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চাই প্রসূ তি মায়ের তিতিড় যত্ন
২৮ মম তিশ্বজুয়ড় পাতলি হে তিরাপদ মািৃত্ব তদিস। প্রতি িছর এর প্রতিিাদয থায়ক সাধারণি ‘প্রসূ তি মায়ের যত্ন
তিি, মািৃমৃিুয মরাধ করুি’ এ ধরয়ির তকছু । ইসলায়ম প্রসূ তির তিরাপদ মািৃত্ব লায়ের অতধকার ও মািৃস্বাস্থ্য
পতরচযযার িযাপায়র তিতেন্ন তিক্ষা ও তদকতিয়দযিিা রয়েয়ছ। মািৃত্ব অজযি ময মকায়িা িারীসত্তায়ক পূ ণি
য াে মপৌঁয়ছ মদে।
গেযিিী মায়ক দীিী তিতধ-তিয়েধ এিং অয়িক কয় ার স্বাস্থ্যতিতধ মময়ি চলয়ি হে, অিযথাে মা ও তিশু উেয়েরই
মৃিুযর ঝুুঁতকয়ি পয়ড়। িাই তযতি মা হয়িি, িার অিিযই স্বাস্থ্য উন্নেি, সয়চিিিা িাড়ায়িা ও যয়থষ্ট পতরচযযা করয়ি
হয়ি। একজি সু স্থ্ মা একতি সু স্থ্ তিশুর জন্ম তদয়ি পায়রি। সু স্থ্ তিশুর জিয তিতিি করয়ি হয়ি তিরাপদ মািৃত্ব।
এজিয গেযিিী মায়ের প্রয়োজিীে তিশ্রাম, যত্ন ও মসিা অিযন্ত গুরুত্বপূ ণয।
একজি িারী তিরাপয়দ মা হয়িি -এ দাতেত্ব পতরিার এিং সমায়জর সিার। এ সমেিা মুসতলম পতরিায়রর
সদসযয়দর তিয়িে তিয়িচিার দািী রায়ে। প্রকৃিপয়ক্ষ তিরাপদ মািৃত্ব প্রতিতি গেযিিী িারীরই িযাযয প্রাপয িা
িযােসঙ্গি অতধকার। এর সয়ঙ্গ মদি ও জাতির েতিেযৎ প্রজন্ম গ য়ির তিেেতি ওিয়প্রািোয়ি জতড়ি। এ ময়ময
পতিত্র কুরআয়ি আল্লাহ িা‘আলা ম ােণা কয়রয়ছি,
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]٣٢٢ :﴾ [ابلقضة٢٣٣ُُبَ ِصي
“আর মায়েরা িায়দর সন্তািয়দরয়ক পূ ণয দু ’িছর দু ধ পাি করায়ি, (এিা) িার জিয ময দু ধ পাি করািার সমে পূ ণয
করয়ি চাে। আর তপিার উপর কিযিয, তিতধ মমািায়িক মায়েয়দরয়ক োিার ও মপািাক প্রদাি করা। সায়ধযর
অতিতরক্ত মকায়িা িযতক্তয়ক দাতেত্ব প্রদাি করা হে িা। কষ্ট মদওো যায়ি িা মকায়িা মায়ক িার সন্তায়ির জিয তকংিা
মকায়িা িািায়ক িার সন্তায়ির জিয। আর ওোতরয়ির ওপর রয়েয়ছ অিু রূপ দাতেত্ব। অিঃপর িারা যতদ পরস্পর
সম্মতি ও পরাময়িযর মাধযয়ম দু ধ ছাড়ায়ি চাে, িাহয়ল িায়দর মকায়িা পাপ হয়ি িা। আর যতদ মিামরা মিামায়দর
সন্তািয়দরয়ক অিয কায়রা মথয়ক দু ধ পাি করায়ি চাও, িাহয়লও মিামায়দর ওপর মকায়িা পাপ মিই, যতদ মিামরা
তিতধ মমািায়িক িায়দরয়ক যা মদিার িা তদয়ে দাও। আর মিামরা আল্লাহয়ক েে কর এিং মজয়ি রাে, তিিে
আল্লাহ মিামরা যা কর, মস সম্পয়কয সমযক দ্রষ্টা। আর সন্তায়ির তপিার দাতেত্ব হয়লা মািার োওো-পরার উত্তম
িযিস্থ্া করা।” [সূ রা আল-িাকারা, আোি: ২৩৩]
