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সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের ক্ষেনে করণীয় 

   

পৃমিবী িুনে িুসমিিনদ্র ঘনর ঘনর প্রমি মদ্ে আগিে হনে েিুে ক্ষিহিাে ও েিুে সন্তানের। মকন্তু আিরা কিে আমি 

যারা এ সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের সূচো িনে ইসিামি আদ্নশের অেুশীিে কমর? রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ 

ওয়াসাল্লানির বািিানো সব সুন্নিগুনিা পািে কমর? পমরিানপর মবষয়, আিরা অনেনকই িা কমর ো। এর কারণ, 

সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের ক্ষেনে করণীয় সম্পনকে আিানদ্র উদ্াসীেিা। িনব এটাও মিক ক্ষয, ইো িাকা সনেও অনেনক 

ো-িাোর কারনণ িা করনি সেি হয় ো। আবার ক্ষকউ ক্ষকউ এ ক্ষেনে ইসিামি আদ্শে িযাগ কনর মবধিেী ও 

অিুসমিিনদ্র অেুসরণ কনর, অিচ িারা িুসমিি। ক্ষযিে, িন্মমদ্ে পািে, িন্মমদ্নের ক্ষকক কাটা ইিযামদ্, যা 

অিযন্ত দু্ুঃখিেক। এর সনে ক্ষেই ক্ষকানো ইসিানির সম্পকে; বরং এটা িুসমিি িামির অধুঃপিনের ‘আিািি 

এবং মেি আদ্শে ক্ষিনক মবচুযি হওয়ার প্রকৃষ্ট উদ্াহরণ। আমি এ মেবনের িাধযনি কুরআে ও সহীহ হাদ্ীনসর 

আনিানক সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের ক্ষেনে করণীয় সম্পনকে আনিাচো করার প্রয়াস ক্ষপনয়মি। হয়নিা ক্ষকানো িুমসিি ভাই 

কামিরনদ্র অেুসরণ িযাগ কনর আল্লাহ ও িাাঁর রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লানির অেুসরণ করনব। মেি 

সন্তানের সুন্দর ভমবষযৎ কািোয় ইসিানির মেদ্শেো ক্ষিনে চিনব। 

সন্তাে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর করণীয় 

১. সন্তাে ভূমিষ্ঠ হনি আল্লাহর প্রসংশা করা: 

সন্তাে ভূমিষ্ঠ হনি আল্লাহর প্রসংশা করা, িার শুকমরয়া আদ্ায় করা ও সন্তানের িেয ক্ষদ্া‘আ করা। পমবে কুরআনে 

ইবরাহীি আিাইমহস সািাি সম্পনকে বিা হনয়নি, সন্তাে িাভ করার পর মিমে বনিে, 
دُ ﴿ مح َ ُُّٱۡلح يُلِّلَ ُُّلَُُوَهَبُُٱََّلّ ّكَبََُُّعَ َٰعّيَلُُٱلح َم ََٰق ُُإّسح َح ُُإّنَُُِإَوسح عُ َُرّبّ ََعٓءُُّلََسّمي ّنَُُرّب٣٩ُُُّٱدلُّ َعلح قّيمَُُٱجح ُُّم  ة يَُُوّمنُٱلَصلَوَٰ ّرَّيّت َُُرَبَناُذ  لح َُوَتَقَب

ََعٓءُّ  [  ٠٤  ،٩٣: ابراهيم] ﴾٤٠ُد 

“সকি প্রশংসা আল্লাহর, মযমে বৃদ্ধ বয়নস আিানক ইসিাঈি ও ইসহাকনক দ্াে কনরনিে। মেশ্চয় আিার রব 

ক্ষদ্া‘আ শ্রবণকারী। ক্ষহ আিার রব, আিানক সািাি কানয়িকারী বাোে এবং আিার বংশধরনদ্র িধয ক্ষিনকও, ক্ষহ 

আিানদ্র রব! আর আিার ক্ষদ্া‘আ কবুি করুে।” [সূরা ইবরাহীি, আয়াি: ৩৯-৪১] 

িদ্রূপ আত্মীয় ও শুভােুধযায়ীনদ্র সুসংবাদ্ প্রদ্াে করা, সন্তানের িেক-িেেীনক ক্ষিাবারকবাদ্ ক্ষদ্ওয়া ও িানদ্র 

খুমশনি অংশ গ্রহণ করা। পমবে কুরআনে এনসনি, 

ۥ﴿ ت ه 
َ

َرأ ُُقَآئَّمة َُُوٱمح ََٰهاُفََضّحَكتح َن َٰقَُُفَبَََّشح َح َٰقََُُوَرآءَُُّوّمنُبّإّسح َح وَبُُإّسح ق   [  ١٧: هود] ﴾٧١َُيعح

“আর িার (ইবরাহীনির) স্ত্রী দ্াাঁোনো মিি, ক্ষস ক্ষহনস উিি। অিুঃপর আমি িানক সুসংবাদ্ মদ্িাি ইসহানকর ও 

ইসহানকর পনর ইয়াকূনবর।” [সূরা হূদ্, আয়াি: ৭১] 

এ আয়ানি আল্লাহ িা‘আিা ইবরাহীি আিাইমহস সািানির স্ত্রীনক সন্তানের সুসংবাদ্ প্রদ্াে কনরনিে। অেযে বিা 

হনয়নি, 

حهُ ﴿ ئَّكةُ َُفَناَدت َلَٰٓ حَم وَُُٱل ُُقَآئّمُ َُوه  َراّبُُّفُُي َصّلّ حّمحح نَُُٱل
َ

كَُُٱلَِلَُُأ َيَُُٰي بََّّشّ   [  ٩٣: عمران ال] ﴾بَّيحح
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“অিুঃপর মিমরশিারা িানক ক্ষডনক বিি, ক্ষস যখে কনে দ্াাঁমেনয় সািাি আদ্ায় করমিি, মেশ্চয় আল্লাহ ক্ষিািানক 

