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ভূিমকা 

 
ْ  ُشُ    ِن ِن  ُا نني

َعُعوو  ُُ   وع ُا ِن َعا  س 
ع َ ُُ وع ْ غُ َععن س 

ع َ ُدُُ وع  مع
ع
ِن   َ ُد  عم 

 
غعي   َن ا اْ سن ُِ  َ

ع
رن ب
و 

 ُ
ع
َع ل يدن َع  

ُِ َعالع ِن ا لن
 ْ ْ  ّض ِع ُ   وع

ع
ِا ل ْن  ُم

ُِ َعالع ُن ا دن ه  ْ  دا ِع عي    ي،ن مع ل 
ع
ْن ب تن أعي

َع   ْ ِن وع
 ُ
ُ
ل و  َُ رع ُُ وع ْ ُد ا لع دا  ا ُ�عما

ع
ُد ب هع  َ

ع
ُ   وعب
ع
� لع ل ن

َع شع  ُُ دع ُِ وعح   ا
ا
ع ََن
ع
 َنل
ا
َ   
ع
ُد ب هع  َ

ع
    وعب

যাবতীয়্�শংসা্আ�াহ্তা‘আলার্জনয। আমরা তাঁরই্

�শংসা কির, তার্কােছ্সাহাযয  ্াই, তার ি্নকট্রমা্�াথরনা কির।্

আ�াহর্ িনকট্ আমরা্ আমােদর্ �বৃি�র্ অিন�টা ও্ আমােদর্

কমরসমূেহর্ খারাবী্  থেক্ আআয়্ কামনা্ কির।্ আ�াহ্ যােক্

 হদােয়ত্  দন, তােক্  গামরাহ্ করার্  কউ্  নই।্ আর্ যােক্

 গামরাহ্কেরন তােক্ হদােয়ত্ দয়ার্ কউ্ নই।্আিম্সারয্

িদি�, আ�াহ্ছাড়া  ্কানও সিতযকার্ইলাহ  ্নই, িতিন্একক, তার 

 কােনা্শিরক্নাই।্আরও্সারয ি্দি�, মুহা�দ সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্আ�াহর্বা�া্ও্রাসূল।্সালাত্ও্সালাম্নািযল্ হাক্

তার্উপর, তার্পিরবার-পিরজন্ও্তার্সাহাবীেদর্উপর্এবং্

যারা্ িকয়ামত্ অবিধ এহসােনর্ সােথ্ তােদর্ অনুসরণ্ কেরন্

তােদর্উপর। 
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মেন্রাখেব, মানুষ্মা�ই্তার িকছু্না্িকছু্আ�ীয়-�জন্অবশযই্

রেয়েছ্এবং্তােদর্সে�্ধীের্ধীের্তার্ সু-স�কর্গেড়্ওওা্

িনতা�ই্�াভািবক।্কারণ, মানুষ্সামািজক্জীব- সমাজ্ িনেয়ই্

মানুষেক ব্াস্করেত হ্য়।্তাই ম্ানুষ্কখেনাই্একা ব্সবাস্করেত্

পাের্না।্ফেল্একজন্মানুষ্যখন্ কানও সমােজ্বসবাস্কের, 

তখন্ স্সমােজ্তার্আ�ীয়-�জন, ব�ু-বা�ব, পাড়া-�িতেবশী 

থাকেব্ এটাই্ �াভািবক।্ পরা�ের্ যখন্ িবিভি্ মােয়র্ স�ান্

একে� এক্জায়গায়্বসবাস্করেব, তখন্দুিনয়ার্ কানও রুষ্

�াথরেক  ্কক্কের্কখেনা্কখেনা তােদর্পর�েরর্মেধয্ গড়া-

িববাদ, ি�ধা-��, িবেষাহ, কথা্ কাটা-কািট, মারা-মাির্ ইতযািদ্

সংঘিটত্ হওয়াও্ অতয�্ �াভািবক।্ তেব্ মেন্ রাখেত্ হেব্ এ্

ধরেনর  ্কানও িকছু  ্দখা ি্দেল্তা্কখেনাই্দীঘরািয়ত্হেত  দওয়া্

যােব ন্া। ব্রং্তা্জায়গায় ি্নরসন্করেত হ্েব্এবং  ্কানও �েমই্

তা্সামেন্বাড়েত  দওয়া্যােব্না।্নতুবা্তা্এক্সময়্অপেরর্

�িত্কিওন্ িবে�ষ্ও্ িনমরম্শশতা্  পাষেণ্উউসািহত্করেব।্

শয়তান্কখেনাই্মানুেষর্ব�ু্নয়।্শয়তান্মানুেষর্ি র্শশ।্

শয়তান্মানুষেক্কখেনাই্সুেখ্শাি�েত্থাকেত  ্দেব্না।্শয়তান্

মানুেষর্ মেধয্  গড়া-িববাদ, মারা-মাির, হানা-হািন্ ৈতির্ কের্
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মানুেষর্পার�িরক্সু-স�কর্ন�্করেত্সব্সময়্সে � থােক। 

মানুষ্ভােলা্থাকুক্এটা্কখেনাই্শয়তােনর্কাময্হেত্পাের্না।্

এ্জনয্শয়তান্মানুেষর  ্ছাট্খাট ি্বষয়েক্লালন্কের্ধীের্ধীের্

তা্বড়্আকার্ধারণ্করােত্ ায়।্আর তখনই্তা্একদা্ সই্

পরম্আ�ীয়তার্ব�নিটেক্ িছি্করা্পযর�্  পপিছেয়্ িদেব, যা্

শরীয়ত্ িকংবা্ মানব্ দৃি�েতও্ কখেনাই্ কাময্ নয়।্ কারণ, 

আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্করা্শরীয়েতর্দৃি�েত্একিট্মহা্পাপ্ও্

মারা�ক অপরাধ।্যা্পর�র্স�কর্ িবন�্কের্ দয়্এবং যা্

আ�াহ্তা‘আলা অিভশাপ্ও্তার্নগদ্শাি�র্কারণ্হেয়্দাড়ায়।্

যা্আ�াহর্তা‘আলার্রহমত্লাভ্ও্জািােত্যাওয়ার্পেথ্বাধা্

সৃি�্কের।্ 

এমনিক্তা্কখনও্কখনও্একাকীর, নী তা ও্লা�নারও্কারণ্

হয়।্উপর�্তা্কখনও্কখনও্মানব্জীবেনর্এক্মহা্দুি��া, 

িবষ�তা ও্  পেরশািনর বযাপারও্হেয়্দাড়ায়।্কারণ, যার্পর্

 থেক্সবরদা্ভােলা্বযবহার্পাওয়াই্মানুেষর্একমা�্কামনা্তার্

পর  ্থেক্কখেনা  কােনা্দুবরযবহার বা্অসদা রণ্সিতযই্উে�েগর্

িবষয়ই্বেট। 
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বতরমান্ বববাদী্ মুসিলম্ সমােজ্ আ�ীয়তার্ ব�ন্ িছি্ করার্

বযাপারিট্খুব্বযাপকতা্লাভ্কেরেছ।্পর�রেক্ভােলা্কােজর্

পরামশর  দওয়া্এবং্পর�েরর্মধযকার্পিব�্সু-স�করটুকু্অটুট্

রাখার্জনয্পর�র  ্দখা-সারাউ্ ালু্রাখা্খুব্একটা  ্বিশ  ্ ােখ্

পেড়্না।্যা্িকছু্রেয়েছ্তাও্দুিনয়ার্রুষ্�াথর্উ্ােরর্লেরয।্

উ�্বযািধ্ বতরমান্�াথরা�্সমােজর্রে� রে� এমনভােব্ ঢুেক্

পড়েছ্যা্ ি �া্করাই্যায়্না।্  কউ্কােরার্সাধারণ্ ৈবষিয়ক্

�াথরও্ অপেরর্ জনয্ ছাড়েত্  ায়্ না। যার্ দুন্  সই্ পরম্

আ�ীয়তার্ব�নটুকু্আজ্বার্বার্ িবেশষভােব্বহমুখী্হমিকর্

স�ুখীন্হে�।্ 

আ�ীয়তার্ব�ন্িছেির্আবার্কেয়কিট্ধরণও্রেয়েছ।্আ�ীয়-

�জনেদর্  কউ্  তা এমনও্ রেয়েছন্  য, তার্ আ�ীেয়র্ িতিন 

 কানও খবরই র্ােখন ন্া। ম্ােসর্পর ম্াস্বছেরর্পর ব্ছর য্াে�; 

অথ ্ পর�েরর্ মেধয  কানও  দখা্ সারাতই্ হে�্ না।্ না্

তােদরেক  কানও দান্ বা্ উপেটপকন  দওয়া্ হে�, না্ তােদর 

 কানও সােথ  কানও ভােলা্বযবহার্ দিখেয়্তােদরেক্স��্করা্

হে�। বরং্তােদরেক্সময়্সময়্কথা্বা্কােজ্ক�  ্দওয়া্হে�।্

আবার্ আ�ীয়-�জনেদর্  কউ্  তা্ এমনও্ রেয়েছন্  য, তার্
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আ�ীয়-�জেনর  কানও অনু�ােনই্ িতিন্  যাগ্  দন্না।্তােদর 

 কানও দুঃখ- বদনায়্িতিন্শরীক্হন্না।্বরং্তােদরেক  কানও 

িকছু্দান্না্কের্অনযেক্দান্কেরন; অথ ্তারাই্তার দােনর্

সবর�থম্হকদার।  

  আবার্আ�ীয়-�জনেদর্ কউ্ তা্এমনও্রেয়েছন্ য, 

তার্আ�ীয়-�জেনর্সােথ্িতিন্তখনই্সু-স�কর্বজায়্রােখন্

যখন্তারাও্তার্সােথ্সু-স�কর্বজায়্রােখ।্আর্যখনই্তারা্

তার্সােথ্স�কর ি্ছি্কের্তখন ি্তিনও্তােদর্সােথ্স�কর ি্ছি্

কেরন।্এমন্আ রণেক্বা�বােথর্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করা্বলা্

যায়্না।্কারণ, সম-�িতদান  তা্ য  কানও কােরার্সােথই্হেত্

পাের।্এেত্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করার ি্বেশষ  কানও ৈবিশ�যই্

িবদযমান্ নই। 

ববত: আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করা্মােন্আপিন্একমা�্আ�াহ্

তা‘আলার্স�ি�র্জনযই্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করেবন।্তারা্

আপনার্সােথ্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্কুক্বা্নাই্কুক।্ 

আবার্আ�ীয়্�জনেদর্ কউ্এমনও্রেয়েছন্ য, তার্

আ�ীয়-�জনেক ি্তিন �্ীন-ধেমরর্সিওক্আকীদা-িব�াস্ও্যাবতীয়্

�েয়াজনীয়্জান ি্শরা  ্দন ন্া্এবং্তােদরেক ই্সলােমর স্ব ধ্মরীয়্
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অনুশাসন ি্নজ্জীবেন্বা�বায়েনর্দাওয়াতও্ দন্না; অথ ি্তিন্

সবরদা্অনযেদরেক্ইসলােমর্খািট্আকীদা-িব�াস্ও্যাবতীয়্ধমরীয়্

জান্িশরা্িদেত্এতটুকুও্শিট কেরন্না।্ববত্এরাইেতা্উ�্

দাওয়ােতর্সবর�থম্হকদার।্ 

পরা�ের্অেনক্বংেশ্ইসলােমর্সিওক্আকীদা-িব�াস্ও্খািট্

ধমরীয়্জান্বহনকারী্অেনেক্আিলেম্দীন, ধমর্� ারক্ও্সমাজ্

সং�ারক রেয়েছন য্ােদর স্ােথ্তােদর ব্ংেশর  ্লােকরা প্ারতপের্

ভােলা্বযবহার  ্দখায়্না।্তােদর্যথােযাগয্স�ান  ্দয়্না।্তােদর্

কাছ্  থেক্ আ�াহ্ �দ�্ ইসলােমর্ খািট্ জােনর্ আেলা্ তারা্

আহরণ্ কের্ না।্ যা্ তােদর্ সােথ্ শধু আ�ীয়তার্ ব�ন্ িছি্

করারই্শািমল্নয়্বরং্এেত্কের্মানুেষর্মাে ্তােদর্স�ান্

ধীের্ধীের্�াস্পায়্এবং্সমােজ্তােদর্�ভাবও্কেম্যায়।্ 

আবার্আ�ীয়্�জনেদর্ কউ্ তা্এমনও্রেয়েছন্ য, 

িতিন্িনেজই্তার্আ�ীয়্�জনেদর্মাে ্ফাটল্ধরােত্িবেশষ্

ভূিমকা্পালন্কেরন।  ্য  কানও  ছাট-খাট ি্বষয় ি্নেয়্এক্জনেক্

অেনযর্উপর্ রিপেয়  তােলন।্এেকর্কথা্অপেরর্কােছ্িগেয়্

লািগেয়, একজনেক্অপর্জেনর্িবুে্্ �াধাি�ত্কের্ তােল।্

ফেল্ দখা্যায়্ কউ্কারও্নামও্ শানেত্পছ�্কের্না। 
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আ�ীয়তার্ পরম্ ব�নটুকু্ িছি্ করার্ উপেরা�্ ধরনসমূহ্ ও্

