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কাফন-দাফন এর �� �থেক �শষ অবিদ (A to Z) যাবতীয় িনয়ম, প�িত ও মাসআলা মাসােয়ল।
জানাজার নামােজর িনয়ম, জানাজার নামােজর �দায়া সহ।

িবষয়: কাফন দাফেনর িনয়ম, কাফন দাফন প�িত ও কাফন দাফেনর pdf (জানাজার নামােজর
িনয়ম, জানাজার নামােজর �দায়া)।
হ�াশট�াগ: #কাফন দাফেনর িনয়ম, #কাফন দাফন প�িত #কাফন দাফেনর pdf #জানাজার
নামােজর িনয়ম #জানাজার নামােজর �দায়া।

কবর খনেনর িনয়মাবলীঃ (কাফন-দাফন)

* কবর মাইেয়ত-এর সমপিরমাণ ল�া হেব। যতট� কু ল�া তার অেধ �ক পিরমাণ চওড়া হেব ।
ী �

কাফন দাফেনর িনয়ম, কাফন দাফন প�িত ও
কাফন দাফেনর pdf (জানাজার নামােজর
িনয়ম, জানাজার নামােজর �দায়া)



* মাইেয়ত-এর �দহ যত ল�া, কবর ততপিরমাণ গভীর হওয়া সবেচেয় উ�ম, অ�তঃ তার অেধ �ক
গভীর করেলও চেল। এ�প কবরেক িস�কু কবর বেল ।

* আর এ�প খনন করার পর কবেরর নীেচ �কবলার িদেক আর এক�ট �ছাট কুঠিরর ন�ায় খনন কের
তার মেধ� মুরদারেক রাখা হেল তােক বেল বুগলী কবর বা লাদ । িস�েুকর �চেয় এ�প কবর করা
উ�ম।

* কবেরর উপিরভাগ অ�তঃ এক ফুট গভীরতা সহকাের একট�  অিধক �শ� কের খনন করেত হেব।
এ �ােন বাশঁ, কাঠ বা িপপার িদেয় তার উপর মা�ট �দয়া হেব।

কাফেনর কাপড় সং�া� িবষয় সমূহঃ
* মাইেয়তেক কাফেনর কাপড় �দয়া ফরেয �কফায়া।

* মাইেয়ত জীবেন সাধারণতঃ �য মােনর কাপড় পিরধান করত, কাফনও উ� মােনর হওয়া উিচত।

* কাফন সাদা রংেয়র হওয়া উ�ম । নত�ন বা পুরাতন উভয়�টই সমান।

* কাফেনর কাপড় পিব� হেত হেব।

* পু�েষর কাফেন িতনটা কাপড় হওয়া সু�াত । যথাঃ

১। ইজারঃ এটা মাথা �থেক পা পয �� ল�া হয় ।

২। �লফাফা/চাদরঃ এটা ইজার �থেক ৪ িগরা (৯ই��) ল�া হয় ।

৩ । কুত�া/জামাঃ (হাতা ও ক�ী িবহীন) এটা গদ�ান �থেক পা পয �� ল�া হয়।

* মিহলােদর কাফেন পাচঁটা কাপড় হওয়া সু�াত । উপেরা� ৩টা এবং

৪। সীনা ব�ঃ এটা বগল �থেক রান পয �� হওয়া উ�ম। নািভ পয �� হেলও চেল।

৫। সারব�/উড়নাঃ এটা িতনহাত ল�া হয়।

কাফেনর কাপেড়র পিরমাণ ও �তিরর িববরণ :

�িমক নাম চ�া চওড়া পিরমাণ

১ ইজার আড়াই গজ �সায়া ১ গজ �থেক
�দড় গজ

মাথা �থেক
পা পয ��

২ �লফাফা �পৗেন ৩ গজ �সায়া ১ গজ �থেক
�দড় গজ

ইজার �থেক
চার িগরা (৯ ই��) �বশী

৩ কুত�া/জামা আড়াই �থেক ১ গজ গদ�ান �থেক

�



�পৗেন িতন গজ পা পয ��

৪ সীনাব� ১ গজ �সায়া ১ গজ বগেলর নীচ �থেক
রান পয ��

৫ সারব�/উড়না �দড় গজ ১২ িগড়া/২৭ ই�� যতদরূ �পৗ�েছ

(উপেরা� পিরমাণটা সাধারণতঃ বড় মানুেষর জন�, �ছাটেদর জন� তার সাইজ অনুসাের �কেট িনেত
হেব।)