ইয়াহইয়া সম্পনকে সুসংবাদ্ মদ্নেে।” [সূরা আনি ইিরাে, আয়াি: ৩৯] 

অেযে বনিে, 

﴿ُٓ ََٰزَكرَّيا ّنَاَُي كَُُإ َٰمُ ُن بََّّشّ  َل ۥُبّغ  ه  م  َيَُُٰٱسح َعلُلَمُحََُيح ۥََُنح ُُّمنََُّل  ل  اَُقبح  [  ١: مريم] ﴾٧َُسّمّيّٗ

“ক্ষহ যাকামরয়া, আমি ক্ষিািানক একমট পুে সন্তানের সুসংবাদ্ মদ্মে, িার োি ইয়াহইয়া। ইমিুঃপূনবে কাউনক আমি 

এ োি  ক্ষদ্ই মে।” [সূরা িারইয়াি, আয়াি: ৭] 

এ আয়াি দু্’মটনি আল্লাহ িা‘আিা যাকামরয়া আিাইমহস সািািনক সন্তানের সুসংবাদ্ প্রদ্াে কনরনিে। অেযে 

এনসনি,  
وحَجَسُ﴿

َ
مُحُفَأ ه  ُ َُلُُقَال وا ُُّخيَفةّٗ ُُّمنح فح وه ََُُتَ َٰمُ َُوبَََّش  َل  [  ٨٢: اذلاريات] ﴾٢٨َُعلّيمُ ُبّغ 

“এনি িানদ্র (মিমরশিানদ্র) সম্পনকে ক্ষস (ইবরাহীনির স্ত্রী) িনে িনে ভীি হনিা। িারা বিি, ভয় ক্ষপনয়াো, িারা 

িাাঁনক এক মবদ্বাে পুে সন্তানের সুসংবাদ্ মদ্ি।” [সূরা আয-যামরয়াি, আযাি: ২৮] 

এসব আয়াি দ্বারা প্রিামণি হয় ক্ষয, সন্তাে (ক্ষিনি বা ক্ষিনয়) িনন্মর পর খুমশ হওয়া, আল্লাহর শুকমরয়া আদ্ায় করা এবং 

সন্তানের িেয ক্ষদ্া‘আ করা ইসিানির আদ্শে বরং সওয়ানবর কাি। িেণীয় ইবরাহীি আিাইমহস সািাি এ সিয়ও 

মপিা-িািা ও িুমিেনদ্র িেয ক্ষদ্া‘আ করনি ভুনিে মে।  

ইবেুি কাইনয়যি রহ. বনিে, “সন্তাে িনন্মর সংবাদ্ ক্ষপনি সন্তানের িেয কিযাণ ও বরকনির ক্ষদ্া‘আ করা 

কিেবয”।1 

হাসাে ইবে আিী রামদ্য়াল্লাহু ‘আেহু কানরা সন্তাে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ্ শুেনি এ বনি ক্ষদ্া‘আ করনিে, 
 وبلغ أشده، ورزقت بره الواهب،وشكرت  بورك لك يف املوهوب،

“আল্লাহ ক্ষিািার িেয এ সন্তানে বরকি দ্াে করুে। িুমি আল্লাহর শুকমরয়া আদ্ায় কর। এ সন্তাে িাাঁর পূণে 

শমিিাে অবস্থায় উপেীি ক্ষহাক। আর আল্লাহ ক্ষিািানক এর সদ্বযবহার দ্াে করুে”।2 

২. সন্তাে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সনে সনে ডাে কানে আিাে ক্ষদ্ওয়া:  

সন্তাে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সনে সনে ডাে কানে আযাে ক্ষদ্ওয়া সুন্নি। আবূ রানি রামদ্য়াল্লাহু আেহু বণেো কনরে, 

িানিিার ঘনর হাসাে ইবে আিী ভূমিষ্ঠ হনি আমি রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ অসাল্লািনক িার কানে আযাে 

মদ্নি ক্ষদ্নখমি।3  

আর বাি কানে একািি ক্ষদ্ওয়ার বযাপানর ক্ষয বণেো পাওয়া যায় িা মবশুদ্ধ সেনদ্ রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ 

ওয়াসাল্লাি ক্ষিনক প্রিামণি েয়। 

৩. িাহমেক করা: 

                                                           
1 িুহিািুি িওিূদ্ 
2 ইিাি েবমবর আযকার গ্রন্থ দ্রষ্টবয 
3 আবু দ্াউদ্, মিরমিযী, সহীহ সূনে 



 

 

সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের ক্ষেনে করণীয়  3  

ইিাি েবমব রহ. বনিে, সন্তাে ভূমিষ্ঠ হনি ক্ষখিুর মদ্নয় িাহমেক করা সুন্নি। অিোৎ ক্ষখিুর মচমবনয় েবিািনকর 

িুনখর িািুনি আিনিাভানব িামিশ করা এবং িার িুখ খুনি ক্ষদ্ওয়া, যানি িার ক্ষপনট এর মকিু অংশ প্রনবশ 

কনর। মিমে বনিে, কিক আনিি বনিনিে, ক্ষখিুর সম্ভব ো হনি অেয ক্ষকানো মিমষ্ট দ্রবয মদ্নয় িাহমেক করা ক্ষযনি 

পানর। মিমে আনরা বনিে, সবার মেকটই িাহমেক করা িুস্তাহাব, আিার িাো িনি এ বযাপানর ক্ষকউ মভন্ন িি 

ক্ষপাষণ কনরে মে।4  

আোস রামদ্য়াল্লাহু আেহু বনিে, আবু্দল্লাহ ইবনে আবূ িািহা ভূমিষ্ঠ হনি আমি িানক রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ 