পৃতথিীর সিয়চয়ে মধু র িব্দ ‘মা’। িলা হয়ে থায়ক একজি িারীর পূ ণযিা আয়স মািৃয়ত্ব। পতিমা এক মিীেী
লু য়িাতহতচ িয়লি, িারীর সারা মচিি ময়ি মািৃয়ত্বর আকাঙ্ক্ষা জতড়য়ে থায়ক। এ পৃতথিীর সিার স্রষ্টা মহাি রাব্বু ল
‘আলামীি িারী-পুরুয়ের তমলয়ির মাধযয়ম পৃতথিীয়ি মািি িংিতিস্তায়রর ধারা অিযাহি মরয়েয়ছি।
َ َ
َ
َ َ
ٓ
ۡ
ََ َ
َ ٓ َ
َٰٓ ﴿
ُون
ُ ٱّللُٱَّلِيُت َسا َءل
َُ ُُقُم ِۡن َهاُ َز ۡو َج َهاُ َو َبثُُم ِۡنه َماُٗاُكث ِياُ َون َِساءُُ َوٱتقوا
َُ يأ ُّي َهاُٱنلاسُُٱتقواُُ َربكمُُٱَّلِيُخلقكمُمِنُنفسُُ َوَٰح َِدةُُ َوخل
َۡ
َ َ َ َ
]١ :﴾ [النساء١ُنُ َعل ۡيك ُۡمُ َرقِيبا
ُ ٱّللَُك
ُ ُُامُإِن
َُ بِهِۦُ َوٱۡل ۡر َح

চাই প্রসূ তি মায়ের তিতিড় যত্ন

2

“মহ মািু ে, মিামরা মিামায়দর রিয়ক েে কর, তযতি মিামায়দরয়ক সৃ তষ্ট কয়রয়ছি এক িফস মথয়ক। আর িা মথয়ক
সৃ তষ্ট কয়রয়ছি িার স্ত্রীয়ক এিং িায়দর মথয়ক ছতড়য়ে তদয়েয়ছি িহু পুরুে ও িারী। আর মিামরা আল্লাহর িাকওো
অিলম্বি কর, যার মাধযয়ম মিামরা এয়ক অপয়রর কায়ছ চাও। আর েে কর রক্ত-সম্পতকযি আত্মীয়ের িযাপায়র।
তিিে আল্লাহ মিামায়দর ওপর পযযয়িক্ষক।” [সূ রা আি-তিসা, আোি: ১]
িয়ি িংিািু ক্রম ধারা তিতকয়ে রাোর দাতেত্ব আল্লাহ িা‘আলা প্রধািি িারীর ওপর িার মািৃয়ত্বর মধয তদয়ে অপযণ
কয়রয়ছি। মায়ের এ অিুলিীে িযায়গর তদকতির কথা উয়ল্লে কয়র মহাি আল্লাহ িারিার মায়ের প্রতি দাতেত্বিীল
আচরয়ণর তিয়দযি তদয়েয়ছি। তিতি িয়লয়ছি,
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“আর আমরা মািু েয়ক িার মািাতপিার িযাপায়র (সদাচরয়ণর) তিয়দযি তদয়েতছ। িার মা কয়ষ্টর পর কষ্ট মোগ কয়র
িায়ক গয়েয ধারণ কয়র। আর িার দু ধ ছাড়ায়িা হে দু ’িছয়র; সু িরাং আমার ও মিামার তপিা-মািার শুকতরো
আদাে কর। প্রিযািিযি মিা আমার কায়ছই। আর যতদ িারা মিামায়ক আমার সায়থ তিকয করয়ি মজার মচষ্টা কয়র,
ময তিেয়ে মিামার মকায়িা জ্ঞাি মিই, িেি িায়দর আিু গিয করয়ি িা এিং দু তিোে িায়দর সায়থ িসিাস করয়ি
সদ্ভায়ি। আর অিু সরণ কর িার পথ, ময আমার অতেমুেী হে। িারপর আমার কায়ছই মিামায়দর প্রিযািিযি।
িেি আতম মিামায়দরয়ক জাতিয়ে মদি, যা মিামরা করয়ি।” [সূ রা মলাকমাি, আোি: ১৪-১৫]
তিরাপদ মািৃয়ত্বর অতধকার একতি মািিাতধকার। মিমতি তিরাপদ প্রসয়ির সি ধরয়ির সু য়যাগ পাওোও একজি
মায়ের অতধকার। একজি িাগতরক তহয়সয়ি তিতি মস অতধকার মোগ করার ক্ষমিা রায়েি। স্ত্রী িা সন্তায়ির মা যায়ি