অনযানয্নব্উ ািবত্ধরন্সমি�র্মূেলাউপাটেনর্জনযই্আমােদর্

এ্রুষ্�য়াস।  

এ্বইিটেত্আ�ীয়তার স�কর বজায়্রাখার্গুর, ফিযলত, লাভ, 

আ�ীয়তার স�কর্ বজায়্ রাখার্ কারণ, আ�ীয়তা্ স�কর্ িছি্

করার্পিরণিত, আ�ীয়তা্স�কর্ন�্হওয়ার্কারণ, মাতা-িপতার্

সােথ্ভােলা্ বযবহার্করা, �িতেবশীেদর সােথ্ সু-স�কর্ রাখা, 

তােদর্ অিধকার্ স�েকর্ সে তন্ থাকা্ ইতযািদ্ িবষয়গেলা্ খুব্

সহজ্ও্সাবলীল্ভাষায়্তুেল্ধরার্  �া্করা্হেয়েছ।্ 

আ�াহ্ তা‘আলার দরবাের্ আমােদর্ ফিরয়াদ্ এই্  য, 

আ�াহ্ যন্আমােদর্এ্রুষ �ে �ােক্কবুল্কেরন্এবং্এর্

িবিনময়্ও্সাওয়াব্দান্কেরন।্আমীন। 
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আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্করার্পিরণিত 

  আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্করা্শধু্একিট্মারা�ক্অপরাধই্নয়, 

বরং্এিট্একিট্সামািজক, মানিবক্ও্আি�ক বযািধ, যা্একিট্

সু� সমাজ, সু�র্পিরেবশ, ও্মানবতা- বাধেক হতযা্কের্এবং্

মানুেষর্ �াভািবক্ জীবন-যাপন, সামািজক্ শাি�-শৃ�লা ও্

পার�িরক্ �াতৃর- বাধেক বযাহত কের। যার ফেল্ ইসলাম্

আ�ীয়তার্ব�নেক্অটুট্রাখেত্সেবরাা্গুরােরাপ্কেরেছ এবং্

যারা্আ�ীয়তার স�কর্ন�্কের, তােদর্�িত্কেওার্হিশয়াির্

এবং্কিওন্আযাব্ও্শাি�র্কথা  ্ঘাষণা্কেরেছ।্আ�াহ্তা‘আলা 

 কারআন ম্াজীেদ্আ�ীয়তার ব্�ন ি্ছিকারীেদর ি্ন�া্কেরন্এবং্

তােদরেক্লা‘নত্ও্অিভস�াত্ দন। আ�াহ্তা‘আলা বেলন:  

ۡ  إِن ُتمۡ َعَسيۡ  َ�َهۡل ﴿ َّ ََ ن ُتمۡ ََ
َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  ِسُدوا

َ
َٓ  ِض �ۡ� ُع ْ َوُ�َقّطِ رۡ  ا

َ
ٰ  ٢ َحاَمُ�مۡ أ ََ ْو

ُ
 �َِك أ

ِينَ ٱ ُ ٱ لََعَنُهمُ  َّ ُهمۡ  َّ َّ ََ َ
َََ  ۡ�

َ
ٰ َوأ بۡ  ََ

َ
 ]  ٢٣   ٢٢:  �مد[ ﴾ ٢ َرُهمۡ َ�ٰ �

“রমতায়্অিধি�ত্হেত্পারেল্স বত্ তামরা্পৃিথবীেত্িবপযরয়্

সৃি�্করেব্এবং্আ�ীয়তার্ব�ন ি্ছি্করেব।্আ�াহ্এেদরেকই্

কেরন্অিভশ�, বিধর্ও্দৃি�্শি�হীন”।०F

1  

আ�াহ্তা‘আলা আরও্বেলন:  
                                                           
1 মুহা�াদ, আয়াত: ২২-২৩ 
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ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ دَ َ�هۡ  يَنُقُضَنَ  َّ َمرَ  َمآ  َطُعَنَ َوَ�قۡ  ۦقِهِ ِميَ�ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َّ
َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بِهِ  َّ

َ
 أ

َل  ََ  ٱ ِ�  ِسُدونَ َوُ�فۡ  يَُ
َ
ٰ  ِض �ۡ� ََ ْو

ُ
َّعۡ ٱ لَُهمُ  �َِك أ َٓ  َولَُهمۡ  َنةُ ل ارِ ٱ ءُ ُس : الاعد[ ﴾٢ َّ

٢٥  [ 

“যারা্আ�াহেক  দওয়া্দৃঢ়্অ�ীকার্ভ�্কের,  য্স�কর্অরু� 

রাখেত্ আ�াহ্ আেদশ্ কেরেছন্ তা্ িছি্ কের্ এবং্ পৃিথবীেত্

অশাি�্সৃি�্কের্তােদর্জনয্রেয়েছ  লা‘নত্ও্অিভস�াত্এবং্

তােদর্জনযই্রেয়েছ্ম�্আবাস”।১F

2 

আ�ীয়তার্ব�ন্িছিকারী্জািােত্যােব্না:  

হািদেসও্ আ�ীয়তার্ ব�ন্ িছিকারীেদর্ কিওন্ শাি�র্  ঘাষণা 

 দওয়া্ হয়।্ তােদর স�েকর্ বলা্ হেয়েছ তারা্ জািােত্ �েবশ্

করেব্না- আ�াহর্দরবাের্তােদর্আমল্কবুল্হেব্না।  

যুবােয়র্ইবন মুত‘ইম রািদয়া�াহ্আনহ  থেক্বিণরত, িতিন্বেলন: 

নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলেছন,  

اِطعٌ «
َ
َََّة ق

َ
  » َ دََخلا ا لْ

                                                           
2 সূরা্রা‘আদ, আয়াত: ২৫ 
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“আ�ীয়তার্ব�ন্িছিকারী্জািােত্�েবশ্করেব্না”।২

3  

আবু্ মুসা্ রািদয়া�াহ্ আনহ  থেক্ বিণরত, িতিন্ বেলন: নবী 

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলেছন:  

َّةَ « َ
َ
َنَ  لْ

ا
و ٌة  َ دََخلا

َ
ثَة
َ
َحرِ : ة ٌق بِالِسّ َصِخّ اِطعا للرِّحِم َوما

َ
ِر َوق َْ َ

َ
َخِن ا لْ   »نا

“িতন্বযি�্জািােত্যােব্না: অভয�্মদযপায়ী, আ�ীয়তার্ব�ন্

িছিকারী্ও্জাদুেত্িব�াসী”।৩F

4  

আ�ীয়তার্ ব�ন্ িছিকারীর্  নক্আমল্আ�াহ্তা‘আলা �হণ্

কেরন্না:  

আ�ীয়তার্ব�ন্িছিকারীর্আমল্আ�াহ্তা‘আলা কবুল্কেরন্

না।্স�ােহ একিদন্আ�াহর্িনকট্আদম্স�ােনর্আমল্ পশ্

করা্হয়।্আ�াহ্তা‘আলা আ�ীয়তার্স�কর্ িছিকারীর্আমল্

�তযাখযান্কেরন। আবু্হরাইরা রািদয়া�াহ্আনহ  থেক্বিণরত, 

িতিন্বেলন: রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলেছন:  

َْ ا « ثَ �اَقَب ا َ�
َ
َعةِ ، ف ْا ا

َ
َة لْ

َ
َو
َ
ِسَ ي َ

َ
ِ ّ ُا  ا َعَر َا اَ� بَِدَ  َ�عَ  َْ �َ

َ
اِطِع رَِحمي  أِّ  َ

َ
  »ق

                                                           
3 বুখারী, হাদীস: ৫৯৮৪্মুসিলম, হাদীস: ২৫৫৬; িতরিমযী, হাদীস: ১৯০৯; 

আবু্দাউদ, হাদীস: ১৬৯৬; আবদুর রাযযাক, হাদীস: ২০২৩৮; বায়হা�ী, 

হাদীস: ১২৯৯৭ 
4 আহমদ, হাদীস: ১৯৫৮৭; হািকম, হাদীস: ৭২৩৪; ইবনু িহ�ান, হাদীস: 

৫৩৪৬। 
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“আদম্স�ােনর্আমলসমূহ্�িত্বৃহ�িতবার্িদবাগত জুম‘আর 

রাি�েত্ [আ�াহ্ তা‘আলার্ িনকট] উপ�াপন্ করা্ হয়।্ তখন্

আ�ীয়তার্ব�ন্িবি�িকারীর আমল্�হণ্করা্হয়্না”।৪

5  

আ�ীয়তার্ব�ন্িছিকারীর্শাি�্দুিনয়ােতই হেব: 

আ�ীয়তা্ ব�ন্ িছিকারীর্শাি�্শধু্আিখরােতই্সীমাব্্নয়, 

তােদর্ শাি�্ দুিনয়া্ ও্ আিখরাত উভয়্ জগেতই  দওয়া্ হেব।্

আ�াহ্তা‘আলা আ�ীয়তার ব্�ন ি্ছিকারীর্শাি� দু্িনয়ােতই ি্দেয়্

থােকন।্উপর�্আিখরােতর্শাি�- তা্তার্জনয্�বত্আেছই। 

আবু্বাকরাহ্রািদয়া�াহ্আনহ  থেক্বিণরত, িতিন্বেলন: রাসূল্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ا ِفَ «
َ
َ ا َنَع َنا دَّخِلرا َ ََ ْي َنفََة ِفَ ل قا عا

َ
َا لَِصاِحبِِع لو َ  ل َ  �يَعِاّ

َ
َأَخرا َ

َ
َنا ِنَ  َأجَدي َ

َ َعِة للرِّحمِ  ِِ
َ
ِ َوق

َْ َ ِلَرمِ ِنَ  لََ
َ
  »لِ

   “দু’িট্গনাহ্ছাড়া্এমন  কানও গনাহ্  নই্  য্গনাহগােরর্

শাি�্আ�াহ্তা‘আলা দুিনয়ােতই্ িদেবন্এবং্তা্  দয়াই্উি উ; 

                                                           
5 আহমদ, হাদীস: ১০২৭৭ 
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উপর�্তার্জনয্আিখরােতর্শাি�  ্তা্আেছই।্গনাহ্দু’িট্হে�, 

অতযা ার বা্সীমাল�ন ও্আ�ীয়তার্ব�ন্িছিকারী”।৫

6  

আ�ীয়্�জেনর্সােথ্স�কর্ িবি�ি্করা্আ�াহ্তা‘আলার সােথ্

স�কর িবি�ি করা:  

 কউ্আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্করেল্আ�াহ্তা‘আলাও্তার্সােথ্

িনজ্স�কর্ িছি্কেরন।্আবু্হরাইরা রািদয়া�াহ্আনহ  থেক্

বিণরত, িতিন্বেলন: রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ّّ وََأّ  « َ َز َّ   أِّ  ل
َ
َّ أَِأل ف َ  َح

َ
َو
َ
َ  لْ

َ
َت َلو

َ
اَنِت للرِّحما َ�َقاو

َ
ِقِع ق

َ
 ِنَ  َلو

َ
دَا : َرَ

ِِ َعةِ  َق
َ
َعائِِذ بَِك نَِ  لو

َ
، َهَذل َنَقاعا لو ِّ اَ� . َر

َ
َعِك : ق َِ

َ
َع َنَ  � َِ

َ
�
َ
َ  َ
َ
 تََرَضَ�َ َ

َ
 
َ
َ

َت 
َ
او
َ
ِك؟ ق

َ
ِص ا َنَ  َوَصو

َ
ِّ : وََ ََ دَا َر اَ� . بَ

َ
ِك : ق

َ
َن ل ِ ". َ�ها َّ ن�ا ل ُا َا  َ�َقاَ� َر َّ ل َص

مَ 
ّ
و َُ َ ِع َو

َ
َرءاول أَِ  ِشئَتامَ : " َزو

َ
ُِ [: لق َر

َ َ
ول ِف لأل ِسخا َْ َا   َ

َ
َتاَم َ

ّ
َ َ�َهَ  َزَسسَتاَم أَِ  تانا

مَ  بََصاَرها
َ
َ �َ�َ

َ
َم وََ ها ّْ َص

َ
َ
َ
ا ف َّ ما ل ََها َع

َ
ِدَ  و

ّ
َِك لِ

َ
وَ
ا
َم، َ َرَحاَن ا

َ
نل َ عا َِ َق ََ  لِدة »]َو

   “আ�াহ্ তা‘আলার্ সৃি�কুল্ সৃজন্  শেষ্ আ�ীয়তার্ ব�ন্

[দাঁিড়েয়] বলল: এিটই্ হে�্ স�কর্ িবি�িতা্  থেক্ আআয়্

�াথরনাকারীর্�ান।্আ�াহ্তা‘আলা বলেলন: হযা,ঁ িওকই।্তুিম্িক্

এ্কথায়্স��্নও্ য, আিম্ওর্সে�ই্স�কর্�াপন্করেবা্ য্

                                                           
6 আবু্দাউদ, হাদীস: ৪৯০২; িতরিমযী, হাদীস: ২৫১১; ইবনু মাজাহ, হাদীস: 