অসাল্লানির মেকট মেনয় ক্ষগিাি। মিমে বনিে, ক্ষিািার সনে মক ক্ষখিুর আনি? আমি বিিাি, হযাাঁ। রাসূিুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি ক্ষখিুর মচবানিে। অিুঃপর িা ক্ষবর কনর বাচ্চার িুনখ মদ্নিে। বাচ্চামট মিব্বা মদ্নয় 

চুনস ও ক্ষিানট ক্ষিনগ িাকা অংশ ক্ষচনট ক্ষখনি িাগি। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ অসাল্লাি এ দৃ্শয ক্ষদ্নখ বনিে, 

ক্ষদ্খ, আেসারনদ্র ক্ষখিুর কি মপ্রয়!5   

আবু িুসা রামদ্য়াল্লাহু আেহু বনিে, আিার এক সন্তানের িন্ম হনি, আমি িানক রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ 

অসাল্লানির মেকট মেনয় ক্ষগিাি। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি িার োি রানখে ইবরামহি। অিুঃপর 

ক্ষখিুর মদ্নয় িাহমেক কনরে, িার িেয বরকনির ক্ষদ্া‘আ কনরে এবং আিার কানি মিমরনয় ক্ষদ্ে। এটা আবু িুসার 

বে সন্তানের ঘটো।6   

৪. সপ্তি মদ্ে িািা িুণ্ডে করা ও চুনির ওিে পমরিাণ রুপা সদ্কা করা:  

আোস ইবে িানিক রামদ্য়াল্লাহু আেহু বনিে, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি সপ্তি মদ্ে হাসাে ও 

হুসাইনের চুি কাটার মেনদ্েশ ক্ষদ্ে এবং চুনির ওিে পমরিাণ ক্ষরৌপয সদ্কা কনরে। ক্ষিনি মকংবা ক্ষিনয় ক্ষহাক 

িনন্মর সপ্তি মদ্ে চুি কাটা সুন্নি। সািুরা রামদ্য়াল্লাহু আেহু ক্ষিনক বমণেি, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি 

বনিে, প্রনিযক সন্তাে িার আমককার মবমেিনয় বেক মহনসনব রমেি। অিএব, সপ্তি মদ্ে িার পে ক্ষিনক 

আমককা কর, িার চুি কাট ও িার োি রাখ।7   

েবিািনকর চুনির ওিে পমরিাণ ক্ষরৌপয সদ্কা করা সুন্নি। আিী রামদ্য়াল্লাহু আেহু ক্ষিনক বমণেি, রাসূিুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আিাইমহ অসাল্লাি হাসানের পে ক্ষিনক একমট বকমর আমককা মদ্নয়নিে এবং বনিনিে, ক্ষহ িানিিা, িার 

িািা িুণ্ডে কর ও িার চুনির ওিে পমরিাণ ক্ষরৌপয সদ্কা কর।8 

হানিয ইবে হািার আসকািােী রহ. বনিে, সব বণেোনি ক্ষরৌনপযর কিাই এনসনি। (িািমখসুি হামবর) হযাাঁ, অবশয 

ক্ষকানো ক্ষকানো বণেোনি ক্ষরৌপয বা স্বণে সদ্কার কিাও বিা হনয়নি। 

                                                           
4 শরনহ িুহাজ্জাব: ৮/৪২৪ 
5 সহীহ িুসমিি 
6 সহীহ বুখারী ও িুসমিি 
7 আহিদ্, মিরমিযী। সহীহ সূনে 
8 মিরমিযী 
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৫. আমককা করা: 

আমককার আমভধামেক অিে: আল্লাহর দ্রবানর েিরাো ক্ষপশ করা, শুকমরয়া আদ্ায় করা, িানের সদ্কা ক্ষদ্ওয়া ও 

আল্লাহর মে‘আিনির ক্ষিাকানবিায় কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করা। ইসিািী পমরভাষায় আমককা হনে, েবিািনকর পে 

ক্ষিনক পশু িনবহ করা। আনিিনদ্র অনেনকই আমককা করানক সুন্ননি িুয়াক্কাদ্াহ বনিনিে।  

ইবনে আব্বাস রামদ্য়াল্লাহু আেহু বনিে, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি হাসাে ও হুসাইনের পে ক্ষিনক 

একমট কনর বকমর িনবহ কনরনিে।9  

আোস রামদ্য়াল্লাহু আেহুর বণেোয় রনয়নি, দু্মট বকমর িনবহ কনরনিে। খায়সামি রহ. বনিনিে, আোনসর বণেো 

শুদ্ধিার মবচানর বুখারী-িুসমিনির বণেোর সিিযোদ্া রানখ। 

ইিাি িানিক রহ. িার িুআত্তায় বণেো কনরে, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি বনিনিে, যার সন্তাে হয় 

ক্ষস যমদ্ সন্তানের পে ক্ষিনক আকীকা করনি চায়, িনব িা করা উমচি। মিমে আনরা বনিে, প্রনিযক সন্তাে িার 

আমককার মবমেিনয় বেক মহনসনব রমেি। সপ্তি মদ্ে িার পে ক্ষিনক আমককা কর, োি রাখ ও চুি কিেে কর।10 

ক্ষিনির পে ক্ষিনক দু্’মট ও ক্ষিনয়র পে ক্ষিনক একমট বকমর আমককা করা সুন্নি। আনয়শা রামদ্য়াল্লাহু আেহা ক্ষিনক 

বমণেি, ক্ষিনির পে ক্ষিনক প্রমিদ্াে মহনসনব দু্’মট বকমর ও ক্ষিনয়র পে ক্ষিনক একমট বকমর আমককা করা সুন্নি। 

িনন্মর সপ্তি মদ্ে, সম্ভব ো হনি ১৪িি মদ্ে বা ২১িি মদ্ে আমককা করা সুন্নি। বুরায়দ্া রামদ্য়াল্লাহু আেহু ক্ষিনক 