* সব �েমাট কাফেনর কাপড় পু�েষর জন�, �পৗেন আট গজ �থেক ৮ গজ এবং মিহলােদর জন� �সায়া
এগার গজ �থেক সােড় এগার গজ। মিহলােদর �গাছল ও দাফেনর সময় পদ�া র�ার জন� �য কাপেড়র
�েয়াজন �সটা এ িহসােবর বাইের।

মাইেয়তেক �গাসল �দােনর তরীকাঃ
* পু�ষ মাইেয়তেক পু�ষ এবং নারী মাইেয়তেক নারী �গাসল করােব। আপনজন আপনজনেক
�গাসল করােনা উ�ম ।

* �গাসেলর �ান পদ�া �ঘরা হেত হেব।

* �য খা�টয়ায় �গাসল �দয়া হেব �থেম িতন পাচঁ বা সাতবার �সটায় আগরবািত ইত�ািদর �ধায়ঁা িদেব।

* মাইেয়তেক এমন ভােব খা�টয়ায় �শায়ােব, �যন �কবলা তার ডান িদেক থােক, স�ব না হেল �য �কান
ভােব �শায়ােনা যায়।

* একটা ল�া �মাটা কাপড় িদেয় মাইেয়েতর সতর �ঢেক তার িভতর �থেক তার শরীেরর কাপড়
(�েয়াজেন �কেট) খুেল িনেব ।

* মাইেয়েতর সতর �দখেব না, সতেরর মেধ� সরাসির হাত লাগােব না।

* বাম হােত দ�ানা পিরধান কের বা �কান কাপড় �পিঁচেয় তা �ারা মাইেয়তেক িতন বা পাচঁটা িঢলা
�ারা ইে�জা করােব, তারপর পািন �ারা ইে�জার �ান �ধৗত করেব।

* অতঃপর ত�লা িভ�জেয় তা �ারা �ঠাট, দাতঁ ও দােঁতর মাঢ়ী মুেছ িদেব এবং উ� ত�লা �ফেল িদেব।
এভােব িতনবার করেব।

* অতঃপর অনু�পভােব িতনবার নােকর দুই িছ� পির�ার করেব। তেব �গাসেলর �েয়াজন (ফরয)
অব�ায় মতৃ� � হেল বা মিহলার হােয়য �নফাস অব�ায় মতৃ� � হেল মুেখ এবং নােক পািন �দয়া জ�রী।
পািন িদেয় কাপড় বা ত�লা �ারা উ� পািন ত� েল িনেব। (আঠা)

* অতঃপর মুখ এবং নাক ও কােনর িছে� ত�লা িদেয় িদেব, �যন পািন �ভতের �েবশ করেত না পাের।

* অতঃপর উযূর ন�ায় মুখ ও উভয় হাত �ধৗত করােব, মাথায় মােসহ করােব এবং উভয় পা �ধৗত
করােব।

* অতঃপর সাবান বা এজাতীয় িকছ�  �ারা মাথা (পু�ষ হেল দািড়ও পির�ার করােব।



* অতঃপর মাইেয়তেক বাম কােত �ইেয় বরই এর পাতা �ালােনা (অপারগতায় সাধারণ) কুসুম গরম
পািন �ারা মাথা �থেক পা পয �� ডান পাে� � িতনবার এতট� কু পািন ঢালেব �যন নীেচর িদেক বাম পা� �
পয �� �পৗ�েছ যায় ।

* অতঃপর অনু�প ভােব ডান কােত �ইেয় বাম পাে� � িতনবার পািন ঢালেব।

* অতঃপর �গাসলদাতা মাইেয়তেক তার শরীেরর সােথ �টক লািগেয় বসােব এবং �পটেক উপর িদক
�থেক নীেচর িদেক আে� আে� মদ�ন করেব এবং চাপ িদেব। এেত িকছ�  মল-মু� �বর হেল তা মুেছ
�ফেল ধুেয় িদেব।

* অতঃপর মাইেয়তেক বাম কােত �ইেয় কপূ �র িমলােনা পািন ডান পাে� � মাথা �থেক পা পয ��
এমনভােব ঢালেব, �যন নীেচ বাম পা� � পয �� �পৗ�েছ যায়।