৪২৮৬; ইবনু িহ�ান, হাদীস: ৪৫৫, ৪৫৬; বাযযার, হাদীস: ৩৬৯৩; আহমদ, 

হাদীস: ২০৩৯০, ২০৩৯৬, ২০৪১৪। 
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 তামার্সে�্স�কর্�াপন্করেব্এবং আিম্ওর্সােথই্স�কর্

িবি�ি্করেবা্ য্ তামার্সে�্স�কর্িবি�ি্করেব।্তখন্ স্

বলল: আিম্এ্কথায়্অবশযই্রািজ্আিছ্ হ্আমার্�ভু! তখন্

আ�াহ্তা‘আলা বলেলন: তা হ্েল  ্তামার্জনয্তাই  ্হাক। তারপর্

আ�াহর্ রাসুল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম বলেলন,  তামরা্

 াইেল 

ۡ  إِن ُتمۡ َعَسيۡ  َهۡل �َ ﴿  َّ ََ ن ُتمۡ ََ
َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  ِسُدوا

َ
َٓ  ِض �ۡ� ُع ْ َوُ�َقّطِ رۡ  ا

َ
 ٢ َحاَمُ�مۡ أ

 ٰ ََ ْو
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُ ٱ لََعَنُهمُ  َّ ُهمۡ  َّ َّ ََ َ

َََ  ۡ�
َ
ٰ َوأ بۡ  ََ

َ
  – ]٢٣  ٢٢:  �مد[ ﴾٢ َرُهمۡ َ�ٰ �

“রমতায়্অিধি�ত্হেত্পারেল্স বত্ তামরা্পৃিথবীেত্িবপযরয়্

সৃি�্করেব্এবং্আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্করেব।্আ�াহ্তা‘আলা 

এেদরেকই্কেরন্অিভশ�, বিধর্ও্দৃি�্শি�হীন”।६F

7 এ্আয়াত- 

িতলাওয়াত্করেত্পার”।৭F

8 

অনয্হাদীেস্এেসেছ,  

، بَ ِ  للرَّحَ ِ  َ�َبخِ  َ� َ  اَ�  َزَنفي
َ
اَ� : ق

َ
ن�ا  ق ُا ِ  َر َّ َّ  ل َا  َص َ عِ  ل

َ
مَ  َزو

ّ
و َُ اَ� : َو

َ
ا  ق َّ  ل

 
َ
جَا«: َََعال

َ
َقتا  للرَّحَ ا  َ

َ
َها وَلَشَتَقَقتا  للرِّحمَ  َلو

َ
ِ�، ِن ِ  ل َُ َْ َ  ل َها َ�

َ
، َوَصو تاعا

َ
 َوَصو

َعَها َوَن َ  َِ
َ
 »بَََتيعا  �

                                                           
7 মুহা�াদ, আয়াত: ২২-২৩ 
8 বুখারী, হাদীস: ৪৮৩০, ৫৯৮৭্মুসিলম, হাদীস: ২৫৫৪ 
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“আ�ুর্রহমান ইবন্আওফ্রািদয়া�াহ্আনহ হেত্বিণরত, রাসূল্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলন, আ�াহ বেলন, আিম্রহমান, 

আিম্ রােহম (‘আ�ীয়তার্ ব�ন’) ক্ সৃি�্কেরিছ্এবং্ ‘রােহম’ 

(তথা্আ�ীয়তা্ব�েনর) নামিটেক্আিম্আমার ি্নেজর্নাম  ্থেক্

িনগরত্কেরিছ, সুতরাং্ য্বযি�্আ�ীয়তার স�কর্বজায়্রােখ্

আিম্তার্সােথ্স�কর্বজায়্রাখব। আর্ য্বযি�্আ�ীয়তার 

স�কর্িছি্কের্আিমও্তার্সােথ্স�কর্িছি্করব”।৮

9  

 

আ�ীয়রা্দুবরযবহার্করার্পরও তােদর্সােথ্ভােলা্বযবহার করা 

 কউ  ্কউ ম্েন্কেরন, আ�ীয়-�জনরা্তার্সােথ দু্বরযবহার্করেল্

তােদর্সােথ আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্করা্জােয়য।্মূলত্বযাপারিট্

 তমন্নয়।্বরং্আ�ীয়রা্আপনার্সােথ্দুবরযবহার্করার্পরও্

আপিন্যিদ্তােদর্সােথ্ভােলা্ বযবহার্  দখান্তখনই্আপিন্

তােদর্সােথ্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্কেরেছন্বেল্�মািণত্হেব।্

সুতরাং, মেন্রাখেত্হেব,  কানও আ�ীয়্দুবরযবহার করেলও্তার্

সােথ্ভােলা্বযবহার্করেত্হেব।  ্কউ্আপনার্সােথ্স�কর ি্ছি্

করেল, আপিন্ তার্ সােথ্ স�কর্ বজায়্ রাখেত্ আ�াণ্   �া্

                                                           
9 বুখাির, হািদস: ৫৯৮৯; আহমদ, হািদস: ১৬৮৬; িতরিমিয, হািদস: ১৯০৭ 
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করেবন।  কােনাভােবই  কানও আ�ীেয়র্সােথ্স�কর্ন�্করা্

যােব্না।্অনযথায়্আপিন্গনাহগার হেবন। 

  আ�ু�াহ ইবন ‘আমর ইবন আস রািদয়া�াহ্ আনহমা্  থেক্

বিণরত, িতিন্বেলন: নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলেছন:  

َنلِصَ  َنَ  أَِأل للرِّحما نا «
َ
ِ ّ  لل

َ
فِِِ، َوو

ََ ْا َ َنلِص ا بِال
َ
سََ  لل

َ
َعَرِ،، َوو

َ
َقٌة بِاو

ّ
َعو

َها
َ
َعَت رَِحاعا َوَصو َِ َق ََ  »ل

“আ�ীয়তার স্�েকরর ি্বষয়িট আ�াহর্আরেশর স্ােথ স্�ৃ�।  ্স্

বযি�্আ�ীয়তার্ব�ন্ররাকারী্িহেসেব্গণয্হেব্না,  য্ কউ্

তার্ সােথ্ আ�ীয়তার্ ব�ন্ ররা্ করেলই্  স্ তার্ সােথ্

আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্কের।্বরং্আ�ীয়তার্ব�ন্ররাকারী্ স্

বযি�্ য্ কউ্তার্সােথ্আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্করেলও্ স্তার্

সােথ্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্কের”।৯F

10  

اَ� 
َ
و، ق ري

َْ ِ بَِ  َ� َّ ِ َص : َ�َ  َ�َبِخ ل َّ ن�ا ل ُا اَ� َر
َ
مَ ق

ّ
و َُ َ ِع َو

َ
َا َزو للّرلِحانَ  «: َّ ل

ٌََة نَِ   َا اءِ، للرِّحما شا َْ َه ا للّس
َ
َم َ ُِ دَرََحَ ا َر

َ َ
َهَ  لأل

َ
، لرََحانل َ ما للرَّحَ ا دَرََحاها

  َ َْ ا للرَّحَِ  َ� َّ َععا ل َِ
َ
َعَها � َِ

َ
، َوَنَ  � عا

َ
َها َوَصو

َ
َ ا ا » َوَصو َْ ُا اَ� 

َ
َاََ : ق ُي ءا لل َ َّ ةا لل

َتِقا 
َ
و ْا
َ
 لل

                                                           
10 বুখারী, হাদীস: ৫৯৯১; আবু্দাউদ, হাদীস: ১৬৯৭; িতরিমযী, হাদীস: ১৯০৮; 

বায়হা�ী, হাদীস: ১২৯৯৮ 
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আ�ু�াহ ইবন ‘আমর্ রািদয়া�াহ্ আনহ হেত্ বিণরত, রাসূল্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলন, “দয়ালুেদর্আ�াহ্তা‘আলা 

দয়া্কেরন,  তামরা্যমীনবাসীেদর্�িত্দয়া্কর, আসমানবাসী 

 তামােদর্�িত্দয়া্করেবন।্আ�ীয়তার্ব�ন্রহমােনর্সােথ্

স�ৃ�।  য্বযি�্তার্সােথ্সু-স�কর্রােখ, িতিনও্তার্সােথ্সু-

স�কর্রােখন, আর  ্য্বযি�্আ�ীয়তার্স�কর ি্ছি্কের, আ�াহ্

তা‘আলাও্তার্সােথ্স�কর্িছি্কেরন”।१०

11  

 শশ্ভাবাপি  কানও আ�ীয়-�জেনর্সে�্সবরদা্ভােলা্বযবহার্

 দখােলই্আপিন্তখন্তােদর্বযাপাের সরাসির্আ�াহ্তা‘আলার্

সাহাযয�া�্হেবন। তখন্তারা্কখেনাই্একমা�্আ�াহ্তা‘আলার্

ই�া্ছাড়া আপনার্এতটুকুও্রিত্করেত্পারেব্না।্�মাণ- 

ِب  َ� َ 
َ
َرَ�َرمَ، َ  ّ  ها

َ
َ  

ً
ث اَ�  رَأا

َ
نَ�  دَا: ق ُا َرلبَةً  ِل  أِ ّ  لَِ  َر

َ
مَ  ق ها

ا
ِصو
َ
نِ�، َ عا َِ  َو�ََق

َحِس ا 
ا
َِهمَ  وََ

َ
اِسسئان َ  أَِ ، َو� ّ

َ
ما  أِل

ا
َحو
َ
مَ  وََ ََها ن َ  َ�

ا
، َوَ�ََهو ّ َ ِئَ «: َ�َقاَ�  ََ

َ
َََت  و

ا
ا ك َْ

َ
 ك

َت،
َ
و
ا
ا ق َْ َّ

َ
َ
َ
َ
َ
ما  ف ها ْي اِس ُ   ّ َْ

َ
  لل

َ
َّل�ا  َو  َ ِهمَ  َظِه�ٌ  لَِ  ِن َ  َنَعَك  دَ

َ
َنَت  َنا َزو  َعَ  �ا

 »َألَِك 

আবু্হরাইরা রািদয়া�াহ্আনহ  থেক্বিণরত, িতিন্বেলন: “একদা্

জৈনক্বযি�্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�ামেক্উেউশয্কের্
                                                           
11 আহমদ, হািদস: ৬৪৯৪ 
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বেলন:  হ্আ�াহর্রাসূল! আমার্এমন ি্কছু্আ�ীয়-�জন্রেয়েছ্

যােদর্সােথ্আিম্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্কির; অথ ্তারা্আমার্

সােথ্স�কর্িছি্কের।্আিম্তােদর্সােথ্ভােলা্বযবহার্কির; 

অথ ্ তারা্ আমার্ সােথ্ দুবরযবহার্ কের।্ আিম্ তােদর্ সােথ্

সিহ�ুতার্ পির য়্  দই; অথ ্ তারা্ আমার্ সােথ্ মূখরতামূলক্

আ রণ্ (কেওারতা)  দখায়।্অতএব্তােদর্সােথ্এখন্আমার্

করণীয়্িক? তখন্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বলেলন: 

তুিম্যিদ্সিতয্কথাই্বেল্থাক, তা্হেল্ তুিম  যন্তােদরেক্

উ�� ছ্াই খ্াইেয় ি্দ�। আর্তুিম য্তিদন প্যর�্তােদর স্ােথ্এমন্

বযবহার্ করেত্ থাকেব, ততিদন্ আ�াহ্ তা‘আলার্ পর্  থেক্

তােদর্উপর্ তামার্জনয্একজন্সাহাযযকারী ি্নযু�্থাকেব”।১১

12  

�িতেবশীরা্ হল, মানুেষর্ পরম্ আ�ীয়।্ তােদর্ সােথ্ ভােলা্

বযবহার্করা, তােদর্হক্আদায়্করা, তােদর্ খাঁজ-খবর্ নওয়া্

খুবই্জুরী্কাজ। ইসলাম্�িতেবশীেদর্হক্ও্তােদর্ খাঁজ-

খবর  ্নওয়া এবং ি্বপদ-আপেদ্তােদর্সহেযািগতা করার্বযাপাের্

খুবই্গুর ি্দেয়েছ।্এমনিক্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্

বেলেছন, 

                                                           
12 মুসিলম, হাদীস: ২৫৫৮; আহমদ, হািদস: ৯৩৪৩ 
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» َّ َارِ، َح
َ
لَ� ِأَ�ِ� ا دانِص ِد بِاْ