বমণেি, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ অসাল্লাি বনিে, সপ্তি মদ্ে অিবা চিুদ্েশ মদ্ে অিবা একুশিি মদ্ে আমককা 

কর।11 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লানির কিা ও কাি উভনয়র িাধযনিই আমককার প্রিাণ পাওয়া যায়। সািিাে 

রামদ্য়াল্লাহু ‘আেহু ক্ষিনক বমণেি, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ অসাল্লাি বনিে, বাচ্চার সনে আমককার দ্াময়ে 

রনয়নি। সুিরাং ক্ষিািরা িার পে ক্ষিনক আমককা কর এবং িার শরীর ক্ষিনক কষ্টদ্ায়ক মিমেস দূ্র কনর দ্াও।12 

উনম্ম কুরয আি-কা‘মবয়া বনিে, আমি রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লািনক আমককা সম্পনকে মিজ্ঞাসা 

কনরমি। মিমে বনিে, ক্ষিনির পে ক্ষিনক দু্’মট আর ক্ষিনয়র পে ক্ষিনক একমট পশু। ের-িামদ্ ক্ষয ক্ষকানো এক 

প্রকার হনিই চনি, এনি ক্ষকানো সিসযা ক্ষেই।13 

অমধকাংশ আনিি আমককার ক্ষগাস্ত পাকানো িুস্তাহাব বনিনিে, এিেমক সদ্কার অংশও। হযাাঁ, পাকানো বযিীি 

বণ্টে করাও ববধ। আনয়শা রামদ্য়াল্লাহু আেহা ক্ষিনক বমণেি, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ অসাল্লাি বনিে, ক্ষিনির 

পে ক্ষিনক সিিানের দু্’মট আর ক্ষিনয়র পে ক্ষিনক একমট বকমর িনবহ কর।14 

                                                           
9 আবু দ্াউদ্, সহীহ সূনে 
10 আহিদ্ ও সুোে গ্রন্থসিূহ, মিরমিযী হাদ্ীসমট সহীহ বনিনিে। 
11 মিরমিযী 
12 সহীহ বুখারী 
13 আবু দ্াউদ্, োসাঈ 
14 আহিদ্, মিরমিযী। ইিাি মিরমিযীর মেকট হাদ্ীসমট হাসাে ও সহীহ। 
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অেয বণেোয় আনি, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি আিানদ্রনক ক্ষিনয়র পে ক্ষিনক একমট এবং ক্ষিনির 

পে ক্ষিনক দু্’মট বকমর িনবহ করার মেনদ্েশ মদ্নয়নিে।15  

আনরা জ্ঞািবয ক্ষয, কুরবামের পশুর ক্ষেনে ক্ষযসব শিে রনয়নি আমককার পশুর ক্ষেনেও িা প্রনযািয। অিোৎ পশুর 

ক্ষকানো অংশ িিদু্মর মহনসনব ক্ষদ্ওয়া যানব ো এবং এর চািো বা ক্ষগাশি মবমি করা যানব ো বরং এর ক্ষগাশি 

খানব, সদ্কা করনব ও যানক ইনে উপহার মহনসনব প্রদ্াে করনব। 

একদ্ি আনিি বনিনিে, কুরবামেনি ক্ষযিে অংমশদ্ামরে ববধ এখানে ক্ষস অংমশদ্ামরে ববধ েয়। যমদ্ ক্ষকউ গরু বা 

উনটর িাধযনি আমককা করনি চায় িানক একিনের পে ক্ষিনক পূণে একমট পশু িনবহ করনি হনব। রাসূিুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লানির  আিি ও বাণী ক্ষিনক এ িিই সমিক িনে হয়। 

ইবে হাযি রহ. বনিে, আমককার পশুর হাে ভাঙনি ক্ষকানো অসুমবধা ক্ষেই। ক্ষযসব বণেোয় আমককার পশুর হাে 

ভাঙনি মেনষধ করা হনয়নি িা রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি ক্ষিনক প্রিামণি েয়। অমধকন্তু মিমে আবু 

বকর ইবে আবু শায়বা রহ.-এর সূনে বণেো কনরে, ইিাি যুহরী রহ. বনিনিে, আমককার পশুর হাে ও িািা ভাঙা 

যানব; মকন্তু িার রনির ক্ষকানো অংশ বাচ্চার শরীনর িাখা যানব ো।16 

আমককার মকিু উপকামরিা 

(ক) আমককা একমট ইবাদ্াি। এর দ্বারা বাচ্চা দু্মেয়ানি আগিনের সনে সনে আল্লাহর ইবাদ্ি করার ক্ষসৌভাগয 

অিেে কনর।  

(খ) এর িনি বাচ্চা বেক িুি হয় ও িািা-মপিার িেয সুপামরশ করার উপযুি হয়।  

(গ) এটা িানের সদ্কা। এর িাধযনি বাচ্চা িার িানের সদ্কা ক্ষপশ কনর। ক্ষযিে, আল্লাহ িা‘আিা ইসিাঈনির 

পনে বকমর মিদ্ইয়া মহনসনব ক্ষপশ কনরনিে। আল্লাহ িা‘আিা বনিে,  

َٰهُ ﴿ حَن َُُوفََدي حح   [  ٧٤١: الصافات] ﴾١٠٧َُعّظيمُ ُبّّذب

“আর আিরা এক িহাে যনবনহর (একমট িান্নািী দু্ম্বার) মবমেিনয় িানক (ইসিাঈিনক) িুি করিাি।” [সূরা 

আস-সািিাি, আয়াি: ১০৭] 

৬. োি রাখা। 

ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রিি মদ্ে বা সপ্তি মদ্ে েব িািনকর োি রাখা সুন্নি। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি 