* অতঃপর আর এক�ট দ�ানা পিরধান কের বা কাপড় হােত �পিঁচেয় সম� শরীর �কান কাপড় �ারা
মুেছ �িকেয় িদেব। এরপর মাইেয়তেক

কাফেনর কাপড় পিরধান করােব। এ হল মাইেয়তেক �গাসল �দয়ার সু�াত তরীকা।

* মাইেয়তেক �গাসল �দয়ার পর �গাসলদাতার িনেজরও �গাসল কের �নয়া �মা�াহাব।

* �গাসলদাতা মাইেয়েতর �কান �দাষ (�যমন �চহারা িবকৃত হওয়া, কাল হেয় যাওয়া ইত�ািদ) �দখেল তা
অেন�র কােছ বণ �না করেব না। প�া�ের তার �কান ভাল িকছ�  �দখেত �পেল তা অেন�র কােছ বণ �না
করা �মা�াহাব।

কাফন পিরধান করােনার িনয়মঃ (পু�েষর)

* কাফেনর কাপেড় সব ��থম িতন পাচঁ বা সাতবার আগরবািত �ভৃিতর �ধায়ঁা িদেব।

* তারপর �থেম �লফাফা িবছােব, তার উপর ইজার, তার উপর �কাত�া/জামার নীেচর অধ �াংশ িবছােব
এবং অপর অধ �াংশ মাথার িদেক ��টেয় রাখেব। তারপর মাইেয়তেক এই িবছােনা কাফেনর উপর িচত
কের �শায়ােব এবং �কাত�া/জামার �টােনা অধ �াংশ মাথার উপর িদেয় পােয়র িদেক এমনভােব �টেন
আনেব �যন �কাত�ার/জামার িছ� (গলা) মাইেয়েতর গলায় এেস যায় ৷ এরপর �গাসেলর সময়
মাইেয়তেক �য কাপড় পরােনা হেয়িছল �সটা �বর কের িনেব এবং নাক, কান ও মুখ �থেক ত�লা �বর
কের িনেব। তারপর মাথা ও দািড়েত আতর �ভৃিত খুশবূ লাগােব। অতঃপর কপাল, নাক, উভয় হােতর
তালু, উভয় হাট�  ও উভয় পােয় (সাজদার অ�সমূেহ) কপূ �র লাগােব। তারপর ইজােরর বাম পাশ উঠােব
অতঃপর ডান পাশ (ডান পাশ উপের থাকেব) তারপর �লফাফার বাম পাশ অতঃপর ডানপাশ উঠােব।
অতঃপর কাপেড়র ল�া ট�করা বা সুতা িদেয় মাথা এবং পােয়র িদেক এবং মধ�খােন (�কামেরর নীেচ)
�বেঁধ িদেব, �যন বাতােস বা নড়াচড়ায় কাফন খুলেত না পাের।

কাফন পিরধান করােনার িনয়মঃ (মিহলার)

* কাফেনর কাপেড় সব ��থম িতন, পাচঁ বা সাতবার আগরবািত �ভৃিতর �ধায়ঁা িদেব।

* �থেম �লফাফা িবছােব, তারপর ইজার, তারপর সীনাব�, তারপর কুত�া/জামার নীেচর অধ �াংশ।
তারপর মাইেয়তেক কাফেনর উপর িচত কের �শায়ােব। অতঃপর পূব � বিণ �ত িনয়মানুযায়ী �থেম
�কাত�া/জামা পিরধান করােব, অতঃপর মাইেয়েতর শরীেরর �থেক �গাসেলর কাপড় �বর কের িনেব

� �



এবং নাক, কান ও মুখ �থেক ত�লা �বর কের িনেব। অতঃপর পূেব �া� িনয়েম খুশবূ এবং কপূ �র লাগােব
(মিহলােক খুশবুর �েল জাফরানও লাগােনা যায়) অতঃপর মাথার চ�ল দুই ভাগ কের জামার উপর
সীনার পের �রেখ িদেব- একভাগ ডান িদেক আেরক ভাগ বাম িদেক। অতঃপর সারব� বা উড়না মাথা
এবং চ� েলর উপর �রেখ িদেব (বাধঁেব না বা �পচঁােব না) অতঃপর সীনাব� বগেলর নীেচ িদেয় �থেম
বাম িদেক অতঃপর ডান িদক জড়ােব। অতঃপর ইজােরর বাম িদক তারপর ডান িদক এমন ভােব
উঠােব �যন সারব� তার িভতর এেস যায়। তারপর �লফাফা অনু�প ভােব �থেম বাম পােশ তারপর
ডান পােশ উঠােব এবং সবেশেষ পূেব �া� িনয়েম িতন �ােন �বেঁধ িদেব।

