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সংরিপ্ত বর্ণনা............. 
আল্লাহে বান্দারদে ওপে যতগুরলা অনুগ্রহ আরে তাে 
মারে অনযতম প্রধান অনুগ্রহ হরলা পানাহাে। 
মানুরেে শেীে গঠন, বর্দ্ণন ও রিরক থাকাে মূল 
উপাদান হরে পানাহাে। এ রন‘আমরতে দারব হরলা 
এে দাতাে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কো। পানাহারেে 
অরনকগুরলা আদব ও রবধান েরয়রে বিমান প্রবরে 
সস সম্পরকণ আরলাচনা কো হরয়রে। 
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পানাহারেে আদব 
   

আল-হামদুরলল্লাহ ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু ‘আলা 
োসূরলল্লাহ..... 
আল্লাহে বান্দারদে ওপে যতগুরলা অনুগ্রহ আরে তাে 
মারে অনযতম প্রধান অনুগ্রহ হরলা পানাহাে। মানুরেে 
শেীে গঠন, বর্দ্ণন ও রিরক থাকাে মূল উপাদান হরে 
পানাহাে। এ রন‘আমরতে দারব হরলা এে দাতাে 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কো। আে এ কৃতজ্ঞতা আল্লাহে 
প্রশংসা এবং তাাঁে সদওয়া রবধান পালন কোে মাধযরম 
আদায় কো সযরত পারে। এ রন‘আমরতে আরো একরি 
দারব হরে, এে সহায়তায় আল্লাহে নাফেমারন কো যারব 
না।  
পানাহারেে অরনকগুরলা আদব ও রবধান েরয়রে, যারক 
দুইভারব ভাগ কো সযরত পারে:  
প্রথমত: সয রবেয়গুরলাে গুরুত্ব সদওয়া আবশযক। সযমন, 
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(১) খাদয ও পানীয় জাতীয় রজরনরসে ইহরতোম কো আে 
এ রবশ্বাস োখা সয এগুরলা আল্লাহে রন‘আমত যা আল্লাহ 
তা‘আলা তারক রদরয়রেন। 
(২) খাদয জাতীয় রজরনসরক অবরহলা-অসম্মান না কো; 
ডাস্টরবন ও ময়লা আবজণনাে রভতরে না সফলা। 
(৩) খাবাে শুরুরত রবসরমল্লাহ বলা। রবশুর্দ্ অরভমত 
হরলা: খাবাে শুরুরত রবসরমল্লাহ বলা ওয়ারজব, সকননা 
অরনকগুরলা সহীহ এবং সুস্পষ্ট হাদীস এ রনরদণশই করে। 
আে এ রনরদণরশে রবপেীত সকারনা হাদীস সনই। এ মরতে 
রবরুরর্দ্ সবণসম্মত ঐকযমতযও সৃরষ্ট হয় রন সয, এে প্রকাশয 
অথণ সথরক সবে করে রদরব। আে সয বযরি পানাহারেে 
সময় রবসরমল্লাহ বলরব না তাে ওয়ারজব তযাগ কো হরব। 
রবসরমল্লাহ ওয়ারজব হওয়াে প্রমার্সমূহ: 
এক. উমাে ইবন আবূ সালামা োরদয়াল্লাহু ‘আনহু বরলন, 
োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তারক বরলন, 

ا يَِليَك يَا ُغاَلُم، َسمِّ » ، َوُُكْ بِيَِميِنَك، َوُُكْ ِممه َ  «اَّلله
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“সহ বৎস! রবসরমল্লাহ বল এবং ডান হাত রদরয় খাও। 
আে খাবাে পারেে সয অংশ সতামাে সারথ লাগারনা সস 
অংশ সথরক খাও।”1 
দুই. হুযাইফা োরদয়াল্লাহু ‘আনহু োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সথরক বর্ণনা করেন, 

ْن ََل يُْذَكَر اْسُم اهلِل َعلَيْهِ إِنه »
َ
َعاَم أ يَْطاَن يَْستَِحلُّ الطه  « الشه

“শয়তান ঐ খাবােরক রনরজে জনয হালাল মরন করে যাে 
শুরুরত রবসরমল্লাহ বলা হয় রন।”2 
(৪) বান্দা খাবাে পারেে সযরদক তাে সারথ লাগারনা 
সসরদক সথরক খারব। উপরে বরর্ণত উমাে ইবন আবূ 
সালামা োরদয়াল্লাহু ‘আনহুে হাদীরসে কােরর্। আে 
খাবাে যরদ রবরভন্ন ধেরনে হয় তাহরল অনযরদক -যা তাে 
সারথ লারগায়া নয়- সথরক খাওয়ারত সকারনা সদাে সনই।  
(৫) যরদ খাবারেে সকারনা সলাকমা পরে যায় তরব উরঠরয় 
খারব, যরদ ময়লা লারগ ধুরয় ময়লা মুি করে খারব। 