বনিে, আি রানি আিার একমট সন্তাে ভূমিষ্ঠ হনয়নি। আিার মপিা ইবারাহীনির োিােুসানর িার োিকরণ 

কনরমি ইবরাহীি।17  

                                                           
15 ইিাি মিরমিযীর মেকট হাদ্ীসমট সহীহ ও হাসাে। 
16 িুহাল্লা: ৭/৫২৩ 
17 সহীহ িুসমিি 
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ইিাি আবু দ্াউদ্, আহিদ্, দ্ানরমি, ইবে মহব্বাে ও আহিনদ্র বণেোকৃি হাদ্ীনসর ভাষয িনি েবিািনকর োি 

সুন্দর রাখা সুন্নি। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি বনিে, মকয়ািনির মদ্ে ক্ষিািানদ্রনক ক্ষিািানদ্র মেি 

োনি ও ক্ষিািানদ্র বাপ-দ্াদ্ার োনি আহ্বাে করা হনব। অিএব, ক্ষিািরা ক্ষিািানদ্র োি সুন্দর কনর োও।  

িুসমিনির হাদ্ীনস রনয়নি, আল্লাহর পিন্দেীয় ও সনবোত্তি োি হনে, আবু্দল্লাহ ও আবু্দর রহিাে। আবু দ্াউনদ্র 

হাদ্ীনস রনয়নি, সবনচনয় সিয োি হনে, হামরস ও হাম্মাি। আর সবনচনয় ঘৃমণি োি হনে, হারব ও িুররাহ।  

হামরস ও হাম্মাি-ক্ষক সবনচনয় সিয বিা হনয়নি এ মহনসনব ক্ষয, এ োিগুনিার অনিের সনে িােুনষর কিে ও প্রকৃমির 

পুনরাপুমর মিি রনয়নি। কারণ, হামরস শনব্দর অিে কিেিীমব ও উপািেেকারী আর হাম্মাি শনব্দর অিে আকাঙ্ক্ষী ও 

ইো ক্ষপাষণকারী। প্রনিযক িােুনষর প্রকৃমির িনধয এ স্বভাবগুনিা পুনরাপুমর মবদ্যিাে। িাই এগুনিা সবনচনয় সিয 

োি। পোন্তনর হারব শনব্দর অিে যুদ্ধ-মবগ্রহ আর িুররাহ শনব্দর অিে মিিিা-মবষািিা। ক্ষযনহিু এসব শব্দ ক্ষিনক 

অশুভ িেণ বুনে আনস িাই এসব োিনক সবনচনয় ঘৃমণি োি বিা হনয়নি। 

এর দ্বারা বুনে আনস ক্ষয, যার অিে ভানিা ও সুন্দর, এিে শব্দ দ্বারা োি রাখা িুস্তাহাব। ক্ষযিে, েবীনদ্র োি, 

আল্লাহর সানি দ্াসে যুগ কনর ক্ষদ্ওয়া োি এবং ক্ষযসব শনব্দর অিে ভানিা ক্ষসসব শনব্দর োি। 

িনব ক্ষযসব শনব্দর িনধয বেে, অহমিকা, অহংকার ও আত্মপ্রশংসার অিে রনয়নি, ক্ষসসব শনব্দর িাধযনি োি রাখা 

মিক েয়। আল্লাহ িা‘আিা বনিে,  

ٓوا ُُفََلُ﴿ ُ ُت َزكُّ مح َسك  نف 
َ

وَُُأ لَمُ ُه  عح
َ

 [  ٩٨: انلجم] ﴾ٱَتَقَُُٰٓبَّمنُُّأ

“কানিই ক্ষিািরা আত্মপ্রশংসা কনরা ো। ক্ষক িাকওয়া অবিম্বে কনরনি, ক্ষস সম্পনকে মিমেই সিযক অবগি।” [সূরা 

আে-োিি, আয়াি: ৩২]  

অিএব, এিে শব্দ দ্বারা োি রাখা মিক েয়, যার িনধয আত্মপ্রসংশা রনয়নি।  

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ অসাল্লাি বাচ্চানদ্র, রাবাহ ও োিীহ শনব্দর িাধযনি োি রাখনি বারণ কনরনিে। 

সহীহ িুসমিনি সািুরা ইবে িুেদু্ব রামদ্য়াল্লাহু ‘আেহু ক্ষিনক বমণেি, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি 

বনিনিে, ক্ষিািরা বাচ্চানদ্র ইয়াসার, রাবাহ, োমিহ ও আিিাহ োি ক্ষরখ ো। (রাবাহ শনব্দর অিে িাভ, োমিহ 

শনব্দর অিে শুদ্ধ-সুস্থ, ইয়াসার শনব্দর অিে সহিিা ও আিিাহ শনব্দর অিে সিিিা) কারণ, যখে িুমি এ োনি 

কাউনক ডাকনব আর ক্ষস ওখানে উপমস্থি ো িাকনি উত্তর আসনব ক্ষেই। 

এ ক্ষিনক কুিেণ বুনে আনস। অিোৎ ওখানে িাভ ক্ষেই, যা আনি েমি আর েমি ইিযামদ্।  

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি বাররাহ োি রাখনিও মেনষধ কনরনিে। (যার অিে পূণযবাে োরী) যয়েব 

মবেনি আবু সািািা বনিে, িার োি মিি বাররাহ মবেনি আবু সািািা। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি 

বিনিে, ক্ষিািরা মেিনদ্রনক মেষ্পাপ ক্ষঘাষণা কর ো। আল্লাহই ভানিা িানেে ক্ষক মেষ্পাপ আর ক্ষক পূণযবাে। িারা 

বিি, আিরা িানক কী োনি ডাকব? মিমে বিনিে, যয়োব বনি ডাক।18 

                                                           
18 সহীহ িুসমিি 
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এ কারনণই রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি িার ক্ষকানো ক্ষকানো স্ত্রীর োি পমরবিেে কনর মদ্নয়নিে। 