উে�খ�, সীনাব� ইজার ও �লফাফার মেধ� বা সব কাপেড়র উপর বাইেরও বাধঁা যায় ।

জানাযা নামােযর িববরণ
* জানাযা নামােয মাইেয়ত সামেন থাকা শত�। গােয়বানা জানাযা নামায হানাফী মাযহােব জােয়য �নই। 

* �কবলামুখী হেয় এবং দািঁড়েয় জানাযার নামায পড়েত হেব। (এ দু’�টা ফরয)

* ইমােমর জন� মাইেয়েতর সীনা বরাবর দাড়ঁােনা সু�াত। মু�াদীগেণর কাতার িতনটা হওয়া মু�াহাব।

* িনয়ত করা ফরয। কারও কারও মেত িনয়েতর মেধ� মাইেয়ত পু�ষ না মিহলা, �ছেল না �মেয় তা-ও
িনধ �ািরত করা জ�রী।

* আরবীেত িনয়ত এভােব করা যায়ঃ

نویت أن أصلي الجنازة � تعالى ودعاء للمیت ۔ ( بہشتی گوہر )

* বাংলায় িনয়ত এভােব করা যায়ঃ আ�া� ওয়াে� এই মাইেয়েতর জন� দুআ করার উে�েশ� জানাযা
নামােযর িনয়ত করিছ।

* িনয়ত করার পর নামােযর তাকবীের তাহরীমার ন�ায় হাত উঠােব।

* তারপর আ�া� আকবার বলেব (এটা ফরয)। ইমাম আ�া� আকবার ও সালাম �জাের এবং মু�াদী
আে� বলেব। অন�ান� সবিকছ�  সকেলই আে� পড়েব।

* আ�া� আকবার বেল নামােযর ন�ায় উভয় হাত বাধঁেব।

* অতঃপর ছানা পড়েব (এটা সু�াত)। ছানা পড়া �শেষ আ�া� আকবার বলেব হাত উঠােনা ব�তীত।
(এই তাকবীর বলা ফরয।)

* অতঃপর দু�দ শরীফ পড়েব (এটা সু�াত)। নামােযর দু�দ পড়া উ�ম ।

* অতঃপর পূেব �র ন�ায় আ�া� আকবার বলেব । (এই তাকবীরও ফরয)

* অতঃপর দুআ পড়েব (এটা সু�াত)।

* মাইেয়ত বােলগ পু�ষ বা বােলগা নারী হেল িনে�া� দুআ পড়েব-

اللھم اغفر لحینا ومیتنا وشاھدنا وغائبنا وصغیرنا وكبیرنا وذكرنا وأنثانا اللھم من احییتھ منا فاحیھ على اإلسالم ، ومن توفیتھ
منا فتوفھ على اإلیمان

� � ী �



এর সােথ িনে�া� দুআ�ট পড়াও উ�ম। এ দুআ�টও হাদীেছ বিণ �ত হেয়েছ।

اللھم اغفر لھ وارحمھ وعافھ واعف عنھ وأكرم نزلھ ووسع مدخلھ واغسلھ بالماء والثلج والبرد، ونقھ من الخطایا كما ینقى
الثوب األبیض من الدنس، وأبدلھ دارا خیرا من داره واھال خیرا من أھلھ وزوجا خیرا من زوجھ، وأدخلھ الجنة واعذه من
عذاب القبر وعذاب النا ۔

* মাইেয়ত নাবােলগ �ছেল হেল িনে�া� দুআ পড়েব-

اللھم اجعلھ لنا فرطا واجعلھ لنا اجرا وذخرا واجعلھ لنا شافعا ومشفعا ۔

* আর মাইেয়ত নাবােলগা �মেয় হেল িনে�া� দুআ পড়েব-

۔ اللھم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا أجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعةً ومشفعة