                                                           
1 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৪৯৫৮। 
2 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০১৭। 
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কাের্, এরিই সুন্নাত এবং এে মাধযরমই োসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লারমে রনরদণরশে অনুসের্ কো 
হরব। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলন, 

ُكلَْها، َوََل »
ْ
َذى َوْْلَأ

َ
َحِدُكْم فَلْيُِمْط َعنَْها اْْل

َ
إَِذا َسَقَطْت لُْقَمُة أ

يَْطانِ   «يََدْعَها لِلشه
“যরদ সতামারদে কারো খাবারেে সলাকমা পরে যায় তরব 
তাে সথরক ময়লা দূে কেরব এবং তা সখরয় সফলরব, 
শয়তারনে জনয সেরখ রদরব না।”3 
(৬) খাবারেে সেি পরেষ্কাে কেরব এবং তাে রভতরে যা 
রকেু থাকরব মুরে খারব। জারবে োরদয়াল্লাহু ‘আনহু সথরক 
বরর্ণত, রতরন বরলন, 

نه انلهِِبه َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسله »
َ
ْحَفِة، َوقَاَل: أ َصابِِع َوالصه

َ
َمَر بِلَْعِق اْْل

َ
َم أ

َكةُ » يِِّه الََْبَ
َ
 « إِنهُكْم ََل تَْدُروَن ِِف أ

“োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আঙু্গল এবং 
সেি সচরি সখরত রনরদণশ রদরয়রেন এবং বরলরেন সতামো 

                                                           
3 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০৩৩। 
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জারনা না সকান অংরশ বেকত েরয়রে।”4 

আনাস োরদয়াল্লাহু ‘আনহু োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম সথরক বর্ণনা করেন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমারদেরক সেি সচরি খাবাে 
রনরদণশ রদরয় বরলন, 

َكةُ » يِّ َطَعاِمُكُم الََْبَ
َ
 « فَإِنهُكْم ََل تَْدُروَن ِِف أ

“সতামো জারনা না সতামারদে খাবারেে সকান অংরশ 
বেকত েরয়রে।”5 বেকত দ্বাো উরেশয হরলা যাে দ্বাো 
উপকাে এবং পুরষ্ট লাভ হয়। 
(৭) আঙু্গল সধায়াে পূরবণ সচরি খারব। কা‘ব ইবন মারলক 
োরদয়াল্লাহু ‘আনহু বরলন,  

َصابَِع، فَإِذَ »
َ
ُكُل بِثاََلِث أ

ْ
نه رَُسوَل اهلِل َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم ََكَن يَأ

َ
ا أ

 «فََرَغ لَِعَقَها
“োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রতন আঙু্গল 

                                                           
4 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০৩৩। 
5 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০৩৪। 
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রদরয় সখরতন এবং খাওয়া সশরে আঙু্গল সচরি সখরতন।”6 
আবু হুোয়ো োরদয়াল্লাহু ‘আনহু সথরক মােফূ‘ হাদীরস 
বরর্ণত, 

َصابَِعُه، فَإِنهُه ََل يَْدرِي ِِف »
َ
َحُدُكْم فَلْيَلَْعْق أ

َ
َكَل أ

َ
َكةُ إَِذا أ يهِتِهنه الََْبَ

َ
 « أ

“যখন সতামারদে সকউ খাবাে খায় তখন সস সযরনা তাে 
আঙু্গলগুরলা সচরি খায়। সকননা সস জারন না সকান 
আঙু্গরল বেকত েরয়রে?”7 
আরলমগর্ বরলন, রনরবণাধ-মূখণ সলাকরদে আঙু্গল সচরি 
খাওয়ারক অপেন্দ কো ও এরক অভদ্রতা মরন কোরত 
রকেু যায় আরস না। তরব হযাাঁ, খাওয়াে মােখারন আঙু্গল 
সচরি খাওয়া উরচৎ নয়। সকননা আঙু্গল আবাে বযবহাে 
কেরত হরব আে আঙু্গরল সলরগ থাকা লালা ও থুতু 
সেরিে েরয় যাওয়া খাবারেে সারথ লাগরব আে এরি এক 
প্রকাে অপেন্দনীয়ই বরি।  