ক্ষযিে যয়োব মবেনি িাহানশর োি, িয়োব মবেনি উনম্ম সািািার োি এবং িুয়াইমরয়া মবেনি হানরনসর োি। 

িুসমিনির বণেো িনি িানদ্র প্রনিযনকর োি মিি বাররাহ।  

আল্লাহর োনি োিকরণ করাও হারাি। ক্ষযিে, খানিক, রহিাে, কুদু্দস, আওয়াি, আনখর, যামহর, বানিে ইিযামদ্। 

আল্লাহর এিে সব োনির সনে মিমিনয় োি রাখাও মেনষধ, যার িাধযনি বেে বা অহমিকার প্রকাশ পায়। ক্ষযিে, 

েুরুল্লাহ, েুরুি ইিাহ ইিযামদ্। এসব োনির িাধযনি মেনির পূণযিা ও আত্মপ্রশংসার প্রকাশ ঘনট অিচ বাস্তব িার 

মবপরীিও হনি পানর। 

ইয়ামসে শব্দ দ্বারাও োি রাখা মেনষধ। কারণ, এটা কুরআনের একমট সুরার োি। ক্ষকউ ক্ষকউ বনিনিে, ইয়ামসে 

আল্লাহর োি। আশহাব রাহিািুল্লামহ আিাইমহ ইিাি িানিক রাহিািুল্লামহ আিাইমহনক মিজ্ঞাসা কনরমিনিে ক্ষয, 

ইয়ামসে োি রাখা ক্ষকিে? মিমে বনিে, আমি এটা অেুমচি িনে কমর। ক্ষযনহিু আল্লাহ িা‘আিা বনিনিে, ইয়ামসে, 

ওয়াি-কুরআমেি হামকি, ইন্নাকা িামিোি িুরসািীে। 

ইবেুি কাইনয়যি রহ. বনিনিে, আনরা মকিু শনব্দর িাধযনি োি রাখা মেনষধ। অিোৎ কুরআনের োনি োি রাখা, 

কুরআনের সূরার োনি োি রাখা। ক্ষযিে, িাহা, ইয়ামসে, হা-মিি ইিযামদ্। উনল্লখয, ইয়ামসে, িাহা এগুনিা 

েবীগনণর োি বনি ক্ষয কিা প্রচমিি আনি এর ক্ষকানো মভমত্ত ক্ষেই।  

িাই আিানদ্র উমচি হনব েবীনদ্র োনি, ক্ষেককার ক্ষিাকনদ্র োনি, সাহাবীগনণর োনি বা ক্ষযসব শনব্দর অিে ভানিা 

িার িাধযনি বাচ্চানদ্র োিকরণ করা। 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি খারাপ অনিের োিগুনিা ভাি অনিের শনব্দর দ্বারা পমরবিেে কনর মদ্নিে। 

সুোে আবু দ্াউনদ্ বমণেি, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ অসাল্লাি আমসয়া (অিে অবাধয) োিনক িামিিা (অিে 

সুন্দর) শব্দ দ্বারা পমরবিেে কনর মদ্নয়নিে। 

মেমষদ্ধ োনির মবষনয় িূিেীমি 

ক. ক্ষযসব শনব্দর িাধযনি আল্লাহ িাো অেয কানরা দ্াসে বুনে আনস। ক্ষযিে, আবু্দর রাসূি, আবু্দি িুত্তামিব ও 

আবু্দন্নমব ইিযামদ্ দ্বারা োি রাখা মেনষধ। 

খ. ক্ষযসব োি আল্লাহর িেয খাস অিবা আমিি-িাি সংযুি আল্লাহর ক্ষকানো গুণবাচক োি। ক্ষযিে, আর-রহিাে, 

আর-রমহি ইিযামদ্ দ্বারা োি রাখা মেনষধ। 

গ. ক্ষযসব োি খারাপ অিে বহে কনর। ক্ষযিে, হারব, িুররাহ ও হুজ ে (দু্মশ্চন্তা) ইিযামদ্ শব্দ দ্বারা োি রাখা 

মেনষধ। 

ঘ. ক্ষয সব োনির ক্ষকানো অিে ক্ষেই বা অিেহীে শব্দ দ্বারা োি রাখা মেনষধ। ক্ষযিে, িুিু, মিমি বা খৃষ্টীয় ক্ষকানো 

োি। ক্ষযিে, মেকিু। িদ্রুপ পমশ্চিানদ্র োনি োিকরণ করাও মেনষধ। ক্ষযিে, মদ্য়াো, অমিিা, মসিুে, িিে, 

িাকেস, ক্ষিমিে, মিটে, মিল্টে ইিযামদ্। 
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ঙ. ক্ষযসব শনব্দর িনধয বেে, অহংকার, মেষ্পাপ ও আত্মপ্রশংসার অিে রনয়নি, ক্ষসসব শব্দ দ্বারা োি রাখাও মেনষধ। 

ক্ষযিে, শাহােশাহ, আিিগীর, িাহােীর ইিযামদ্। 

৭. খাৎো করানো 

িনেক বযমি রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লানির মেকট এনস বনি, ক্ষহ আল্লাহর রাসূি, আমি ইসিাি গ্রহণ 

কনরমি, মিমে বিনিে, কুিমরর চুি িুমণ্ডনয় ক্ষিি আর খাৎো কর।19 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লাি বনিনিে, িােুনষর প্রকৃমিগি স্বভাব পাাঁচমট। যিা:  