* দুআ পড়ার পর পূেব �র ন�ায় আ�া� আকবার বলেব (এটা ফরয)।

* অতঃপর উভয় হাত �ছেড় িদেয় �থেম ডান িদেক তারপর বাম িদেক সালাম িফরােব। (/احسن الفتاوی جھ
(۴ و بہشتی گوہر

* উভয় সালাম িফরােনার পর হাত ছাড়া যায় িকংবা ডান িদেকর সালােমর পর ডান হাত এবং বাম
িদেকর সালােমর পর বাম হাত ছাড়া যায় ।

* নামােয জানাযার পর সােথ সােথ স��িলতভােব হাত উ�ঠেয় দুআ করা মাক�হ ও িবদআত। তাই এটা
করা যােব না। (1/احکام میت ، خالصة الفتاوى، نفع المفتى والسائل واحسن الفتاوى جـ)

* জতুা খুেল মা�টেত দািঁড়েয় নামােয জানাযা পড়া উ�ম। অবশ� দাড়ঁােনার �ান এবং জতুা পাক হেল
জতুা পেরও নামায পড়া যায়। আর জতুা খুেল জতুার উপর দািঁড়েয় নামায পড়ার ই�া হেল জতুার
উপিরভাগ পাক হওয়া শত� ।

কাফন-দাফেনর মাসলা মাসােয়ল
* জানাযার জন� একািধক লাশ এক��ত হেল �েত�েকর জানাযা পথৃক পথৃক আদায় করা উ�ম । �স
��ে� যােক অিধক �নককার বেল মেন হয় তার জানাযা আেগ পড়া ভাল । একে�ও আদায় করা যায়।
�সে�ে� িবিভ� ধরেনর লাশ থাকেল পু�েষর লাশ ইমােমর স�ুেখ, তারপর �ছাট বা�ােদর, তারপর
বয়�া মিহলােদর, তারপর নাবােলগা �মেয়েদর- এই তারতীেব লাশ রাখেব ।

* যিদ ওলীর অনুমিত এবং িশরকােত জানাযার জামা’আত অনু��ত হেয় থােক তাহেল পুনব �ার
জানাযার নামায পড়া মাক�হ এবং তা শরী’আত স�ত নয়। ওলীর অনুমিত ও িশরকাত ব�তীত �থেম
জানাযা হেয় থাকেল ওলী ি�তীয় বার জামাআত করেত পাের। �সে�ে�ও �থমবার যারা জানাযায়
শরীক হেয়েছ ি�তীয়বার তারা শরীক হেত পারেব না। (�া��)

* �কান �কান �ােন লাশ স�েুখ �রেখ �লাকটা �কমন িছল �� করা হয় আর উপি�ত �লােকরা বেল
ভাল িছল, শরী’আেত এ�প বলার �কান িভি� �নই । (�া��)

জানাযা বহন করার িনয়ম সমূহ
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* মাইেয়ত দুেধর িশ� বা হােত হােত বহনেযাগ� �ছাট হেল পয �ায়�েম হােত হােত তােক বহন কের
িনেয় যােব। আর বড় হেল �কান খা�টয়া �ভৃিতেত �ইেয় িনেয় যােব, মাথা সামেনর িদেক থাকেব ।

* খা�টয়ার চার পায়ােক চার জেন উঠােব।

* খা�টয়ার পায়ােক হাত �ারা উ�ঠেয় কােঁধর উপর রাখেব।

* কবর�ান দরূ ইত�ািদ �কান ওজর না থাকেল জানাযা গাড়ী বা সওয়ারীেত উ�ঠেয় �নয়া মাক�হ।

জানাযা  বহন করার �মা�াহাব তরীকা :

* �থেম মাইেয়েতর ডান িদেকর স�খু পায়া হাত িদেয় িনেজর ডান কােঁধ উ�ঠেয় কমপে� দশ কদম
চলেব। অতঃপর ঐিদেকর িপছেনর পায়া ডান কােঁধ �রেখ কম পে� দশ কদম চলেব। তারপর
মাইেয়েতর বাম িদেকর স�েুখর পায়া বাম কােঁধ �রেখ দশ কদম, তারপর প�ােতর পায়া অনু�প বাম
কােঁধ �রেখ দশ কদম চলেব।