প্রয়োজিীে পতরমায়ণ মপ্রাতিি ও তেিাতমিসমৃদ্ধ োদয গ্রহয়ণ যত্নিাি হি, এতদয়ক পতরিায়রর প্রধাি িা স্বামীর দৃ তষ্ট
রাো অিিয কিযিয। সন্তাি মপয়ি এয়ল গেযিিী মায়ক পুতষ্টকর এিং পতরমায়ণ মিতি োিার োওো প্রয়োজি।
মকিিা, িার োিায়র একতি িে, দু তি প্রাণ িাুঁয়চ। হালাল তরতযক েক্ষণ ও িার শুকতরো আদায়ের তিয়দযি তদয়েয়ছি
মহাি আল্লাহ। এ ময়ময কুরআয়ি তিিৃ ি হয়েয়ছ,
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َُ يأ ُّي َهاُٱَّل

‘মহ মু’তমিগণ, আহার কর আতম মিামায়দরয়ক ময হালাল তরতযক তদয়েতছ িা মথয়ক এিং আল্লাহর জিয মিাকর কর,
যতদ মিামরা িাুঁরই ইিাদাি কর।” [সূ রা আল-িাকারা, আোি: ১৭২]
স্ত্রীর েরণ-মপােয়ণর গুরুদাতেত্ব স্বামীয়ক যথাযথোয়ি পালি করার িাতগদ মদওো হয়েয়ছ হাদীয়স। গেযকালীি এিং
তিশুয়ক দু ধ দািকায়ল এ িযাপায়র মিতি সিকয দৃ তষ্ট রাো দরকার। স্ত্রীর অতধকায়রর প্রতি তিয়িে গুরুত্বায়রাপ
কয়রয়ছি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম। মু‘আতিো কুিাইরী রাতদোল্লাহু ‘আিহু মথয়ক িতণযি, তিতি
িয়লি,
َ َ َ
َ َ َْ َ
ُ َُ
َ ُ ُ َْ
ُ ْ
ُ
ََْ ُ َ ُ َ ه
ُ ْ َف ُقل: قَ َال،اهلل َعلَيْه َا َسله َم
ُ اَّلل َص هَّل
 َاَل، َااك ُسوه هن ِل هما تكت ُسون، «أ ْط ِع ُموه هن ِل هما تأكلون: ِِف ن ِ َسائِنَا قال: َما تقول:ت
ِ
ِ «أتيت رسول
ُ ُ ِّ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ه
»حوه هن
 اَل تقب،ْضبوهن
ِ ت
“আতম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লায়মর সম্মু য়ে এলাম। এরপর িায়ক তজয়জ্ঞস করলাম, আমায়দর
স্ত্রীয়দর (হক) তিেয়ে আপতি কী িয়লি? তিতি িলয়লি, মিামরা (স্বামীরা) যা োয়ি, িায়দর (িারীয়দর) িাই মেয়ি
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মদয়ি। িায়দর িাই পরায়ি যা মিামরা পরয়ি। আর িায়দর প্রহার করয়ি িা এিং িায়দর কিূ-কািিয করয়ি িা।”
(আিূ দাঊদ, হাদীস িং ২১৪৪)
গেযধারয়ণর সমে স্ত্রীর িারীতরক ও মািতসক সু স্থ্িার জিয সিার আয়গ িার স্বামীর সহয়যাতগিা প্রয়োজি। এজিয
সন্তািসম্ভিা মায়ের প্রতি সিার দাতেত্ব রয়েয়ছ। হাদীয়স এয়সয়ছ,
َ ه
ْ
َ ه
َ َْ َ
َ َ
َ اا ْاا فَإ هن ه
َ «تَ َد
»ي داء َاا ِحد ال َه َض ُم
 غ،اَّلل َع هز َا َج ل ْم يَ َض ْ داء ِإَل َا َع َ لُ د َااء
ِ
“মিামরা তচতকৎসা করাও, কারণ আল্লাহ িা‘আলা ময মরাগই তদয়েয়ছি িার প্রতিয়েধকও তদয়েয়ছি। শুধু একতি
মরাগ িযিীি আর িা হয়ে, িাধযকয।” [আিূ দাউদ, হাদীস িং ৩৮৫৫]