ََ عا  َنا 
ا
َُ اَنّرة جّعا 

َ
ََتا ن ََ  »َظ

“িজবিরল্আলাইিসসালাম্আমােক্�িতেবশীেদর্�িত্এত্ বিশ্

সতকর্করেতন, মেন্হেয়িছল্ য, আমার্�িতেবশীেদরেক্আমার্

উ�রসূির কের  দওয়া্হেব”।১২F

13 

সুতরাং, �িতেবশীেদর্সােথ্ সু-স�কর্রাখা্ও্তােদর্অিধকার্

আদায় �িতিট্ ঈমানদােরর্ দািয়র্ ও্ কতরবয।্ আ�াহ্ আমােদর্

তাওিফক িদন।   

�িতেবশীর্সােথ্ভােলা্ বযবহার্তােদর  কানও �কার্ক�্না 

 দওয়া্: 

اَ� 
َ
َرَ�َرمَ، ق ِب ها

َ
مَ : َ�َ  َ

ّ
و َُ َ ِع َو

َ
ا َزو َّ َّ ل ِ َص َّ ن�ا ل ُا اَ� َر

َ
ِ دا َنَ  َكَ  «: ق َّ نِ ا بِا َْ

َْأِي َأا  دا
َ
ث
َ
ِلِر ف

َ
ََنِع لِ

َ
 »َرها َولَ

আবু্ হরাইরা্ রািদয়া�াহ আনহ হেত্ বিণরত, রাসূল্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলন, “ য্বযি�্আ�াহ্ও্আিখরাত ি্দবেসর্

উপর্ঈমান্রােখ  স্ যন্তার্�িতেবশীেক ক�্না্ দয়”।১৩F

14 
 
َ
او
َ
َة، ق َُ ِ مَ  ت،َ�َ  َع�

ّ
و َُ َ عِ َو

َ
ا َزو َّ َّ ل ِ َص َّ ن�ا ل ُا اَ� َر

َ
ََلَ� ِأَ�ِ� ا دانِص ِد «: ق َنا 

عا 
ا
َُ اَنّرة جّعا 

َ
ََتا ن ََ َّ َظ َارِ، َح

َ
 »بِاْ

                                                           
13 বুখাির: ৬০১৫; মুসিলম: ২৬২৫। 
14 বুখাির: ৫১৮৫; মুসিলম: ৪৭ 
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আেয়শা্রািদয়া�াহ আনহা হেত্বিণরত, রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম বেলন, “িজবরীল্ আলাইিস্ সালাম সব্ সময়্

�িতেবশীেদর িবষেয়্আমােক্সতকর্কেরন।্এমনিক্মেন্হত,  স্

�িতেবশীেদর উ�রসূির বািনেয়্িদেবন”।১৪

15 
اَ� 
َ
، ق ن�ي مَ : َزِ  لبَِ  َمَسعا

ّ
و َُ َ ِع َو

َ
ا َزو َّ َّ ل ِ َص َّ ن�ا ل ُا اَ� َر

َ
ِس �ِ َِخهِ، «: ق َْ ََ ِي 

ّ
َولِ

َنَ  َأاراها بََنلئَِقعا 
َ
َّ دََ ِن ا َح َْ  دا

َ
، َو  باعا َولَِساجاعا

َ
و
َ
اَسوَِم ق � َّ اَسوِما َ�َبٌخ َح � 

َ
 «. 

“আ�ু�াহ ইমন মাসউদ্ রািদয়া�াহ আনহ হেত্ বিণরত, রাসূল্

সা�া�াহ্আলাইিহ ও্য়াসা�াম বেলন, “যার হ্ােত্আমার্জীবন ত্ার্

শপথ কের্ বলিছ, যতরণ্ পযর�  কানও বা�া্ ততরণ্ পযর�্

মুসিলম্হেব্না্যতরণ্মানুেষর্অ�র্ও্মুখ্িনরাপ�া না্পােব, 

অনুরপভােব্ততরণ্পযর�  কানও বা�া্মুিমন্হেব্না্যতরণ্

পযর�্ তার্ �িতেবশী তার্ জুলুম অতযা ার্  থেক্ িনরাপদ্ না্

হেব”।১৫F

16 

অেনকেক্  দখা্ যায়্ সালাত্ আদায়,  রাযা পালন্ ও্ ইবাদত্

বে�গীেত্খুব্পাকা। ি্ক�  ্স্তার্�িতেবশীেদর্ক�  ্দয়, তােদর্

হক্ আদায়্ কের্ না, তার্ হাত্ পা্ ও্ অ�-�তয�্ হেত্ অনয্

 লােকরা ি্নরাপদ্নয়।্এ্ধরেনর্ লাক্যতই্বুজুগর্ হাক্না্ কন্

                                                           
15 বুখাির: ৬০১৫; মুসিলম: ২৬২৫ 
16 মুসনােদ্আহমদ: ৩৬৭২ 
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এরা্আ�াহর্িনকট্সিতযকার্ঈমানদার্নয়।্বরং, তারা্সমােজর্

জনয্িবপদ।্ 

 

মাতা-িপতার্সােথ্ভােলা্বযবহার্করা: 

দুিনয়ােত্একজন্মানুেষর্পরম্আ�ীয়্হল, তার্মাতা-িপতা।্

মাতা-িপতার্সােথ্ভােলা্বযবহার্করা, তােদর্হক্আদায়্করা, 

তােদর  ্খদমত্করার্মত্ভােলা্কমর্দুিনয়ােত্আর  কানও িকছুই্

হেত্পাের্না।্ স্বযি�্ সপভাগযবান্ য্দুিনয়ােত্মাতা-িপতার্

 খদমত্কের্তােদর্স�ি�্অজরন্করেত  ্পেরেছ।্যার্উপর্তার্

মাতা-িপতা্খুিশ্তার্উপর্তার্আ�াহও্খুিশ।্মাতা-িপতার্সােথ্

ভােলা্বযবহার্করার্লাভ্অেনক।্হািদেস মাতা-িপতার্ খদমত্

করােক্সেবরা�ম্আমল্বেল্আখযািয়ত্করা্হেয়েছ।  যমন- 

، ن�ي اَ�  َزِ  لبَِ  َمَسعا
َ
تا : ق

َ
و
َ
َ نَ�  َُ ُا ِ  َر َّ َّ  ل ا  َص َّ َ عِ  ل

َ
مَ  َزو

ّ
و َُ يي «: َو

َ
َ  ِ َْ َع

َ
َحدي  لو

َ
َ 

 
َ
ِ  أِل َّ ؟ ل

َ
اَ�  َََعال

َ
ما : ق

َ
تِهَ  َعَ  للّصث

َ
  .اَوق

َ
و
ا
؟ ُامّ : تا ق يي

َ
اَ�  َ

َ
دَ ِ  بِري  ُامّ : ق َ ِْ َنل

َ
تا . لل

َ
و
ا
: ق

؟ ُامّ  يي
َ
اَ�  َ

َ
َِها�ا : ق

َ
بِ  ِ  ِف  لْ َُ  ِ َّ ّّ  ل َلرََأعا .»وََأّ   َز

َ
ارِيي  َ ََ ا

َ
َسوِمٌ  لَ  َوما

আ�ু�াহ্ ইবন মাসউদ্ রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, “আিম্ রাসূল্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�ামেক্িজেজস করলাম, আ�াহর্িনকট্

ি�য়্আমল  ্কানিট? িতিন্বলেলন, সময়্মত্সালাত্আদায়্করা।্
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আিম্বললাম, তারপর্ কানিট? িতিন্বলেলন, মাতা-িপতার্সােথ্

ভােলা্বযবহার্করা, আিম্বললাম্তারপর্ কানিট? িতিন্বলেলন, 

আ�াহর্রা�ায়্িজহাদ্করা”।১৬

17  

িকভােব্মাতা-িপতার্স�ান্করব?  

মাতা-িপতার্সােথ্ভােলা্বযবহার্করার্অথর, তােদর্সােথ্এমন 

 কানও আ ার-বযবহার্করেব্না, যা্তােদর্মেন্আঘাত্হানা্বা্

ক�্পাওয়া্কারণ্হয়।  ্তামার্উওা-বসা,  লা- ফরা্ও্কথা-বাতরায়্

তারা্ যন  কানও �কার্ক�্না্পায়্ সিদেক ি্বেশষ গুর ি্দেত্

হেব।্তুিম্কখেনাই্তােদর্আেগ্আেগ্হাঁটেব না, তােদর্কথার্

উপর্কথা্বলেব্না, তােদর্জায়গায় অনুমিত্ছাড়া্বসেব্না্এবং্

তােদর্স�ানহািন্হয়্এমন  কানও কাজ্করেব্না্ইতযািদ।্ 

মােয়র্ফিযলত িপতার্তুলনায়্ বিশ: 

আ�াহ্তা‘আলা মাতা-িপতা্উভেয়র্�িত্স�ান্�দশরন্ও্তােদর্

�িত্য�বান্হওয়ার্িনেদরশ্ দন।্িক�্মেন্রাখেত্হেব, স�ান্

লালন-পালন্ইতযািদেত িপতার্তুলনায়্মােয়র্ভূিমকা্অিধক্হেয়্

থােক।্মােয়র্অিতির�্ক�্বহন্করেত্হয়্যা ি্পতার্করেত্হয়্

না।্  যমন, গভরধারণ্করার্ক�, দুধ্পান্করােনার্ক�, বাাা্

বয়েস্লালন-পালন্করার্ক�্ইতযািদ।্এ্কারেণ, মােয়র্গুর্

                                                           
17 বুখাির: ৫২৭; মুসিলম: ৮৫ 
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িপতার্তুলনায়্ বিশ।্ যমন, আবু্হরাইরা্রািদয়া�াহ আনহ হেত্

বিণরত, িতিন্বেলন,  
اَ� 
َ
نَ�  دَا: " رَِأٌ   ق ُا ِ، َر َّ يي  ل

َ
َح ي  لَّاِس  َ

َ
َحبِة؟ ِباَس ِ  ِنّد  َ اَ�  للصي

َ
َك : ق ني

ا
اَ�  .َ

َ
: ق

اَ�  َنَ ؟ ُامّ 
َ
َك  ُامّ : " ق ني

ا
اَ�  .َ

َ
اَ�  َنَ ؟ ُامّ : ق

َ
َك  ُامّ : ق ني

ا
اَ�  .َ

َ
اَ�  َنَ ؟ ُامّ : ق

َ
بانكَ  ُامّ : ق

َ
َ ." 