                                                           
6 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০৩২। 
7 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০৩৫। 
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(৮) খাবারেে প্রশংসা কো মুস্তাহাব, সকননা এে মাধযরম 
খাবাে আরয়াজন ও প্রস্তুতকােীে ওপে একিা ভারলা 
প্রভাব পেরব। সারথ সারথ আল্লাহে রন‘আমরতে শুকরেয়া 
আদায় কো হরব। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম কখরনা কখরনা এমন কেরতন। জারবে 
োরদয়াল্লাহু ‘আনহু সথরক বরর্ণত, রতরন বরলন, 

ْهلَهُ »
َ
َل أ

َ
نه انلهِِبه َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم َسأ

َ
ُدمَ  أ

ُ
َما ِعنَْدنَا »َفَقالُوا:  «اْْل

ُكُل بِهِ  «إَِله َخل  
ْ
، نِْعَم »َوَيُقوُل:  فََدََع بِِه، فََجَعَل يَأ ُدُم اْْلَلُّ

ُ
نِْعَم اْْل

ُدُم اْْلَلُّ 
ُ
 «اْْل

“োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় 
পরেবারেে রনকি তেকােী চাইরলন। তাো বলরলন, 
আমারদে কারে রসেকা োো আে রকেু সনই। রতরন 
রসেকা আনরত বলরলন এবং তাে দ্বাো সখরত লাগরলন। 
অতঃপে বলরলন, রসেকা কতইনা উত্তম তেকােী; রসেকা 
কতইনা উত্তম তেকােী।”8 

                                                           
8 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০৫২। 
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(৯) পারন পানকােীে জনয সুন্নাত হরলা, রতন শ্বারস পান 
কো। একিু পান কোে পে পাে মুখ সথরক দূরে সরেরয় 
রনরয় শ্বাস রনরব। অতঃপে রদ্বতীয়বাে, এেপে একইভারব 
তৃতীয়বাে। সযমন, আনাস োরদয়াল্লাহু ‘আনহুে বরর্ণত 
হাদীরস এরসে, 

اِب ثاََلثًا، » َ ُس ِِف الَّشه ََكَن رَُسوُل اهلِل َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم يَتَنَفه
 »َوَيُقوُل: 

ُ
ْمَرأ

َ
 َوأ

ُ
بَْرأ

َ
ْروَى َوأ

َ
 « إِنهُه أ

“োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম পান কোে 
মারে রতনবাে শ্বাস রনরতন এবং বলরতন: এভারব পান 
কো অরধক রপপাসা রনবাের্কােী অরধক রনোপদ অরধক 
তৃরপ্তদায়ক।”9  
পানাহারেে সশরে আল্লাহে রন‘আমরতে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশস্বরূপ তাাঁে প্রশংসা কেরব। সবণরনম্ন স্তে হরে 
অন্তত ‘আলহামদু রলল্লাহ’ বলা। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলন, 

                                                           
9 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০২৮। 
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وْ يََّْشََب »
َ
ْكلََة َفيَْحَمَدهُ َعلَيَْها أ

َ
ُكَل اْْل

ْ
ْن يَأ

َ
إِنه اهلَل لَََيََْض َعِن الَْعبِْد أ

َبَة َفيَْحَمَدُه َعلَيَْها ْ  «الَّشه

“সয বযরি খাবারেে পে আল্লাহে প্রশংসা করে। অনুরূপ 
পান কোে পে আল্লাহে প্রশংসা করে। আল্লাহ সস 
বান্দাে প্ররত সন্তুষ্ট হন।”10 

আে যরদ হাদীরস বরর্ণত সকারনা সদা‘আ পরে তাহরল তা 
হরব সরবণাত্তম। সবরচরয় রবশুর্দ্ সদা‘আ যা সাহাবী আবূ 
উমামা োরদয়াল্লাহু ‘আনহু বরর্ণত হাদীরস এরসরে, যখন 
দস্তেখান উঠারনা হরতা তখন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলরতন, 

ٍع َوََل » ِ َكِثًَيا َطيِّبًا ُمبَاَرًًك ِفيِه، َغَْيَ َمْكِِفٍّ َوََل ُموَده احلَْمُد َّلِله
 «ُمْستَْغًًن َعنُْه، َربهنَا

“পরবে বেকতময় অরনক অরনক প্রশংসা আল্লাহে জনয। 
সহ আমারদে েব, এ সথরক কখরনা রবমুখ হরত পােরবা 