আিুদ-দারদা রাতদোল্লাহু ‘আিহু মথয়ক িতণযি, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম িয়লি,
ِّ ُ َ َ َ َ َ َ ه ه َ َ ْ َ َ ه َ َ ه
َ اا ْاا َا ََل تَ َد
َ ُك َداء َد َااء َفتَ َد
»اا ْاا ِِبَ َضام
 اجع ِل،« ِإن اَّلل أنزل ادلاء اادلااء
“তিিেই আল্লাহ মরাগ এিং দাওো (ওেু ধ) দু ’তিই পাত য়েয়ছি এিং প্রতিতি মরায়গরই ওেু ধ রয়েয়ছ। সু িরাং মিামরা
তচতকৎসা গ্রহণ কয়রা। িয়ি হারাম িস্তু তদয়ে তচতকৎসা কয়রা িা।” (আিূ দাউদ, হাদীস িং ৩৮৭৪, [যঈফ িা হাসাি
তলগাইতরহী])
অিয হাদীয়ছ রয়েয়ছ, জায়ির রাতদোল্লাহু ‘আিহু মথয়ক িতণযি, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম িয়লি,
ُ َ َ ٌ َ َ َ ِّ ُ
ْ َ َ َ ََ ُ ه
ه
» هلل َع هز َا َج
 ف ِإذا أ ِصيب دا،اء
« ِلُك داء دا
ِ اء ادلا ِء ب َضأ بِ ِإذ ِن ا
“প্রয়িযক মরায়গরই ওেু ধ রয়েয়ছ। যেি মকায়িা মরায়গর ওেু ধ প্রয়োগ হে, আল্লাহ িা‘আলার অিু মতিয়ি িা োয়লা
হয়ে যাে।” (সহীহ মুসতলম, হাদীস িং ২২০৪)
ইসলায়ম সন্তাি প্রসিকালীি পতিত্রিা রক্ষা ও সািধািিা অিলম্বয়ির িযাপায়র তদকতিয়দযিিা রয়েয়ছ। হাদীছ ও
তফকয়হর তকিািসমূ য়হ তিফাসগ্রস্ত িারী প্রসয়ঙ্গ িহু অধযাে রতচি হয়েয়ছ। সন্তাি েূ তমষ্ঠ হওোর সমে প্রসূ তিয়ক
অিযন্ত সিকয থাকয়ি হে। মদয়ির প্রিযন্ত অঞ্চয়ল সরকারী হাসপািাল, পযযাপ্ত ডাক্তার, আধু তিক যন্ত্রপাতির অোি
এিং তচতকৎসালয়ে পদযা রক্ষার উপযু ক্ত পতরয়িয়ির অপ্রিুলিা এেিও প্রকি। মা ও তিশু স্বাস্থ্য মকন্দ্র, সযায়িলাইি
তিতিক এিং তিতেন্ন এিতজও িা সংস্থ্ার মা ও তিশু স্বাস্থ্য মকন্দ্রগুয়লার দিা এিিাই োরাপ ময সািযক্ষতণক ডাক্তায়রর
অোি েুিই প্রকি। িারপরও মািৃত্ব তিরাপদ করয়ি মচষ্টা চাতলয়ে মযয়ি হয়ি; সিার ময়ধয সয়চিিিা িাড়ায়ি হয়ি;
তিরাপদ মািৃত্ব তিতিি হয়ি; সি মশ্রতণর মািু ে এ অতধকার পায়ি, মসিাই আমায়দর প্রিযািা।
িাংলায়দয়ি অতিতক্ষি পতরিায়র তিয়িেি গ্রামাঞ্চয়ল গেযিিী ও স্তিযদাত্রী মায়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব িা মদওোে
একসমে অহরহ মািৃত্বকালীি মৃিুযর ময়িা অিাকাতঙ্ক্ষি িিা িি। আন্তজযাতিক তিতেন্ন সংস্থ্া ও সংগ য়ির
িািামুেী উয়দযাগ ও রায়ের ইতিিাচক িৎপরিাে অিস্থ্ার মিি উন্নতি য়িয়ছ। ১৯৮৭ সায়ল মকতিোর িাইয়রাতিয়ি
উন্নেি সহয়যাগীয়দর তি য়ক আন্তজযাতিক অঙ্গয়ি তিরাপদ মািৃত্ব তিেয়ে পতরকল্পিা গ্রহণ করা হে। ১৯৯৭ সায়ল
শ্রীলঙ্কার রাজধািী কলয়ম্বাে অিু তষ্ঠি এক তি য়ক তিতেন্ন আন্তজযাতিক সংগ ি তিেেতি পযযায়লাচিা এিং এ