َلرََأاها 
َ
 للّصِح َحَ�ِ  َ

“এক্ বযি�্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�ামেক্ িজেজস 

করেলন,  হ্আ�াহর্রাসূল! দুিনয়ােত  কান বযি�্আমার্ থেক্

ভােলা ব্যবহার প্াওয়ার্অিধক উ্পযু�? রাসূল ব্লেলন,  তামার ম্া।্

আবার্ িজজাসা্ করেলন, তারপর্  ক? বলেলন,  তামার্ মা, 

আবারও্ বলেলন, তারপর্  ক? বলেলন,  তামার্ মা।্ আবারও্

বলেলন, তারপর্ ক? বলেলন,  তামার্িপতা”।১৭F

18 

মাতা-িপতার্নাফরমািন্করা কিবরা গনাহ:  

َبائِرا  أاكَِرِت 
َ
َ
َ
ََخَ  لو ّ  ِز ِِ

َّ  لَّ ا  َص َّ َ عِ  ل
َ
َم، َزو

ّ
و َُ َشَلكا : َ�َقاَ�  َو ِِ ِ، ل َّ نقا وَ�ا  بِا  قا

دَِ ، َ ِْ َنل
َ
ًئا، َوَ� َ  لل َِ ّت َ ، نا

َ
َاو
َ
ورِ، َوِشَهاَ�ما : َ�َقاَ�  ف

ّي ورِ، َوِشَهاَ�ما  لل ّي وَ  لل
َ
َن�ا  َ

َ
 ق

ورِ 
ّي  " لل

রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-এর্ সামেন্ কিবরা 

গনাহসমূেহর্আেলা না্করা্হেল, িতিন্বেলন, কিবরা গনাহ্হল, 

আ�াহর্ সােথ্ শরীক্ করা, মাতা-িপতার্ নাফরমািন্ করা, িতিন্

                                                           
18 বুখাির: ৫৯৭১; মুসিলম: ২৫৪৮ 
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 হলান  দওয়া্অব�ায়্ িছেলন, এ্কথা্ বেল, উেও্বেসন্এবং্

বেলন, িমথযা্সারয  দওয়া্বা্িমথযা্কথা্বলা”।১৮

19  

অপর্বণরনায়্এেসেছ,  

رَ 
َ
ن�ا  َأك ُا ِ  َر َّ َّ  ل ا  َص َّ َ عِ  ل

َ
مَ  َزو

ّ
و َُ َبائَِر، َو

َ
َ
َ
وَ  لو

َ
ئَِ   َ َََها، ُا كا لل: َ�َقاَ�  َ� َ ِّ 

،ِ َّ َت ا  بِا
َ
ِ ، َو� َْ نقا  لَّ قا دَ ِ  وَ�ا َ ِْ َنل

َ
 "لل

 রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম কিবরা গনােহর্আেলা নায়্

বেলন, অথবা্কবীরা গ্নাহ স্�েকর্তােক ি্জজাসা্করা হ্েল, তখন্

িতিন্বেলন, “আ�াহর্সােথ্শরীক্করা,  কানও মানুষেক্হতযা্

করা, মাতা-িপতার্অবাধয্হওয়া”।১৯F

20 

স�ােনর্�িত্মাতা-িপতার্ দা‘আ:  

একিট্কথা্মেন্রাখেত্হেব, মাতা-িপতার  ্দা‘আ কখেনাই  ্ফরত 

বা্বৃথা্যায়্না।্আ�াহ্তা‘আলা তা্অবশযই্কবুল্কেরন।্�মান- 

، لبَ ِ  َز ِ  ن�ي اَ�  َمَسعا
َ
ةٌ  :ق

َ
ة
َ
ث
َ
  ة

َ
مَ  تاَر�ي    َاها ،: َ�َزَن ا ِْ َنل

َ
، لل نعا

ا
َظو َْ

َ
ْا  َولل

َ
 "َسافِرا َولل

আ�ু�াহ ইমন মাসউদ্রািদয়া�াহ আনহ হেত্বিণরত, িতিন্বেলন, 

িতন্বযি�র্ দা‘আ  ফরত পাওােনা্হয়্না।্িপতা-মাতার্ দা‘আ, 

মজলুম্বযি�র্ দা‘আ এবং্মুসািফর্বযি�র্ দা‘আ।্ 

                                                           
19 বুখাির: ২৬৫৪ 
20 বুখাির: ৫৯৭৬ 
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স�ােনর্�িত্মাতা-িপতার্বদ- দা‘আ:  

 যমিনভােব স�ােনর্ জনয্ মাতা-িপতার্  দা‘আ কােজ্ লােগ্

অনুরপভােব্ মাতা-িপতার্ বদ- দা‘আও্ স�ােনর্ িবপের্ কােজ্

লােগ।্সুতরাং্অবশযই্আমােদর্মাতা-িপতার্বদ- দা‘আ হেতও্

 বঁে ্থাকেত্হেব।্তােদর্সােথ্এমন  কানও আ রণ্করব্না্

যার্�ারা্তারা্ক�্ পেয়্আমার্জনয্বদ- দা‘আ কের।্ 

اَ� 
َ
ي  ق ِِ

َّ  لَّ ا  َص َّ َ عِ  ل
َ
مَ  َزو

ّ
و َُ ثا :" َو

َ
ث
َ
َسَتَاابَاٌت  َ�َزَنلتي  ة   ما

َ
 َ�َزَنما : �ِ ِه ّ  َشّك   

نِع،
ا
َظو َْ

َ
َسافِِر، َوَ�َزَنما  لل ْا

َ
دَ ِ  َوَ�َزَنما  لل َ ِْ َنل

َ
ا َعَ  لل َْ ِه ِ

َ
 َوْ

রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলন, “িতন্বযি�র্ দা‘আ 

কবুল্হওয়ার্মেধয  কানও সে�হ্নাই।্মজলুম্বযি�র্ দা‘আ, 

মুসািফেরর্ দ্ু’আ্ এবং্ স�ােনর্ উপর্ তার্ মাতা-িপতার্ বদ-

 দা‘আ”।২০F

21  

মাতা-িপতার্মৃতুযর্পর তােদর্ খদমত্করা:  

অেনেকই মেন্কের্মাতা-িপতা্ মারা্ যাওয়ার্পর্তােদর্আর্

 খদমত্করার্সুেযাগ্থােক্না। ি্ক�্না, মাতা-িপতা্মারা্যাওয়ার্

পরও্তােদর্ খদমত্করার্সুেযাগ্থােক।্একজন্বযি�্ই�া্

                                                           
21 আহমদ: ৮৫৮০; আবু্দাউদ: ১৫৩৬্আলবানী্রহ. হািদসিটেক্হাসান্

বেলেছন।্ 
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করেল্তার ম্াতা-িপতার মৃ্তুযর প্রও্তােদর  খদমত ক্রেত প্াের।্

তােদর্জনয্  দা‘আ করা, তােদর্অসমা�্কমরগেলা্সমা�্করা্

এবং্তােদর্ব�ু-বা�ব্আ�ীয়-�জনেদর্সােথ্ভােলা্বযবহার্ও্

তােদর্ স�ান্ করা।্ এ্ গেলাই্ হল, মাতার-িপতার্ মৃতুযর্ পর্

তােদর্ খদমত।্�মাণ-  

ِب  َ� َ 
َ
َرَ�َرمَ  َ ا  َرِضَ  ها َّ ، ل ََعا �َ  ّ 

َ
َ  ّ ِِ

َّ  لَّ ا  َص َّ َ عِ  ل
َ
َم، َزو

ّ
و َُ اَ�  َو

َ
 َناَت  أَِأل: " ق

َسا ا 
َ
� ِ
َ
عَ  لِ َِ َق ََ ََعا  ل عا  َ�

ا
و َْ �َ  

ّ
ثي  نِ َ  أِ 

َ
ث
َ
 : ة

ّ
ةي  ِن َ  أِ 

َ
، َصَخق وَ  َأارِ�َةي

َ
مي  َ

َ
عا  ِزو َْ  دانََت

وَ  بِِع،
َ
ي  َ

َ
ِ  َوْ ن حي َصاو ا  دََخزا

َ
َلرََأعا ". َ

َ
َسوِمٌ  َ  ما

আবু্ হরাইরা্ রািদয়া�াহ আনহ হেত্ বিণরত, রাসূল্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলন, “যখন্মানুষ্মারা্যায়, তখন্িতনিট্

আমল্ছাড়া্সব্আমল্ব�্হেয়্যায়।্সদকােয় জািরয়া, উপকারী 

ইলম্এবং্ নক্স�ান্যারা্তার্জনয্ দা‘আ কের”।২১F

22  

এক্বযি�্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�ামেক্িজজাসা্কের্

বলল, 
نَ�  دَا"  ُا ِ، َر َّ بََنيّ  بِرّ  َن َ  بَِقَ  َهَ   ل

َ
ا؟ َ�َعخَ  َ َْ اَ�  َمَنتِِه

َ
َرفَعٌ  ِلَصاٌ�  َََعَم،: ق

َ
َعءا : َ ْي  ل

ا، َْ ها
َ
ارا  ل َْ تَِغ َُ ا، َول  َْ ها

َ
اأا  ل َْ ََ ِ ا، َو� َْ َرلعا  َ�َهِخِه

َ
ا، َو�ِك َْ ةا  َصِخدِقِه

َ
ِت  للرِّحمِ  َوِصو

ّ
  لو

َ
  

َك  رَِحمَ 
َ
  ل

ّ
ا ِن َ  أِ  َْ  " قَِبوِِه

                                                           
22 মুসিলম: ১৬৩১; আবু্দাউদ: ২৮৮০ 
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“ হ্আ�াহর্রাসূল! মাতা-িপতার্মৃতুযর্পর্তােদর্আর  কানও 

 খদমত্করার্ সুেযাগ্ থােক্ িকনা? বলেলন, হযাঁ,  ারিট্আমল্

মৃতুযর্পরও্করা্যায়।্তােদর্জনয  ্দা‘আ করা, রমা্�াথরনা করা, 

তােদর  দওয়া্�িত�িত্বা�বায়ন করা্এবং্এমন্আ�ীয়তার্

স�কর্ জাড়া্ দওয়া, যােদর্সােথ্মাতা-িপতার্আ�ীয়তা্বযতীত্

আর্ কােনা্আ�ীয়তা্ নই”।২২

23  

মাতা-িপতােক্গািল  দওয়া্কবীরা্গনাহ: 

িনঃসে�েহ ব্লা য্ায়, মাতা ি্পতার স্ােথ দু্বরযবহার্করা্তােদর গ্ািল 

 দওয়া্অবশযই্একিট্ঘৃিণত্ও্িন�নীয়্কমর।্এিট  কানও সু�্

মানুেষর্কমর্হেত্পাের্না।্রাসূেলর্যুেগ্এ্ধরেনর্গিহরত্কেমরর্

কথা ি্ �াই্করা্ যত্না।্হািদেস্এ্ধরেনর্কমরেক্কবীরা্গনাহ 

বেল্ আখযািয়ত্ করা্ হেয়েছ।্ হািদেস্ এেসেছ- রাসূল্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বেলন- 
» 

َ
َبائِِر َ

َ
َ
َ
ها ِنَ  لو َ ِْ ّد للرّأا ا َول اَ� : �ِ َ  » َ  �َسا

َ
ها؟ ق َ ِْ دي للرّأا ا َول َ َ� �َسا

َ
دي «: ك �َسا

ها،  َ ِْ دي َول سَسا
َ
ِ  ف َ للرّأا ِْ ّنعا َول

ا
دي َ سَسا

َ
ّنعا ف

ا
دي َ  »َو�َسا

কিবরা গনাহ্হল, িপতা-মাতােক্গািল  দওয়া।্িজেজস করা্হল, 

কীভােব্ িপতা-মাতােক্গািল  দওয়া্হয়? িতিন্বলেলন,  কানও 

বযি�্অপর্বযি�র্িপতােক্গািল িদল, তারপর্ স্তার্িপতােক্

                                                           
23 আবু্দাউদ: ৫১৪২; আলবানী্হািদসিটেক্দূবরল্বেলেছন। 
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গািল িদল।্ কউ্অপেরর্মা- ক্গািল িদল, আবার্ স্তার্মােক্

গািল িদল”।২৩

24  

আ�ীয়-�জনেক্সদকা্করা্সবরেআ�্সদকা: 

শশভাবাপি  কানও আ�ীয়-�জনেক্সদকা্করা্সবরেআ�্সদকা।  

উে�্কুলসুম িবনেত উ�বাহ, হাকীম ইবন্িহযাম্ও্আবু্আইয়ূব 

 থেক্ বিণরত, তাঁরা্ বেলন: নবী্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম 

বেলেছন:  

ِشحِ « ََ
َ
ةا َعَ ِأَي للرِّحِم لو

َ
ِة للّصَخق

َ
َل ا للّصَخق

َ
ف
َ
َ«  

“সবরেআ�্সদকা্হে�্আ�ীয়-�জেনর্মেধয্ য্আপনার্শশ তার্

উপর্সদকা করা”।২৪F

25  

আ�ীয়তা্ররা্করা্সবরেআ�্আমল: 

আ�ীয়তার্ ব�ন্ িছিকারীর্ সে�্ আ�ীয়তার্ ব�ন্ ররা্ করা্

সবরেআ�্আমল।্ 

                                                           
24 মুসিলম: ৯০; আহমদ: ৬৫২৯ 
25 ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস: ২৩৮৬্বায়হা�ী, হাদীস: ১৩০০২্দা’রামী, হাদীস: 

১৬৭৯্রাবারানী/কাবীর, হাদীস: ৩১২৬, ৩৯২৩, ৪০৫১্আওসার, হাদীস: 

৩২৭৯্আহমদ, হাদীস: ১৫৩৫৫, ২৩৫৭৭ 
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উ�বাহ ইবন্আিমর্ও্ ‘আলী্রািদয়া�াহ্আনহমা্ থেক্বিণরত, 

তাঁরা ব্েলন: রাসূল স্া�া�াহ্আলাইিহ ও্য়াসা�ামেক স্বরেআ�্আমল্

স�েকর্িজজাসা্করা্হেল্িতিন্বেলন:  

َك  « َْ
َ
َ  َظو ّْ �َ َُ َزِر

َ
ِِ َنَ  َحَرَمَك ، وََ َز

َ
َعَك ، وََ َِ

َ
  » ِصَ  َنَ  �

 “ য্ তামার্সে�্ স্স�কর্িছি্কেরেছ, তার্সােথ্আ�ীয়তার্

স�কর্বজায়্রােখা।্আর  য্ তামােক্বি�ত্কের, তােক্তুিম্

দাও এবং্যািলেমর পাশ্ কেট্যাও্তথা্তােক্রমা্কর”।২৫F

26  

আ�ীয়-�জনেক্  না-জানা: 