ক. খাৎো করা।  

খ. োমভর মেনচর পশি পমরস্কার করা।  

গ. বগনির মেনচর পশি উপোনো।  

ঘ. েখ কিেে করা।  

ঙ. ক্ষিাচ ক্ষিাট করা।20 

ইিাি েবমব রহ. বনিে, এখানে প্রকৃিগি স্বভানবর অিে সুন্নি। 

খাৎোর সিয়: সপ্তি মদ্ে খাৎো করানো সুন্নি। িানবর রামদ্য়াল্লাহু আেহু ক্ষিনক বমণেি, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আিাইমহ অসাল্লাি হাসাে এবং হুসাইনের সপ্তি মদ্ে আমককা মদ্নয়নিে ও খাৎো কমরনয়নিে।21  

সহীহ বুখারী ও িুসমিনির হাদ্ীস দ্বারা প্রিামণি ইবরাহীি আিাইমহস সািাি আমশ বির বয়নস খাৎো কনরনিে। 

আর ইবরাহীি আিাইমহস সািানির অেুসরণ করার িেয আিরা আমদ্ষ্ট। আল্লাহ িা‘আিা রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আিাইমহ ওয়াসাল্লািনক সনম্বাধে কনর বনিে, 

مَُ﴿ ُُٓث  َنا وحَحيح
َ

َكُُأ نُُّإََّلح
َ

َٰهّيمَُُّمَلةَُُٱتَبّعُحُأ حَر ا ُُإّب فّٗ كّيَُُّمنَََُُكنََُُوَماَُحنّي ّ َّشح حم   [  ٧٨٩: انلحل] ﴾١٢٣ُٱل

“িারপর আিরা আপোর প্রমি অহী পমিনয়মি ক্ষয, আপমে মিল্লানি ইবরাহীনির অেুসরণ কনরে, ক্ষয মিি একমেষ্ঠ 

এবং মিি ো িুশমরকনদ্র অন্তভুেি।” [সূরা আে-োহি, আয়াি: ১২৩]  

িূিিুঃ খাৎোর বয়স িনন্মর এক সপ্তাহ পর ক্ষিনক শরু হয়। িনব সাি বির পুনরা হওয়ার আনগই িা ক্ষসনর 

ক্ষেওয়া ভানিা। সাবািক হওয়ার পূনবে খাৎো করা অবশয িরুমর। ডািামর মবদ্যা প্রিাণ কনরনি ক্ষয, িনন্মর এক 

সপ্তাহ পর ক্ষিনক মিে বৎসনরর িনধয খাৎো সম্পাদ্ে করা উত্তি। 

খাৎোর মবধানের বযাপানর ইিাি আবু হামেিা রহ. বনিে, খাৎো সুন্নি। ইিাি শামি, িানিক ও আহিদ্ রহ. 

বনিে, খাৎো ওয়ামিব। এ বযাপানর ইিাি িানিক রহ. আনরা কনিার অবস্থাে মেনয় বনিনিে, ক্ষয খাৎো করনব ো 

িার ইিািি ও সােয গ্রহণনযাগয েয়। কামি আয়াি রহ. বনিনিে, অমধকাংশ আনিিনদ্র মেকট খাৎো সুন্নি, এ 

সুন্নি পমরিযাগ করা ক্ষগাোহ। 

পমরমশষ্ট: 

                                                           
19 আবু দ্াউদ্ 
20 সহীহ বুখারী 
21 িাবরােী মিি আওসাি ও বায়হাকী 
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গভেবিী োরী সন্তাে প্রসনবর পূনবে, প্রসনবর সিয় বা পনর, যা ইনে িাই ক্ষদ্া‘আ করনি পানর। এ সিনয়র িেয 

মেমদ্েষ্ট ক্ষকানো ক্ষদ্া‘আ ক্ষেই। আবার এ সিয় ক্ষদ্া‘আ কবুি হয় এিে ওয়াদ্াও ক্ষেই। িনব সন্তাে প্রসব কমিে বা 

েুাঁমকপূণে মবধায় প্রসব ক্ষবদ্ো-কাির োরী মেরুপায় ও িুমসবিগ্রস্তনদ্র অন্তভুেি, ক্ষস মহনসনব বিা যায় এটা িার 

ক্ষদ্া‘আ কবুি হওয়ার িুহূিে। আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 
َمن﴿

َ
ُُأ ّيب  َطرَُُُي  ضح حم  َُُدََعه ُُإَّذاُٱل ّشف  وٓءََُُوَيكح لسُّ  [  ٢٨: انلمل] ﴾ُٱ

“বরং (আল্লাহ) মিমে, মযমে মেরুপানয়র ডানক সাো ক্ষদ্ে এবং মবপদ্ দূ্রীভূি কনরে।” [সুরা আে-োিি, আয়াি: 

৬২] 

উনল্লখয, কুরআনের আয়াি বা রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইমহ ওয়াসাল্লানির হাদ্ীস দ্বারা প্রসবকািীে মেমদ্েষ্ট ক্ষকানো 

ক্ষদ্া‘আ বা আিি প্রিামণি ক্ষেই। এ ক্ষেনে সাধারণ ক্ষদ্া‘আই যনিষ্ট। ক্ষযিে, যাকামরয়া আিাইমহস সািাি সন্তানের 

িেয ক্ষদ্া‘আ কনরমিনিে, 
ّنَُُلَُُرّبُّ﴿ اُتََذرح دّٗ نَتُُفَرح

َ
ُ َُوأ َٰرّثّيََُُخيح َو َناُٱلح َتَجبح ۥُفَٱسح َناََُّل  ۥَُوَوَهبح َيَََُُّٰل  َناََُيح لَحح صح

َ
ۥَُوأ ََُُّل  ۥٓ   [  ٣٤  ،٢٣: االنبياء] ﴾َزوحَجه 

“ক্ষহ আিার রব! আিানক একা ক্ষরনখা ো, িুমি ক্ষিা ক্ষশ্রষ্ঠ িামিকাোর অমধকারী। অিুঃপর আিরা িার আহ্বানে 