* জানাযা িনেয় �ত কদেম চলা সু�াত। তেব �দৗেড় নয় িকংবা খুব �ত নয় ।

* স�ীরা জানাযার ডােন বােয় নয় বরং প�ােত চলেব।

* স�ীেদর পােয় �হেট চলা �মা�াহাব। �কান বাহেন থাকেলও জানাযার প�ােত চলেব।

* জানাযা বহনকারী ও স�ীগণ �কান দু’আ, িযিকর শ� কের পড়েব না। শ� করা মাক�হ।

* জানাযা কাধঁ �থেক রাখার পূেব � �কউ বসেব না।

* জানাযার সােথ চলার সময় �কান কথা বলেব না। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ সময় খামূশ
থাকেতন।

* দাফন হওয়ার পূেব � মাইেয়ত ওয়ালােদর অনুমিত ব�তীত �কউ িফের আসেব না।

* জানাযা মিহলা হের খা�টয়া �ঢেক �নয়া �মা�াহাব।

* জানাযার ইমামত ও দাফন স�েক� মাইেয়েতর �কান ওিছয়াত থাকেল তার সমাধা করা।

দাফেনর িনয়ম-প�িত
* সাধারণ কবর�ােন দাফন করা সু�াত ।

* �যখােন যার মতৃ� � হয় �স এলাকার সাধারণ কবর�ােন তােক দাফন করা সু�াত । অন�� (দুই িতন
মাইেলর অিধক দেূর) লাশ �ানা�র করা সু�ােতর �খলাফ।

* �েয়াজেন কবেরর জন� জিম �েয়র অনুমিত রেয়েছ।

* �কবলামুখী হেয় দািঁড়েয় মাইেয়তেক সতক�তার সােথ উ�ঠেয় কবের নামােব।

* মাইেয়তেক কবের রাখার সময় িনে�া� দুআ বলা �মা�াহাব।



بسم هللا وعلى ملة رسول هللا ـ

অথ �ঃ আ�া� নােম এবং আ�া� রাসূেলর ধেম �র উপর তােক রাখলাম ।

* মাইেয়তেক �কবলামুখী কের ডান কােত �ইেয় �দয়া সু�াত। িচত কের �ইেয় �ধু মুখ �কবলামুখী
কের �দয়া যেথ� নয়।

* কবের রাখার পর খুেল যাওয়ার আশংকায় কাফেন �য িগরা �দয়া িছল তা খুেল িদেত হেব।

* মিহলােক কবের রাখার সময় পদ�া কের �নয়া �মা�াহাব। আর মাইেয়েতর শরীর �কাশ হেয় যাওয়ার
আশংকা থাকেল পদ�া করা ওয়া�জব।

* বু�ী (লাহদ্) কবর হেল কাচঁা ইট, বাশঁ �ভৃিত �ারা ব� করেব আর িস�কু কবর হেল কাঠ, বাশঁ বা
িপপার িদেয় �ঢেক িদেব এবং ফাক�েলা ব� কের িদেব।

* তারপর মা�ট �ফলেব। মাইেয়েতর মাথার িদক �থেক মা�ট �ফলেত �� করা �মা�াহাব ।

* �েত�ক ব��� উভয় হােত মা�ট িনেয় িতনবার মা�ট �ফলেব। �থমবার �ফলার সময় “িমনহা
খলাকনাকুম” ি�তীয়বার ওয়া িফহা নু্ঈদুকুম” এবং তৃতীয়বার “ওয়া িমনহা নুখিরজকুুম তা’রতান
উখর” পড়েব ।

* কবেরর িপঠ উেটর িপেঠর ন�ায় এক িবঘৎ বা তার �চেয় িকছ�  �বশী পিরমাণ উঁচ�  কের বানােনা
�মা�াহাব।

* মা�ট �দয়া স�� হওয়ার পর সব �েশেষ কবেরর মা�ট জমােনার জন� কবেরর উপর পািন িছ�টেয়
�দয়া �মা�াহাব।

* িনতা� অপারগতা ছাড়া এক কবের একািধক লাশ দাফন করেব না।

* কবেরর দু পােশ �খজেুরর ডাল বা �য �কান ডাল পুেত �দয়ার সােথ গলদ আকীদা জিড়ত হওয়ার
কারেণ এ �থেক িবরত থাকই উ�ম। (فتاوی دار العلوم جھ/ ٢ و احسن الفتاوی جھ/ ١)