 আ�ীয়-�জনেক্  না-জানা্একজন্মুিমেনর্অবশযই্কতরবয।্তা্

হেলই্ কবল্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করা্কােরার্পের্স বপর্

হেব।্নতুবা্নয়।্ 

 আবু্হরাইরা রািদয়া�াহ্আনহ  থেক্আরও্বিণরত, িতিন্বেলন: 

নবী্করীম্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলেছন:  

َبٌّة ِفَ    ََ َة للرِّحِم 
َ
ِّّ  ِصو

َ
َم إ ف َرَحاَن ا

َ
َنَ  بِِع َ

ا
َم َنا تَِصو َسابِ ا

َ
�
َ
َنل ِنَ  َ ْا

ّ
َََعو

ر
َ
ة
َ َ
ٌم ِفَ لأل

َ
اِ� ، َننََسَ َْ

َ
َلمٌ ِفَ لل

َ
َهِ  ، َنَ

َ َ
  لأل

                                                           
26 আহমদ, হাদীস: ১৭৩৭২, ১৭৪৮৮; ’হািকম, হাদীস: ৭২৮৫্বায়হা�ী, 

হাদীস: ২০৮৮০্রাবারানী/কাবীর, হাদীস: ৭৩৯, ৭৪০্আওসার, হাদীস: 

৫৫৬৭ 
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“ তামরা্ িনজ্ বংশ্ স�েকর্ ততটুকুই্ জানেব, যােত্  তামরা্

আ�ীয়তার ব্�ন র্রা্করেত প্ােরা।্কারণ, আ�ীয়তার ব্�ন র্রা্

করেল্আ�ীয়-�জনেদর্ভােলাবাসা্পাওয়া্যায়্এবং্ধন-স�দ্

 বেড়্যায় আর্পরবতরী্ ৃিত্বাকী্ রেখ্ দয়”।২৬

27  

আ�ীয়-�জনেদরেক স্দকা্করেল দু্’িট স্াওয়াব প্াওয়া য্ায়: একিট্

সদকার্সাওয়াব্এবং্অপরিট্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করার।্ 

একদা্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম মিহলােদরেক্সদকা্

করার্উপেদশ্িদেল্িনজ্�ামীেদরেকও্সদকা্করা্যােব্িক্না্

 স্ বযাপাের্ দু’ জন্ মিহলা্ সাহাবী্ িবলাল্ রািদয়া�াহ্ আনহর্

মাধযেম্ রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�ামেক্ িজজাসা্করেল্

িতিন্বেলন:  

 » 
َ
ا َ َْ ها

َ
ةِ : َأَرلِ  ل

َ
َأرا للّصَخق

َ
َقَرلبَِة وََ

َ
َأرا لو

َ
َ «  

[�ামীেদরেক্ িদেলও্ লেব] “বরং্তােত্ দু’িট্সাওয়াব্ রেয়েছ: 

একিট্ আ�ীয়তার্ ব�ন্ ররা্ করার্ সাওয়াব্ এবং্ আেরকিট্

সদকার্সাওয়াব”।২৭ F

28  

                                                           
27 িতরিমযী, হাদীস: ১৯৭৯ 
28 বুখারী, হাদীস: ১৪৬৬্মুসিলম, হাদীস: ১০০০ 
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একদা মাইমূনা রািদয়া�াহ্ আনহা রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�ামেক্ না্ জািনেয় একিট্ বাঁদীেক �াধীন্ কের্ িদেলন।্

অতঃপর্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�ামেক্  স্ স�েকর্

জানােল্িতিন্বেলন:  

َأرِكِ  « 
َ
َ�َظَم ِأل

َ
ِك َكَ  َ

َ
َلَنلل

َ
َ تَِها َ َِ �َ

َ
َن َ
َ
َنا أِجِّك ل

َ
َ «  

  “ জেন্রােখা, তুিম্যিদ্বাি�িটেক্  তামার্মামােদরেক্ িদেয়্

িদেত, তা্হেল্তুিম্আরও্ বিশ্সাওয়াব্ পেত”।২৮F

29  

  আ�ীয়তার ব্�ন র্রার ি্বেশষ গ্ুেরর্কারেণই র্াসূল স্া�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম িনজ্সাহািবেদরেক্িমসের্অব�ানরত্তাঁরই্

আ�ীয়-�জেনর্�িত্ভােলা্বযবহােরর্ওিসয়ত্কেরন।্ 

  আবু্ যর্ রািদয়া�াহ্ আনহ  থেক্ বিণরত, িতিন্ বেলন: রাসূল 

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলন:  

َنَها «  ْا َِّأل َ�تََحتا
َ
ِقَ�َلطا ، ف

َ
اَسّ� �َِ َها لو � ٌُ َر

َ
َ َ ِِ َ ، َو َْ َنَ  ِم َتحا َْ تَ َُ َم  أِجّ ا

اَ� 
َ
َو ق
َ
َم ِأّنًة َورَِحًا َ ها

َ
ِّّ  ل

َ
َهوَِها ، ف

َ
َ 
َ
َاَنل أِل َحِس

َ
َ
َ
  » ِأّنًة َوِصَهًرل: ف

“ তামরা্অি েরই িমশর ি্বজয়্করেব।  ্যখােন ি্করােতর [্িদরহাম্

ও দীনােরর্অংশ্িবেশষ] � লন্রেয়েছ।্যখন্ তামরা্তা্িবজয়্

করেব্তখন্ স্এলাকার্অিধবাসীেদর্�িত্দয়া্করেব।্কারণ, 

                                                           
29 বুখারী, ২৫৯২, ২৫৯৪্মুসিলম, হাদীস: ৯৯৯্আবু্দাউদ, হাদীস: ১৬৯০ 
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তােদর্ সােথ্ িনরাপ�া্  ুি�্ ও্ আমার্ আ�ীয়তার্ স�কর্

রেয়েছ”।२९

30 [ইসমাঈল এর্ মা্ হােজরা ‘আলাইহাস সালাম 

 সখানকার] অথবা হয়েতা্বা্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম 

বেলেছন: কারণ, তােদর স্ােথ ি্নরাপ�া  ু্ি� ও্্আমার �্শর প্রীয়্

আ�ীয়তার্স�কর্রেয়েছ।্[রাসূেলর্�ী্মািরয়া্রািদয়া�াহ আনহা 

 সখানকার]।  

  অ�ত পের্সালাম্িবিনমেয়র্মাধযেম্হেলও্আ�ীয়তার্ব�ন্

ররা্করেত হেব।্ 

  আ�ু�াহ ইবন্‘আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা্ থেক্বিণরত, িতিন্

বেলন: নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলন:  

َن بِالّسثَعِ  «
َ
َم َول رََحاَن ا

َ
َنل َ
ي
 »باو

  “অ�তপের্সালাম ি্বিনমেয়র্মাধযেম্হেলও্ তামরা্ তামােদর্

আ�ীয়তার্ব�ন্িস�্কেরা”।৩০F

31  

িনকট আ�ীয়েদর্জনয্খর া্করা: 

                                                           
30 মুসিলম, হাদীস: ২৫৪৩ 
31 বাযযার, হাদীস: ১৮৭৭, ইবনু্িহ�ান: ৭৫/১, আল-আহািদস্আস-সহীহা: 

১৭৭৭্ 
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ةَ  َُ ِ اَ� وَِعا�
َ
َم ق
ّ
و َُ َ ِع َو

َ
َا َزو َّ ل ّ َص ِِ

ََّها « :أِّ  لَّ ِّ
َ
َرمي، ف َْ َن بَِت

َ
ةا َول َُ ِ تََصّخِ  دَا َع�

اءا لَّارَ  َْ
َ
ِا لل ِْ َِ ا �ا َْ

َ
ِِ َئَة ك َ

َ
ِا لْ ِْ َِ َا َائِِع، َو

َ
خي ِنَ  لْ  »َُسا

রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম আেয়শা্রা.  ক্বেলন, “ হ্

আেয়শা! তুিম্ একিট্  খজুর্ হেলও্ আ�াহর্ রা�ায়্ দান্ কর।্

কারণ, এিট্একজন্রুধাতর্ বযি�র্রুধা্ িনবারেণ্সহায়ক্হেব্

এবং্তা্ তামার্গনাহগেলা্এমনভােব্িনে�জ্কের্ দেব্ যমিন্

ভােব পািন্আগনেক্িনে�জ্কের্ দয়”।৩১F

32  

অমুসিলম্আ�ীেয়র্সােথ্ভােলা্স�কর্রাখা:  

আ�ীয়্�জন্যিদ্অমুসিলম্হয়, তােতও্তােদর্সােথ্সু-স�কর্

রাখেব।্তােদর্সােথ  কােনা্�কার্খারাপ্বযবহার্করা্যােব্না।্

�মাণ- 

اءَ  َ� َ  َْ َُ
َ
ََِت  َ ِ ِب  ب

َ
ا  َرِضَ  بََ ري  َ َّ ا، ل َْ ََها َت  َ�

َ
او
َ
ِخَنَت : " ق

َ
ّ  ق َ ََ  ِّ

ا
َ  َ ِِ  ةٌ َرلِغبَ  َو

ٌة،
َ
� ِ
َِ تا  ما

َ
و ن�َ  دَا: َ�قا ُا ِ، َر َّ ِّ  أِ ّ  ل

ا
ِخَنَت  َ

َ
ّ  ق َ ََ  َ ِِ ٌة، َرلِغَبةٌ  َو

َ
� ِ
َِ َها؟ ما

ا
ِصو
َ
َ
َ
ف
َ
َ 

اَ� 
َ
ن�ا  ق ُا ِ  َر َّ َّ  ل ا  َص َّ َ عِ  ل

َ
مَ  َزو

ّ
و َُ  " ِصوِ َها: َو

আসমা্ িবনেত্ আবু্ বকর্ রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, িতিন্

বেলন, “আমার্িনকট্আমার্মা্আসল, িতিন্মুশিরক্ও্ইসলাম্

িবমুখ।্আিম্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�ামেক্বললাম,  হ্

                                                           
32 িকতাবুল্িবর্ওয়াস্িসলা: হািদস্নং্২৭৭ 
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আ�াহর্ রাসূল! আমার্ িনকট্ আমার্ মা্ এেসেছ, তেব্ িতিন্

মুশিরক্ ও্ ইসলাম্ িবমুখ, আিম্ িক্ তার্ সােথ্ ভােলা্ বযবহার্

করব? তখন্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বলেলন, “হযা”ঁ 

তুিম্তার্সােথ্ভােলা্বযবহার্কর”।৩২

33  

ইয়াতীমেদর্লালন-পালন: 

কােরা্আ�ীয়-�জন্যিদ্এিতম্হয়, তােদর্লালন-পালন্করােত্

আরও্ অিধক্ সাওয়ােবর্ কাজ।্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্বেলন,  

َااِهِخ ِف « ْا
َ
ََِة َكل  َِ َس ِْ

َ
َِِ� َولل َس ِْ

َ
ِة َولل

َ
َرَمو

َ َ
َقائِِم للّساِل َعَ لأل

َ
ِ لو َّ بِ ِ  ل َُ  

َََهاَرها، َوَ�فِ ا  عا للّصائِِم 
َ
َو
َ
َِّة َ َ

َ
َن ِف لْ جَا َوها

َ
َ
َ
َ ف َّ ََّ� ل ِ أَِأل ل َو وَِغَ�ِه

َ
ا َ
َ
ََِ ِم َ

َ
لَ

 ِ�َََ َها
َ
َصباَعَ عِ » ك

ا
 َ�َعِد َ

“িবধবা্ নারী্ ও্ গরীব্ িমসিকনেক্ সাহাযযকারী্ আ�াহর্ রা�ায়্

িজহােদ্ অংশ�হণকারী্ ঐ্ মুজািহেদর্ মত্ িযিন্ রােত্ আ�াহর্

ইবাদত্কের্এবং্িদেন্ রাজা্রােখ।্িনেজেদর্ কােনা্ইয়াতীম 

অথবা্অনয্কারও্ কােনা্ইয়াতীেমর্দািয়র্�হণকারী যখন্ স্

আ�াহেক্ভয়্করেব, তার্জনয্[রেয়েছ জািাত] আিম্এবং্ স্

বযি�্জািােত্এ্দুিট্আ�ুেলর্মত্কাছাকািছ্থাকব”।৩৩F

34  

                                                           
33 আল্মুজামুল্কবীর: ৭৯ 
34 বুখাির: ৫৩৫৩; িতরিমিয: ১৯১৮ 
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اَ� �َ 