                                                           
10 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২৭৩৪। 
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না, রবদায় রনরত পােরবা না এবং এ সথরক অমুখারপিী 
হরতও পােরবা না।”11 
(১০) যখন অরনক সলারকে সারথ বরস পান কেরব আে 
পান কোে পে কাউরক রদরত চাইরব তাহরল ডান পারশ্বণ 
বসা বযরিরক রদরব, সস যরদ বয়রস সোি হয় আে বাম 
পাশ্বণস্থজন তাে সথরক বে, তবুও। হযাাঁ, যরদ সোি সথরক 
অনুমরত রনরয় বেরক সদওয়া হয় তাহরল সকারনা সদাে 
সনই । আে যরদ অনুমরত না সদয় তাহরল তারকই রদরব। 
কাের্, সসই আরগ পাওয়াে সবরশ অরধকাে োরখ। 
এে প্রমার্ হরলা সাহাবী সাহল ইবন সা‘দ োরদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথরক বরর্ণত হাদীস, 

ِ َصَّله اهلُل َعلَيِْه » نه رَُسوَل اَّلله
َ
اٍب، َوَعْن يَِميِنِه ُغاَلٌم، أ ِِتَ بََِّشَ

ُ
وََسلهَم أ
ْشيَاٌخ، َفَقاَل لِلُْغاَلِم: 

َ
ْعِطَي َهُؤَلَءِ »َوَعْن يََسارِهِ أ

ُ
ْن أ

َ
َذُن ِِل أ

ْ
تَأ

َ
، « أ

َحًدا، َفتَلهُه ِِف يَِدهِ 
َ
وثُِر بِنَِصيِِب ِمنَْك أ

ُ
ِ ََل أ  «َفَقاَل الُغاَلُم: ََل َواَّلله

                                                           
11 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৫৪৫৮; সহীহ মুসরলম, হাদীস নং 
৩৮৪৯। 
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“োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লারমে রনকি রকেু 
পানীয় আনা হরলা। তাাঁে ডান রদরক একরি সোি সেরল 
বসা রেল এবং বামরদরক বয়স্ক বযরিবগণ। োসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সেরলরিরক বলরলন, তুরম 
রক সতামাে আরগ তারদেরক সদওয়াে অনুমরত রদরব? 
তখন সেরলরি বলল, না, কখনও নয়। আল্লাহ শপথ! 
আরম আমাে অংরশে ওপে আপরন বযতীত অনয কাউরক 
প্রাধানয রদব না। রতরন (পানপাে) সেরলরিে হারত রদরয় 
রদরলন।”12 

আনাস োরদয়াল্লাহু ‘আনহু সথরক বরর্ণত অপে এক সহীহ 
হাদীরস এরসরে, 

ِِتَ بِلَََبٍ قَْد ِشي»
ُ
نه رَُسوَل اهلِل َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم أ

َ
َب بَِماٍء، َوَعْن أ

ََّشَِب 
بُو بَْكٍر، فَ

َ
، َوَعْن يََسارِهِ أ ْعَراِِب 

َ
يَا رَُسوَل  َفَقاَل ُعَمُر: ،يَِميِنِه أ

ي لََعَ يَِميِنِه، ُثمه قَاَل:  اهللِ  ِ ْعَراِِبه اَّله
َ
ْعَطاُه اْل

َ
بَا بَْكٍر ، فَأ

َ
ْعِط أ

َ
أ

ْيَمنَ »
َ
ْيَمَن فَاْل

َ
 «اْل

                                                           
12 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ২৬০৫; সহীহ মুসরলম, হাদীস নং 
২০৩০। 
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“এক মজরলরস োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লারমে রনকি পারন রমরিত রকেু দুধ রনরয় আসা 
হরলা। তাাঁে ডারন রেরলন এক সবদুঈন সাহাবী এবং বারম 
আবূ বকে। যখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
পান সশে কেরলন উমাে বলরলন, সহ আল্লাহে োসূল 
আবূ বকেরক রদন। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম ডারন বসা উি সবদুঈনরক রদরলন এবং 
বলরলন, (রনয়ম হরে) আরগ ডান অতঃপে ডান। অথণাৎ 
প্রথরম ডান পারশে জন পারব অতঃপে তাে ডান পারশে 
জন এবং এভারবই।”13 
সহীহ মুসরলরমে অপে এক বর্ণনায় এরসরে, 