* যত তাড়াতািড় স�ব দাফন কাফন সারা উ�ম। এমনিক জানাযায় অিধক �লাক হেব এজেন�ও িবল�
করা সু�ােতর �খলাফ।

দাফেনর পর যা যা করণীয়
* দাফন স�� হওয়ার পর কবেরর িনকট িকছ� �ণ অব�ান করতঃ মেৃতর �মার জন� দুআ করেব
অথবা কুরআন শরীফ পাঠ কের ছওয়াব �পৗ�েছ িদেব। এ�প করা �মা�াহাব। মতৃ �যন মুনকার
নাকীেরর �ে�র উ�র িদেত স�ম হয় তার জন� দুআ করেব ৷ এ�প করা সু�াত।

* দাফেনর পর কবেরর মাথার িদেক দািঁড়েয় সূরা বাকারার �� �থেক (‘মুফিল�ন’ �থেক �শষ পয ��)
পয �� এবং পােয়র িদেক দািঁড়েয় সূরা-বাকারার �শষ আয়াত সমূহ (‘আমানার�সূল’ �থেক �শষ পয ��)
আে� আে� পাঠ করা �মা�াহাব। ( فتاوی دار العلوم جھ ه ه و احکام میت)



মাইেয়েতর পিরবােরর সােথ অন�েদর যা যা করণীয়
* �িতেবশী এবং আ�ীয়-�জনেদর জন� �মা�াহাব হল মেৃতর পিরবােরর জন� এক িদেনর খাবার
�তরী কের পাঠােব এবং দুঃেখর কারেণ তারা �খেত না চাইেল পীড়াপীিড় কের খাওয়ােব।

* মেৃতর পিরবারেক িতন িদেনর মেধ� (এক বার) সা�না জানােনা �মা�াহাব। দেূরর �লােকরা
�শাকবাত�া ��রেণর মাধ�েম অথ �াৎ, পে�র মাধ�েমও এ �মা�াহাব আদায় করেত পােরন। শরী’আেতর
পিরভাষায় এটােক তািযয়াত বলা হয় ।

* �চিলত �শাক ��াব অনুেমাদন ও নীরবতা পালেনর �কান শরঈ িভি� �নই। এটা িবধম�েদর
অনুকরণ িবধায় পিরত�াজ�। শরীয়েতর দৃ��েত এেত �কান ফায়দা �নই ।

* �ত� ভােব একাকী তািযয়াত করা সু�াত। তেব ঘটনা�েম যিদ একািধক �লাক এক��ত হেয় যায়
তােত �কান অসুিবধা �নই।

* তািষয়ােতর মেধ� িনে�া� িবষয়াবলী অ�ভ� �� থাকেব ।

(ক) সা�না বাণী ।

(খ) ছবর ও �ধেয �র ফযীলত বণ �না এবং �ধেয �র �িত উৎসাহ �দান ।

(গ) আপনজেনর মতৃ� �জিনত কে�র জন� তারা ছওয়াব লাভ করেব- একথার উে�খ।

(ঘ) তািযয়ােতর সময় হাত উঠােনা ব�তীত িনে�া� দুআ পড়া-

أعظم هللا أجرك وأحسن عزائك وغفر لمیتك – (احسن الفتاوی ج ۴)

* িতন িদন অিতবািহত হেয় �গেল তািযয়াত করা মাক�হ, তেব সফের থাকার কারেণ এ সমেয়র মেধ�
তািযয়াত করেত না পারেল এরপরও করেত পােরন।

* তািযয়াতকারীগণ মেৃতর পিরবােরর উপর তােদরেক আপ�ায়ন করােনার �বাঝা চাপােব না। তােদর
উপর এ� �বাঝা চাপােনা অমানিবকতা এবং সু�ােতর পিরপ�ী ।

* �শাকসভা করা এমিনেত খারাপ নয়। তেব এখন এটা রছেম পিরণত হেয়েছ। তদুপির প�-প��কায়
নাম আসেব এ�প গলদ িনয়তও থােক, তাই এটা পিরত�াজ�।

সমা�: কাফন দাফেনর িনয়ম, কাফন দাফন প�িত ও কাফন দাফেনর pdf (জানাজার নামােজর
িনয়ম, জানাজার নামােজর �দায়া)।
সূ�: আহকােম িযে�গী।