َ
َرَ�َرمَ، ق ِب ها

َ
مَ : َ  َ

ّ
و َُ َ ِع َو

َ
َا َزو َّ ل ِ َص َّ ن�ا ل ُا اَ� َر

َ
َلَ�ا َ�َ تي ِف «: ق

َِْ� َ�َ ٌت �ِ ِع دََِ ٌم  َسوِ ْا
َ
َِع، َوَشي َ�َ تي ِف لل

َ
ََس ا أَِ َا َ� َ�َ ٌت �ِ ِع دََِ ٌم  ِْ َسوِ ْا

َ
لل

َعِ 
َ
اَساءا أَِ َصباَع َ . » �

ا
اَ� بَِ

َ
ّم ق َ�ِ «: عِ ُا

ََ َها
َ
َِّة ك َ

َ
ََِ ِم ِف لْ

َ
جَا َوَ�فِ ا لَ

َ
�ا  -َ ُِ ا َن � َوها

َصباَعَ ِع 
ا
 »-بَِ

আবু্ হরাইরা্ রািদয়া�াহ আনহ হেত্ বিণরত, রাসূল্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলন, “মুসিলমেদর্সবর্উ�ম্ঘর্হল,  য্

ঘের্একজন্ইয়ািতমেক্লালন্পালন্করা্হয়্এবং্তার্সােথ্

ভােল্বযবহার্করা্হয়।্আর্মুসিলমেদর্সব  ্ েয় ি্নকৃ�্ঘর্হল, 

 য্ ঘের্ একজন্ ইয়ািতেমর্ �িত্ দুবরযবহার করা্ হয়। তারপর্

আ�াহর্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম �ীয়্দুিট্আ�ুেলর্

িদক্ইশারা্কের্ বেলন, আিম্এবং্ ইয়ািতম্লালন-পালনকারী্

বযি�্জািােত্এ্দুিট্আ�ুেলর্মত্কাছাকািছ্থাকব”।৩৪F

35  

 

এখন্আমােদর্জানার্িবষয়্হল, িক্িক্কারেণ্মানুষ্তার্পরম্

আ�ীয়তার্ব�নটুকু্িছি্কের্ দয়।্যা্ থেক্িনেজ্দূের্থাকেল্

বা্ অনযেক্ দূের্ রাখেল্ আ�ীয়তার্ ব�নটুকু্ অটুট্ থাকেব। যা্

িন�রপ:  

                                                           
35 িতরিমিয: ১৯১৮; ইমাম্তাবরানীর্মাকািরমুল্আখলাক: হািদস্নং্১০৩ 



37 

আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্করার্কারণ্সমূহ:  

১. মূখরতা:  

   কউ  ্কউ্হয়েতা্বা্আ�ীয়তার্ব�ন ি্ছি্করার্ইহ-কালীন্ও্

পর-কালীন্ভয়ানক্পিরণিতর্কথা্না্জানার্দুনই্আ�ীয়তার্

ব�ন্িছি্করার্�িত্উ�ু্্হেত্পােরন।্ তমিনভােব্ কউ্ কউ্

আবার্আ�ীয়তার ব্�ন র্রা্করার ই্হ-কালীন্ও্পর-কালীন্লাভ্

না্জানার্কারেণও্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করার্�িত্উ�ু্্নাও্

হেত্পােরন।্তাই্উ�্স�কর্অটুট্রাখার্জনয্উভয়্�কােরর্

জানই্�েয়াজন।্ 

২. তাকওয়া্বা্আ�াহ্সে তনতা্দুবরল:  

   কউ্  কউ্ হয়ত্বা্ উপেরা�্জান্ রােখন।্তেব্তার্ মেধয্

আ�াহ্ভীুতা খুবই্দুবরল।্যার্দুন্ স্আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্

করেত্ভয়্পায়্না্অথবা্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করেত্উউসাহী্

হয়্না।্এমনিক্ স্আ�ীয়তার্ব�ন ি্ছি্করার্পিরণিত্স�েকর্

একটুও্ ভেব্ দেখ্না।্ 

৩. অহ�ারঃ্ 

   কানও  কােনা্আ�ীয়-�জন্ তা্এমনও্রেয়েছ্ য, যখন্ স্

দুিনয়ার  কানও গুরপূণর্ পদ-মযরাদা লাভ্ কের্ অথবা্ িবেশষ 
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 কানও সামািজক্�িতপি�্অজরন্কের্িকংবা্বড় মােপর্একজন্

ধনী্হেয়্যায়, তখন্ স্িনজ্আ�ীয়-�জনেদর্সােথ্সারাউ্করা 

ও্তােদর্সােথ্পির য়্ দয়ােক্মানহািন্মেন্কের।্বরং্ স্মেন্

কের, আ�ীয়-�জনরা্ তার্ সােথই্ সারাউ্ কুক্ এটাই্ তার্

অিধকার।্ 

৪. অলসতা্কের্দীঘরিদন্সারাত না্করাঃ  

  কখেনা্ কখেনা্  য  কানও কারেণ্ কােরার  কানও আ�ীয়-

�জেনর্সােথ্তার দ্ীঘর ি্দন য্াবত  ্দখা-সারাউ ন্া হ্েল্পরবতরীেত্

তােদর্সােথ্সারাউ্করেত্সিতযই্তার্লরা্লােগ।্এমনিক  ্দখা্

করেবা্করেবা্বেল্আর্তােদর্সােথ্ দখা্করা্হয়্না।্এমিন 

ভােবই্তা্এক্সময়্আ�ীয়তার্ব�ন ি্ছি্করায়্রপা�িরত্হয়।্ 

৫. কিওন্িতর�ার:  

   কউ্ কউ্তার  কানও আ�ীয়-�জন্দীঘর্সারাত্হীনতার পর্

তার্সােথ্সারাউ্করেত্আসেল্তােক্খুব্কিওন্ভােব িতর�ার্

কের।্আর্তখন্তার আ�ীয়্তার্সােথ ি্�তীয়বার্সারাউ্করেত্

ভয়্ও্লরা্পায়।্ফেল্তার্এেক্অপেরর্সােথ্ দখা্ দয়্না।্

তখন্এমিনভােবই্ধীের্ধীের্তােদর্মধযকার্স�করটুকু ি্ছি্হেয়্

যায়।্ 
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৬. আপযায়েন্ বিশ্বাড়াবািড়:  

   কানও  কােনা্গিরব্বযি�্আবার্তার  কানও আ�ীয়-�জন্

তার স্ােথ স্ারাউ্করেত্আসেল্তার্জনয্�েয়াজনািতির�্অিধক্

আপযায়েনর্বযব�া্কের্এবং্এ্জনয্অেনক্টাকাও্খর ্কের।্

তখন্তার  কানও বুি্মান্আ�ীয়-�জন্তার্সােথ্আর্সারাউ্

করেত  ্ায় ন্া।  ্যন  ্স্আপযায়েনর্ ােমলায়্পেড়্আরও গ্িরব্ও্

আরও্ঋণ��্না্হেয়্যায়।্ 

৭.  মহমােনর্�িত্গুরহীনতাঃ্ 

  আবার্ কউ্ কউ্এমনও্রেয়েছ্ য, তার  কানও আ�ীয়-�জন্

তার্সােথ্সারাউ্করেত্আসেল্তােক্ তমন্একটা্গুর্ দয়্

না।্তার্কথা-বাতরা্গুর্িদেয়্ শােন্না।্তার্আগমেন্ তমন্

একটা্খুিশ্�কাশ্কের্না।্বরং্তােক্মিলন্  হারায়্অভযথরনা্

জানায়।্এমতাব�ায়্তার্আ�ীয়-�জনরা্তার্সােথ্ ি�তীয়বার্

 দখা্করার্উউসাহ্হািরেয়  ্ফেল। ি্ক�্এ্ধরেনর্আ রণ  কানও 

ভােবই কাময্নয়।্একজন্ঈমানদােরর্জনয্উি ত্হল, একজন্

 মহমােনর  ্মহমানদাির্করা।্আবু্হরাইরা্রািদয়া�াহ আনহ হেত্

বিণরত, রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলন,  

ِن ا  َك َ  َن َ « َْ ِ  دا َّ ََنعِ  بِا
َ
َلِر، َولَ

َ
رِعَ  لِ

َ
 اَ
َ
و
َ
عا  ف َْ  »َضَ 



40 

“ য্বযি�্আ�াহ্ও্আিখরাত িদবেসর্�িত ি্ব�াস্কের,  স্ যন্

 মহমােনর্ মহমানদাির্কের।৩৫

36”  

৮. অতযিধক্কাপরণয:  

 কউ্ কউ্আবার্অেনক্ধন-স�েদর্মািলক্হওয়া্সে�ও্তার্

আ�ীয়-�জন  ্থেক দূ্ের থ্াকার  ্ �া্কের।্তার ধ্ারণা,  স্তােদর্

িনকটবতরী্হেল্তারা্তার্কাছ্ থেক্ঋণ্ াইেব।্তার্ থেক্ য 

 কানও আিথরক্সহেযািগতা্কামনা্করেব।্ মূলত:  স্স�েদর 

 কানও মূলযই্ নই্ য্স�দ্িদেয়্কােরার  কানও আ�ীয়-�জন্

তার্কাছ্ থেক্এতটুকুও্উপকৃত্হেত্পারেলা্না।  

৯. িমরাস্ব�েন অিত্িবল�:  

কখেনা্কখেনা্অলসতা্িকংবা  কানও কতরা্বযি�র্হওকািরতার্

দুন্ওয়ািরশ আ�ীয়-�জনেদর্মাে ্িমরাস্ব�ন করা্হয়্না।্

তখন্িমরাস্ব�েন উউসাহী্ও্অনুউসাহীেদর্মাে ্এক্ধরেনর্

শশতা্ সৃি�্ হয়।্ আর্ এরই্ পিরণিতেত্ তােদর্ মধযকার্

আ�ীয়তার্ব�নটুকুও্িছি্হেয়্যায়।্ 

১০.  যপথ্বযবসা-বািণজয:  

                                                           
36 বুখারী, ৬০১৮; মুসিলম: ৪৭।্ 
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কখেনা্ কখেনা্ আবার্  কউ্  কউ্ িনজ্ আ�ীয়-�জন্ ও্  বান-

ভাইেদরেক্ িনেয়্  যপথ্বযবসা-বািণজয্কের্থােক্ ; অথ ্তারা্

পর�েরর্ মেধয্ এ্ সং�া�  কানও সু��্ িনয়ম-নীিত্ িওক্

কেরিন।্বরং্তারা্পর�েরর্�িত্ভােলা্ধারণার্িভি�েতই্তা্

 ািলেয়্যায়।্িক�্যখন্লাভ্ বিশ্হেত্শু্কের্এবং্কােজর্

পিরিধও  ্বেড়্যায়্তখন্তােদর্পর�েরর্মাে ্এক্ধরেনর্কু-

ধারণা জ�্  নয়।্আর্তখনই্তারা্এেক্অপেরর্�িত্ যুলুম্

করেত্উদযত্হয়। ি্বেশষ্কের্যখন্তােদর্মাে ্আ�াহ্ভীিত্ও্

এেক্অপরেক্অ�ািধকার্  দয়ার্নীিত্  লাপ্পায়্অথবা্  কউ 

 কানও বযাপাের্িস্া�্িনেত্একতরফা্িস্া�্ নয়্িকংবা্এক্

জন্অেনযর্ াইেত্কােজ্ বিশ্উউসাহী্হয়।্আর্এভােবই্তখন্

তােদর্মধযকার্আ�ীয়তার্ব�নটুকু্িছি্হেত্শু্কের। আ�াহ 

তা‘আলা বেলন:  

ٓ �ُۡ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  ننّ  ﴿  َبۡ  ءِ َََطا ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ِ� ََ َّ  ٍض َ�عۡ  َ�َ ِ ِينَ ٱ إ َّ  ْ َا ْ  َءاَمُن َََُِا  وََع
  ]٢٤:  ص[ ﴾ ٢ ُهۡمۗ  ّما َوقََِيلٞ  ِت ََِ�ٰ لّ�ٰ ٱ
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   “িন�য়ই্শরীকেদর্অেনেকই্এেক্অেনযর্উপর্অিব ার্কের্

থােক।্তেব স্উকমর-শীল মু’িমনরা ন্য়। য্ারা স্ংখযায় খু্বই ক্ম”।৩৬

37  

১১. দুিনয়া্িনেয়্অিত্বয�তা:  

 কউ্  কউ্ আবার্ দুিনয়া্ িনেয়্ অিত্ বয�তার্ দুন্ আ�ীয়-

�জনেদর্সােথ্সারাউ্করার্সুেযাগই্পায় না।্এমিনভােবই্তা্

এক্িদন্আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্করায়্রপা�িরত্হয়।্ 