ْيَمنُونَ »
َ
ْيَمنُوَن، اْْل

َ
ْيَمنُوَن، اْْل

َ
فَِِهَ »ه: قال أنس ريض اَّلله عن «اْْل

 «ُسنهٌة، فَِِهَ ُسنهٌة، فَِِهَ ُسنهةٌ 

রতরন বরলন, ডান রদরকে সলাক ডান রদরকে সলাক ডান 
রদরকে সলাক। আনাস োরদয়াল্লাহু ‘আনহু বরলন, এরিই 

                                                           
13 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৫৬১২; সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০১৯। 
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সুন্নাত, এরিই সুন্নাত, এরিই সুন্নাত।14 

রদ্বতীয়ত: সয রবেয়গুরলা সথরক সবাঁরচ থাকা আবশযক: 
১। পানাহারে অরহতুক খেচ কো, আল্লাহ তা‘আলা 
বরলন, 

لوا ْ﴿ بلوا َْْوُكل َ ِفلٓوا  َْْوَلَْْوٱۡشر لۡسر ۥْت َْْلْْإِنَّهل ِب  ِفِيَُْْيل رملۡسر : اَلعراف] ﴾٣١ْٱل
٣١ ] 

“খাও ও পান কে এবং অপবযয় করো না। রতরন 
অপবযয়ীরদেরক পেন্দ করেন না।” [সূো আল-আ‘োফ, 
আয়াত: ৩১] 
২। প্ররয়াজন োো বাম হারত খাওয়া হাোম। সবশ রকেু 
হাদীস এে প্রমার্ রহরসরব সপশ কো সযরত পারে। 

(ক) বাম হারত খাওয়াে বযাপারে সুস্পষ্ট রনরেধাজ্ঞা। 
সযমন, জারবে োরদয়াল্লাহু ‘আনহু সথরক বরর্ণত হাদীরস 
এরসরে, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলন, 

كُ »
ْ
يَْطاَن يَأ َماِل، فَإِنه الشه ُكلُوا بِالشِّ

ْ
َمالِ ََل تَأ   «ُل بِالشِّ

                                                           
14 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০২৯। 
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“সতামো বাম হারত সখরয়া না, সকননা শয়তান বাম হারত 
খায়।”15 

(খ) ডান হারত খাওয়াে বযাপারে সুস্পষ্ট রনরদণশ। সযমন, 
ইবন উমাে োরদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কতৃণক বরর্ণত মােফু‘ 
হাদীরস এরসরে, 

ُكْل بِيَِمينِِه، َوإَِذا ََشَِب فَ »
ْ
َحُدُكْم فَلْيَأ

َ
َكَل أ

َ
لْيََّْشَْب بِيَِميِنِه فَإِنه إَِذا أ

، َويََّْشَُب بِِشَماِِلِ  ُكُل بِِشَماِِلِ
ْ
يَْطاَن يَأ  «الشه

“সতামারদে সকউ যখন খারব ডান হারত খারব যখন পান 
কেরব ডান হারত পান কেরব, সকননা শয়তান বাম হারত 
খায়, বাম হারত পান করে।”16 

এ ধেরনে রনরদণরশে অথণ হরলা বাম হারত খাওয়া হাোম। 

(গ) বাম হারত সখরল শয়তারনে সারথ সাদৃশয হয়। সযমন, 
পূরবণে হাদীরস বরর্ণত হরয়রে এবং অমুসরলমরদে সারথও 
সাদৃশয হয়। আে শেী‘আরতে রনরদণশ সমাতারবক 
উভয়রিই রনরের্দ্ ও হাোম।  

                                                           
15 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০১৯। 

16 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০২০। 
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(ঘ) বাম হারত খাবাে গ্রহর্কােী জননক বযরিরক 
োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লারমে বদ-সদা‘আ 
কো এবং এে কাের্ বর্ণনা কো সয এরি অহংকাে মূলক 
কাজ। সালামা ইবন আকওয়া োরদয়াল্লাহু ‘আনহু সথরক 
বরর্ণত, 

، َفَقاَل: » َكَل ِعنَْد رَُسوِل اهللِ َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم بِِشَماِِلِ
َ
نه رَُجاًل أ

َ
أ
 بِيَِميِنَك »

ْستَِطيُع، قَاَل: « ُُكْ
َ
، َما َمنََعُه إَِله « اْستََطْعَت  ََل »، قَاَل: ََل أ