কাযযক্রময়ক এতগয়ে তিয়ে যাওোর ওপর গুরুত্বায়রাপ কয়র। যার মূ ল উয়েিয হয়লা তিরাপদ মািৃত্বয়ক িারীর
অতধকার তহয়সয়ি প্রতিষ্ঠা কয়র মা ও িিজািয়কর মৃিুযহার কতময়ে আিা। (সূ ত্র: িাংলায়দয়ির তিতেন্ন জািীে তদতিক
সংিাদ পত্র)
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স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের িথয অিু যােী, িিযমায়ি িাংলায়দয়ি মািৃমৃিুযর হার প্রতি লায়ে জীতিি জয়ন্ম ১৯৪ জি।
িিজািয়কর মৃিুযর হার প্রতি হাজায়র ৩২ জি। ২০১১ সায়ল জাতিসংয় র ৬৬িম সাধারণ অতধয়িিয়ি িাংলায়দয়ির
প্রধািমন্ত্রীয়ক মা ও তিশু স্বায়স্থ্য অসামািয অিদায়ির জিয তডতজিাল মহলথ ফর তডতজিাল মডয়েলপয়মন্ট িীেযক
‘সাউথ-সাউথ’ পুরস্কার প্রদাি করা হে।
ইসলায়ম িারী ও তিশু তিয়িেি মা ও মািৃজাতির মযযাদা রক্ষা,কার প্রতিষ্ঠা ও যত্নআতত্তর িযাপায়র ইসলায়ম সীমাহীি
গুরুত্ব মদওো হয়েয়ছ। এর দািী তছল গেযিিী ও প্রসূ তি মায়ের িযাপায়র ইসলায়মর ধারক-িাহকরা সমাজ ও রােয়ক
সজাগ সয়চিি করয়িি। পতরিায়পর তিেে, এ িযাপায়র িড় মকায়িা উয়দযাগ দৃ িযমাি িে। এ জােগা িাই প্রাে
পুয়রািাই পতিমা ও িায়দর মদাসরয়দর মিিৃত্বাধীি-কিৃযত্বাধীি এিতজও ও সংগ য়ির দেয়ল। গ্রামাঞ্চয়ল দতরদ্র
এলাকাগুয়লাে এরা মসিার িায়ম িাই তমিিাতর িৎপরিার মাধযয়ম হাজার হাজার মুসতলয়মর ঈমাি হরণ করয়ছ।
মদয়ির পািযিয ও উত্তরাঞ্চলীে এলাকাগুয়লাে ইয়িাময়ধয হাজার হাজার মুসতলম ও উপজাতি তিস্টধয়ময দীতক্ষি
হয়েয়ছ।
এেিই সমে প্রসূ তি মায়ের মসিা ও িায়দর যত্ন তিেয়ে তিয়জয়দর করণীে সম্পয়কয সজাগ হওো। তিয়জয়দর
েূ তমকার জােগা প্রসাতরি কয়র ছদ্ময়িিী িত্রুয়দর সম্পয়কয সজাতি ও মুসতলম উম্মাহয়ক সজাগ ও সয়চিি করা। এ
মক্ষয়ত্র আমায়দরয়ক সম্ভািয সি উপাে কায়জ লাগায়ি হয়ি। গণমাধযম এিং দাওোয়ির সি উপাে ও উপকরণয়ক
কায়জ লাগায়ি হয়ি। ইসলামী মসিা কাযযক্রম সিযস্তয়র ছতড়য়ে তদয়ে তিধমযীয়দর কায়ছ তিপয়দর তদয়ি হাি পািার
দু ঃেজিক পথ িন্ধ কয়র তদয়ি হয়ি। িযতক্তগি অতেজ্ঞিাে জাতি, িহু আত্মমযযাদা মিাধসম্পন্ন মুসতলমও গ্রামাঞ্চয়ল
উপােহীি হয়ে সন্তািসম্ভািা স্ত্রী িা মিািয়ক তিয়ে িায়দর দ্বারস্থ্ হয়েি। কারণ প্রিযন্ত এলাকাে এসি এিতজওয়দর
স্বাস্থ্য়সিাই অয়িক স্থ্ায়ি একমাত্র উপাে। আল্লাহ আমায়দর মিাঝার এিং কাযযকর উয়দযাগ গ্রহয়ণর িাওফীক দাি
করুি। মুসতলম জাতিয়ক তিজাতির সাময়ি মুোয়পক্ষী হওো মথয়ক রক্ষা করুি। আমীি।
সমাপ্ত