সাো মদ্নয়মিিাি এবং িানক দ্াে কনরমিিাি ইয়াহইয়া। আর িার িেয িার স্ত্রীনক উপনযাগী কনরমিিাি। [সূরা 

আি-আমম্বয়া, আয়াি: ৮৯-৯০] 

িারইয়াি আিাইহাস সািানির প্রসব প্রসে উনল্লখ কনর আল্লাহ িা‘আিা বনিে,  

َها﴿ َجآَء
َ
ُُفَأ حَمَخاض  عُُّإَّلَُُٰٱل لَةُّّجذح خح ُُٱنلَ تَّنُُقَالَتح َٰلَيح َُُي َلُُّمتُّ ََٰذاَُقبح َُُه نت  اَُوك  يّٗ اُنَسح ََٰها٢٣َُُمنّسّيّٗ ُُّٓمنَُفَناَدى َّها َلََُُتحت

َ
َزّنُُأ ّكَُُجَعَلُُقَدُحََُتح َُربُّ

اََُتحَتّكُ ّيّٗ ّزّي٢٤ََُُُٓسّ ّكَُُوه  عُُّإََّلح ذح لَةُِّّبّ ُُٱنلَخح قّطح ّكُُت َسَٰ اَُعلَيح َطبّٗ اُر  ٢٥َُُُجنّّيّٗ ّ ّبُُفَُك  َ ا ُُقَّرّيوََُُوٱۡشح نّٗ  [  ٨٢  ،٨٩: مريم] ﴾َعيح

“অিুঃপর প্রসব-ক্ষবদ্ো িানক ক্ষখিুর গানির কানণ্ডর কানি মেনয় এনিা। ক্ষস বিি, হায়! এর আনগই যমদ্ আমি িনর 

ক্ষযিাি এবং সমূ্পণেরূনপ মবসৃ্মি হিাি। িখে িার মেচ ক্ষিনক ক্ষস িানক ক্ষডনক বিি ক্ষয, িুমি মচন্তা কনরা ো। 

ক্ষিািার রব ক্ষিািার মেনচ একমট েণো সৃমষ্ট কনরনিে। আর িুমি ক্ষখিুর গানির কাণ্ড ধনর ক্ষিািার মদ্নক োো দ্াও, 

িাহনি িা ক্ষিািার উপর িািা-পাকা ক্ষখিুর ক্ষিিনব। অিুঃপর িুমি খাও, পাে কর এবং ক্ষচাখ িুোও”। [সূরা 

িারইয়াি, আয়াি: ২৩-২৬]  

এ ক্ষিনক অনেনক বনিনিে, প্রসনবর পূনবে িািা-পাকা ক্ষখিুর খাওয়া, পােীয় দ্রবয পাে করা ও আগি সন্তানের 

কিা স্মরণ কনর শান্ত, শঙ্কািুি ও প্রসন্ন িাকা, অন্তনর ক্ষকানো ধরনের ভয়-ভীমি বা ক্ষপনরশােী স্থাে ো ক্ষদ্ওয়া 

সহনি প্রসব হওয়ার ক্ষেনে মবরাট ভূমিকা রানখ।  

সুস্থ ও সুন্দরভানব বাচ্চা প্রসব হনি িা মেনিনক ধেয িনে কনরে। েিুে িীবে মেনয় কমিিার টুকরা দু্মেয়ার 

আনিা-বািাস ক্ষদ্খনি ক্ষভনব খুব আেমন্দি হে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সনে সনে িা অমি আদ্নর িার বাচ্চানক কানি ক্ষটনে 

ক্ষেে এবং মেি বুনকর সানি িমেনয় ধনরে। এটাই স্বাভামবক, হাসপািানির োসে মকংবা দ্ােীনদ্র িাই করা উমচি। 

িারা সবে প্রিি িার হানি িার সন্তাে িুনি ক্ষদ্নবে। অনেনক বনিে, এ সিয় িার বুনকর স্পশে সন্তানের ওপর 

মবরাট প্রভাব ক্ষিনি এবং পরবিেীনি িা-সন্তানের সম্পনকে মবরাট ভূমিকা রানখ। এর িনি বাচ্চা সুন্দরভানব ক্ষবনে 

উিনি সেি হয়, উভনয়র িানে িধুর ঘমেষ্টিা সৃমষ্ট হয়। অেযিায় িা-সন্তানের িানে সম্পনকের টাোনপানেে মকংবা 

মভন্ন মিিার িন্ম হনি পানর। 
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َُُرَبَنا﴿ َّٰجَناُّمنُحُنَلَاَُهبح َو زح
َ

َٰتَّناُأ ّرَّي ُ ُق َرةََُُوذ  ي  عح
َ

َعلحَناُأ َتقّيََُُوٱجح م  ًماُلّلح  [  ١٩: الفرقان] ﴾إَّما

“ক্ষহ আিানদ্র রব, আপমে আিানদ্রনক এিে স্ত্রী ও সন্তাোমদ্ দ্াে করুে, যারা আিানদ্র চেু শীিি করনব। আর 

আপমে আিানদ্রনক িুত্তামকনদ্র ক্ষেিা বামেনয় মদ্ে।” [সূরা আি-িুরকাে, আয়াি: ৭৪] 

ّنَُُرّبُّ﴿ َعلح قّيمَُُٱجح ُُّم  ة يَُُوّمنُٱلَصلَوَٰ ّرَّيّت َُُرَبَناُذ  ََعٓءَُُّوَتَقَبلح  [  ٠٤: ابراهيم] ﴾٤٠ُد 

“ক্ষহ আিানদ্র রব, আিানক সািাি কানয়িকারী বাোে এবং আিার বংশধরনদ্র িধয ক্ষিনকও, ক্ষহ আিানদ্র রব, 

আিার ক্ষদ্া‘আ কবুি করুে।” [সুরা ইবরাহীি, আয়াি: ৪০] 

সিাপ্ত 
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