بِْن ُعبَيٍْد بِأ

َ
، ُثمَّ قَاَل َسِمْعُت رَُسوَل اهللِ َصَّلَّ «َصاِحٌب نَلَا، فَأ

ُمُر بِتَْسِوَيِتَها»اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
ْ
 «يَأ

“আমরা পরাম পিরযর বুরুরিস নামক স্থারন ফািা াহ দবন উবারয়ি এর সারথ দে াম। পসখারন আমারির এক সাথী 

মারা পির ন। তার িাফন কারযশর সময় ফািা াহ তার কবর সমান করর পিওয়ার হুকুম দির ন। অতঃের ব র ন: 

আদম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম পথরক শুরনদে পয, দতদন কবররক সমান করর পিওয়ার হুকুম 

দিরয়রেন”।9  

কবররর ভক্ত এসব প ারকরা প্রেণ্ডভারব এ িু‘দি হািীরসর দবররাযীতা কররে এবং বসতিৃরহর মরতাই কবররক উেঁেু 

কররে ও এর উের িমু্বজ ততদর কররে। ইবনু  কাইরয়েম রহ. আররা বর ন: পিখুন, কবররর বোোরর রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম যা দকেু অনুরমািন করররেন ও ইদতঃেূরবশ উদল্লদখত পয সব দকেু পথরক দনরষয 

করররেন এবং এসব প ারকরা যা দকেু আইনদসদ্ধ কররে- এতিুভরয়র মরযে কী দবরাি োথশকে। দনঃসরন্দরহ এরত 

অরনক দবেযশয় ররয়রে যা গুরণ পযষ করা কষ্টসাযে বোোর।  

এরের দতদন এসব দবেযশরয়র দবস্তাদরত বণশনা দিরয় েদররযরষ বর ন: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম 

কবর দযয়াররতর অনুমদত দিরয় এ বোোরর পয দনয়ম-নীদত প্রণয়ন করররেন, তা শুযু আদখরাতরক স্মরণ কদররয় 

পিওয়া এবং কবরবাসীর জনে পিা‘আ, রহমত কামনা, ইরস্তিফার ও তার মুদক্তর জনে প্রাথশনার মাযেরম তার উেকার 

করার উরেরযেই করররেন। এর ফর  দযয়ারতকারী দনরজর ও মৃরতর উভরয়রই ক োণ সাযন কররে। েক্ষান্তরর 

কবরেেী এ মুযদরকিণ েুররা বোোরিারকই োরে দিরয়রে এবং িীনরক বির  দিরয়রে। মৃরতর সারথ আল্লাহর 

যরীক করা, মৃরতর কারে ও মৃরতর অসী ায় পিা‘আ করা, তার কারে স্বীয় হাজাত েূররণর প্রাথশনা করা, তার কারে 

বরকত োওয়া, ও যত্রুর দবরুরদ্ধ তার কারে সাহারযের আরবিন ইতোদি দবষয়গুর ারক তারা দযয়াররতর উরেরযে 

বাদনরয় দনরয়রে। এসরবর মরযে যদি পকারনা ক্ষদত পনই বর  যরর পনওয়াও হয়, তা সরত্বও যরী‘আত প্রণীত পিা‘আ 

রহমত কামনা, ও ইরস্তিফার ইতোদি কারজর বরকত পথরক পতা তারা বদিত হয়।  

এদ্বারা এিাই প্রদতভাত হয় পয, মাযাররর উরেরযে মান্নত ও কুরবানী করা বড় দযকশ। কবররর উের পকারনা ইমারত 

ততদর না করা ও মসদজি না বানারনার পয আিযশ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লারমর দে  তার েদরেেী আম  
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মাযার ও কবররর উরেরযে কুরবানী, মান্নত ও হাদিয়া পেয করা এবং এগুর ার প্রদত সম্মান প্রিযশন 4 

করাই হর া এর মূ  কারণ। পকননা যখনই কবররর উের িমু্বজ দনমশাণ করা হয় এবং োরয মসদজি ও মাযার 

ততদর করা হয় তখনই জারহ  ও অজ্ঞ প ারকরা ভাবরত শুরু করর পয, কবরবাসীিণ উেকার ও ক্ষদত িুই-ই কররত 

োররন। আর পয তারির কারে সাহাযে োয় তারা তারক সাহাযে কররত োররন এবং তারির কারে পির  তারা 

হাজাত ও প্ররয়াজন েুরা কররন। এজনেই তারা কবরবাসীরির উরেরযে মান্নত ও কুরবানী পেয করর। যার 

ফ শ্রুদতরত আল্লাহর েদরবরতশ প্রদতমারূরে এসব কবররর আজ উোসনা করা হরে। অথে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ 

ওয়াসাল্লাম প্রাথশনা কররদের ন, 
 « َيْعبُدُ اللَُّهمَّ اَل ََتَْعْل َقْْبِي َوثَناا »

“পহ আল্লাহ! আমার কবররক এমন প্রদতমায় েদরণত কররা না, যার উোসনা করা হয়”।10 

আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইদহ ওয়াসাল্লাম এজরনেই এ পিা‘আ কররদের ন পয তােঁর কবর োড়া অরনক কবররই 

এ যররনর অবস্থা পিখা দিরত োরর। প্রকৃত েরক্ষ মুসদ ম দবরের অরনক পিরযই এ বোোরদি ঘরিরে। আর 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইদহ ওয়াসাল্লাম পয পিা‘আ কররদের ন পস পিা‘আর বরকরতই আল্লাহ তােঁর কবররক 

দযরকশর েদি তা পথরক রক্ষা করররেন। যদিও দকেু সংখেক জারহ  ও কুসংস্কারেন্ন প াক তােঁর মসদজরি কখরনা 

কখরনা তার দহিায়ারতর দখ াে কাজ করর পফর ; দকন্তু তারা তার কবর েযশন্ত পেৌঁেরত োরর না পকননা তােঁর কবর 

তােঁর ঘররর অভেন্তরর, মসদজরির অন্তিশত নয় এবং পসদি োরদিরক পিয়া  দিরয় পঘরা। পযমন, ইবনু  কাইরয়েম 

তার ‘নুদনয়া’ কাবেগ্ররে বর ন,  
 وأحاطه بثَلثة اجلدران    ::فأجاب رب العاملني داعءه 

“তােঁর পিা‘আ রাবু্ব  আ ামীন করররেন কবু  

দতনদি প্রােীর দিরয় দঘরররেন দনভুশ ”। 

সমাপ্ত 
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