، قَاَل: َفَما َرَفَعَها إََِل ِفيهِ   «الِْكَْبُ
“জননক বযরি োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লারমে সামরন বাম হারত খারেল। োসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলরলন, ‘তুরম ডান হারত 
খাও’। সস বলল আরম পােব না। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলরলন, আে কখনও পােরবও না। 
একমাে অহংকােই তারক ডান হাত রদরয় খাওয়া সথরক 
রবেত োখল। বর্ণনাকােী বরলন, এেপে সস আে কখরনা 
মুরখে কারে হাত উঠারত পারে রন।”17 

                                                           
17 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০২১। 
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৩। দাাঁরেরয় পানাহাে কো মাকরূহ, সুন্নাত হরলা বরস 
পানাহােকাযণ সম্পন্ন কো। আনাস োরদয়াল্লাহু ‘আনহু 
সথরক বরর্ণত, 

ْن يََّْشََب الرهُجُل قَائًِما»
َ
نهُه َنََه أ

َ
ْكُل، َفَقاَل: « أ

َ
، قَاَل َقتَاَدُة: َفُقلْنَا فَاْْل

ْخبَُث »
َ
ْو أ

َ
ََشُّ أ

َ
  «َذاَك أ

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সলাকরদে দাাঁরেরয় 
পান কেরত রনরেধ করেরেন। কাতাদাহ োরদয়াল্লাহু 
‘আনহু বরলন, আমো বললাম তাহরল দাাঁরেরয় খাওয়াে 
হুকুম কী? আনাস বলরলন, সসিারতা আরো সবরশ খাোপ 
আরো সবরশ দূের্ীয়।”18 

৪। সকারনা রকেুে উপে সহলান রদরয় আহাে কো 
মাকরূহ। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বরলন, 

نَا فَاَل آُكُل ُمتهِكئً »
َ
ا أ مه

َ
  «اأ

“আরম সহলান রদরয় আহাে করে না।”19 

                                                           
18 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০২৪। 

19 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৫৩৯৮। 
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ইবন হাজাে েহ. বরলন: খাওয়াে জনয বসাে সমাস্তাহাব 
পর্দ্রত হরে। দুই হাাঁিু সগরে, দুই পারয়ে রপরঠে উপে 
বসা। অথবা ডান পা খাো করে বাম পা রবরেরয় তাে 
উপে বসা। 

৫। খাওয়াে পারে ফুাঁ সদওয়া এবং তাে রভতে রনঃশ্বাস 
সফলা মাকরূহ। ইবন আব্বাস োরদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সথরক বর্ণনা 
করেন, 

ْو ُينَْفَخ »
َ
نَاِء، أ َس ِِف اْْلِ ْن يُتَنَفه

َ
ِ َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم أ َنََه رَُسوُل اَّلله

 «ِفيهِ 
“োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম খাবাে পারে 
ফুাঁ সদওয়া বা শ্বাস সফলা সথরক রনরেধ করেরেন।”20 
আবূ কাতাদাহ োরদয়াল্লাহু ‘আনহু োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সথরক বর্ণনা কেরেন, 

ْح ِمَن » َحُدُكْم َذَكَرُه بِيَِميِنِه وَُهَو َيبُوُل، َوََل َيتََمسه
َ
ََل ُيْمِسَكنه أ

نَاءِ اْْلاََلِء بِيَِميِنِه، َوََل يَ  ْس ِِف اْْلِ  «تَنَفه

                                                           
20 সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭২৮। 
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“সতামারদে সকউ সযন প্রস্রাব কোে সময় পুরুোঙ্গ ডান 
হাত দ্বাো স্পশণ না করে এবং ডান হাত দ্বাো সযন ইরস্তঞ্জা 
না করে। অনুরূপ খাবাে পারে সযন শ্বাস না সফরল।”21 
৬। খাবারেে সদাে সবে কো ও বর্ণনা কো মাকরূহ; বেং 
আগ্রহ হরল খারব, মরন না চাইরল সদাে ধো বযতীত বাদ 
রদরব। আবূ হুোয়ো োরদয়াল্লাহু ‘আনহু বরলন, 

، ََكَن إَِذا اْشتَََه » َما ََعَب رَُسوُل اهللِ َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم َطَعاًما َقطُّ
َكلَُه، َوإِْن َكرَِهُه تََرَكهُ 

َ
 «َشيْئًا أ

“োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কখরনা সকারনা 
খাবারেে সদাে ধরেন রন, মরন চাইরল সখরতন। অপেন্দ 
হরল সেরখ রদরতন।”22 

 
সমাপ্ত 

                                                           
21 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ২৬৭। 

22 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ২০৬৪। 