১২. আ�ীয়েদর্মাে ্তালাক:  

কখেনা্ কখেনা্ আবার্  কউ্  কউ্ িনজ্ আ�ীয়-�জনেক্ িববাহ 

করার্ পর্ তােক্  য  কানও কারেণ্ তালাক্ িদেয়্  দয়।্ তখন্

তােদর স্�ান ি্কংবা্তােদর ম্ধযকার  কানও  লন- দন ি্নেয় ত্ােদর্

মাে ্সমসযার্সৃি�্হয়।্যার্পিরণিতেত্একদা্তােদর্মধযকার্

আ�ীয়তার্ব�নটুকুও্িছি্হেয়্যায়।্ 

১৩. অলসতা্ও্দূরর:  

   কউ  ্কউ্ াকুরীর কারেণ্আ�ীয়-�জন  ্থেক্বহ্দূের্অব�ান্

কের্থােক।্অলসতা্ও্দূরেরর্কারেণ্ই�া্থাকেলও্আ�ীয়-

�জেনর্সােথ্আর্সারাউ্করা্হয়্না।্এমিনভােবই্তা্এক ি্দন্

আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্করায়্ুপা�িরত্হয়।্ 

                                                           
37 সূরা্সদ, আয়াত: ২৪ 
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১৪. আ�ীয়-�জনেদর্পাশাপািশ্অব�ান:  

  আ�ীয়-�জনেদর পাশাপািশ্অব�ানও্কখেনা ক্খেনা্আ�ীয়তার্

ব�ন্িছি্করার্কারণ্হেত্পাের।্কারণ, এেক্অপেরর্পােশ্

�ায়ীভােব্ অব�ান্ করেল্  য  কানও সময়্ তােদর্ মাে ্ ��্

লাগেতই্পাের।্এ্জনযই্উমর্রািদয়া�াহ্আনহ বেলেছন:  

َول َول َو َ َ�َتَااَورا َ  ّ�َتَلَورا
َ
َقَرلبَاِت َ

َ
َول َأوَِي لو را   ما

“ তামরা্ িনজ্ আ�ীয়-�জনেদরেক্ আেদশ্ কেরা্  যন্ তারা্

পর�র্ সারাউ্ কের্ এবং্ এেক্ অপর্  থেক্ দূের্ অব�ান্

কের”।৩৭F

38  

কারণ, আ�ীয়-�জনরা্দীঘর্ িদন্যাবত এেক্অপেরর্পাশাপািশ্

অব�ান্করেল্িনজ্িনজ্অিধকার্িনেয়্তােদর্পর�েরর্মাে  

 কানও না  কানও সময়্��-িব�হ্�ভাবতই্ঘেট্থাকেব।্আর্

এেত্কের্তােদর্পর�েরর্মাে ্ৈবিরতা্ও্আ�ীয়তার্ব�ন্

িছি্করার্মেতা্ঘৃণয্বযাপারিটও্ঘটেত্পাের।্ 

আবার্কখেনা্কখেনা্আ�ীয়-�জনরা্এেক্অপেরর্অিত্িনকেট্

অব�ান্ করার্ দুন্ পর�েরর্  ছেল- মেয়েদর্ মধযকার্ ��্

িনেজেদর্মধযকার্�ে�্রপা�িরত্হয়।্কারণ, �ভাবতই্�েতযক্

                                                           
38 উয়ূনুল-আখবার্: ৩/৮৮্ইহয়াউ্উলূিমউীন্: ২/২১৬ 



44 

বযি�্িনজ্িনজ্স�ানেক্অপেরর্সামেন্িনেদরাষই্�মাণ্করেত্

 ায়।্ আর্ এেত্ কের্ তােদর্ পর�েরর্ মাে ্ ৈবিরতা্ ও্

আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্করার্মেতা্ঘৃণয্বযাপারিটও্ঘটেত্পাের।্ 

আ�াম ইবন্�াইফী্বেলন:  

َنّ�مِ  َْ
َ
َََقاَرفاَنل ِفَ لل دَارِ 

ِّْ َول ِفَ ل َباَزخا ََ  

“ তামরা্ ঘর্ বািড়্ বানােনা্  রে�্ দূরর্ ব ায়্ রাখ, আর্

ভােলাবাসার্ রে�্কাছাকািছ্থাক”।৩৮F

39  

১৫. আ�ীয়-�জনেদর্সােথ্ৈধেযরর্পির য়্না্ দওয়া:  

   কানও  কােনা্ আ�ীয়-�জন্  তা্ এমনও রেয়েছ্  য, অনয্

আ�ীেয়র্সামানযটুকু্ দাষ-শিটও্তার্এতটুকু্সহয্হয়্না।্ কউ্

তার্�িত্সামানযটুকু্ দাষ্করেলই্তার্সােথ্স�কর্িছি্করার্

জনয্ স্উদযত্হয়।্ 

১৬.  য  কানও িবেশষ্অনু�ােন  কানও আ�ীয়-�জনেক্দাওয়াত্

িদেত্ভুেল্যাওয়া:  

   কউ্ িবেয়-শািদ্ িকংবা্ আ�ীকা্ ইতযািদ্ অনু�ােনর্ আেয়াজন্

করেল্ স্সাধারণত্তার্িনজ্আ�ীয়-�জন্এবং্িনকটতম্ব�ু-

বা�বেদরেক্ মপিখক, কাডর্িদেয়্অথবা্ টিলেফােনর্মাধযেম্উ�্

                                                           
39 উয়ূনুল-আখবার্৩/৮৮। 
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অনু�ােন্ উপি�ত্ থাকার্ জনয্ দাওয়াত কের্ থােক।্ এ্ িদেক্

অনু�ােনর্� ুর্আেয়াজনািদর্ ােমলার্দুন্হয়েতা্বা্ স্তার্

আ�ীয়-�জনেদর্কাউেক্দাওয়াত িদেত্ভুেল  ্গেলা।্আর্তখনই্

তার্উ�্আ�ীয়্মানিসক্ দুবরলতা্ও্অতযিধক্কু-ধারণা �বণ্

হওয়ার্দুন্তার্স�েকর্বা�বতা্বিহভূরত্িনেরট্খারাপ্ম�বয্

কের্বেস।্তখন  ্স্মেন্মেন্বেল, আমার্আ�ীয়িট্আমােক্হীন্

মেন্কেরই্ই�াকৃতভােব দাওয়াত িদেত্ভুেল্ গেলা।্আর্তখন্

এমিনভােবই্তা্এক্িদন্আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্করায়্রপা�িরত্

হয়।্ 

১৭. িহংসা:  

  আ�াহ তা‘আলা মানব্ সমােজর  কানও  কােনা্ বযি�েক্

অনযানযেদর্তুলনায়্অতযিধক্জান, দুিনয়ার্পদ্মযরাদা, ধন-স�দ্

ও্মানুেষর্ভােলাবাসা্ িদেয়্থােকন।্তখন্ িতিন্ িনজ্আ�ীয়-

�জনেদর খ্বরাখবর  ্নন্এবং্তােদরেক য্থাসাধয স্হেযািগতা ক্ের্

থােকন।্আর্তখনই্তাঁর  কানও িহংসুক্আ�ীেয়র্তা্সহয্নাও্

হেত্পাের।্তখন  ্স্উ�্বযি�র ি্ন�ার্বযাপাের্কথা  ্তােল্এবং্

তাঁর্ সােথ্ িহংসাবশত শশতা্ করেত্ থােক।্ আর্ তখন্
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এমিনভােবই্তা্এক্িদন্আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্করায়্রপা�িরত্

হয়।্ 

১৮. অিতির� ওা�া-মশকারা:  

   কউ  ্কউ্আবার �্ভাবগতভােবই হ্ািস-ওা�া্করােক  ্বিশ প্ছ�্

কের।্এমতাব�ায়্তার্মুখ্ থেক্কখেনা্কখেনা্এমন্শ�্বা্

বাকয্ বর্হওয়া্অ�াভািবক্নয়্যা্অেনযর্অনুভূিতেক্দাুণভােব্

আঘাত্কের।্তখন্ব�ার্�িত্তার্অ�ের্এক্ধরেনর্ঘৃণা্ও্

শশতা্জ�  ্নয়।্আর্এ ধ্রেনর ব্যাপার্আ�ীয়-�জনেদর ম্াে ই্

 বিশ্ ঘটেত্ পাের।্ কারণ, তারাই্  তা্  বিশর্ ভাগ্ পর�র্

একি�ত্হয়।্ 

  আ�ামা ইবনু্আি�ল বার্[রািহমাহ�াহ] বেলন: িকছু্িকছু্িবজ্

আিলম্হািস-ওা�া্করােক্অপছ�্করেতন।্কারণ, এর্পিরণিত্

ভােলা্ নয়।্ এর্ মাধযেম্ মানুেষর্ ইরত্ ও্ �াতৃর্ িবন�্ হয়।্

মানুেষ্মানুেষ্শশতা্বৃি্্পায়।৩৯

40  

১৯.  ুগিল্করা্অথবা্তা্শনা:  

  িকছু্মানুেষর্এমন্কুুি পূণর্�ভাব্রেয়েছ  ্য, এক্জেনর্কথা্

অনয্জেনর্কােছ্না্লাগােল্তার্ পেটর্ভাতই্হজম্হয়্না।্

                                                           
40 বাহজাতুল-মাজািলস্৩/৫৬৯। 
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তার্ কাজই্ হে�্ এেকর্ কথা্ অেনযর্ কােছ্ লািগেয়্ মানুেষর্

মধযকার্সুস�কর্িবন�্করা।্এভােব্কখেনা্কখেনা্আ�ীয়তার্

ব�নও্িবন�্হয়।্ ুগিলর্ াইেত্ ুগিল্শনার্অপরাধ্কম্নয়।্

কারণ,  কউ্ সবরদা্ অেনযর্ কাছ্  থেক্  ুগিল্ শনেল্ ও্ িব�াস্

করেল্তার্জীবেন্একদা্এমন্এক্সময়্আসেব্যখন্ স্তার্

জনয  কানও খাঁিট্ব�ুই্খঁুেজ্পােব্না।্ 

২০. �ীর্অসউ্ ির�:  

  কােরা্কােরার্�ী্ তা্এমন্রেয়েছ্ য,  স্তার্�ামীর  কানও 

আ�ীয়-�জনেক  ্দখেত্পাের্না।  ্স  ্ায়্না  ্য,  কউ্তার্�ামীর্

অনু�হভাজন  হাক।্ সুতরাং্  স্ তার্ �ামীেক্ তার্ আ�ীয়-

�জনেদর্�িত্িবিষেয়  তােল।্তােদর্সােথ্তােক্সারাউ্করেত্

 দয়্না।্তােদর্সােথ্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করেত্ স্তােক্

িনুউসািহত্কের।  ্স্তার ব্াসায় �্ামীর্আ�ীয়-�জনেদর ক্াউেক্

আপযায়ন্করেত  ্দয়্না। হওাউ্তার্�ামীর্আ�ীয়-�জনেদর  ্কউ্

তার্বাসায়্এেস্পড়েল্ স্তার্�িত  কানও ধরেনর্উউসাহই্

�কাশ্কের্না।্এমিনভােবই্তা্এক্িদন্আ�ীয়তার্ব�ন্িছি্

করায় রপা�িরত্হয়।্ 
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আর্ িকছু্ �ামী্  তা্ এমনও রেয়েছ্  য,  স্ তার্ �ীর্ একা�্

 গালাম।্ তার্ �ী্  াইেলই্  স্ তার্ আ�ীয়-�জনেদর্ সােথ্

আ�ীয়তার্ব�নটুকু্ররা্করেব।্নতুবা্নয়।্এমনিক্ স্তার্

�ীর্একা�্আনুগেতযর্কারেণ্ িনজ্মাতা-িপতারও্অবাধয্হেয়্

যায়।্ 

  যখন্ আমরা্ আ�ীয়তার্ ব�ন্ িছি্ করার্ ভয়াবহতা্ ও্ তার্

কারণসমূহ্জানেত্পারলাম্তখন্একজন্বুি্মান্মু’িমন্িহেসেব্

আমােদর্একা�্কতরবয্হেব, আ�ীয়তার্ব�ন্ িছি্না্হওয়ার্

বযাপাের্ খুব্সতকর্থাকা্এবং্আ�ীয়তার্ব�ন্ িছি্হয়্এমন্

কারণসমূহ্ থেক্স�ূণররেপ্দূের্থাকা।্ 

  এরই্ পাশাপািশ্ আমােদরেক্ আরও্ জানেত্ হেব্ আ�ীয়তার্

ব�ন্ ররা্ করার্ গুর্ এবং্ তা ররা্ করার্ িনয়মকানুন্ ও্

মাধযমসমূহ।্ 

আ�ীয়তার্ব�ন ররা্করা্উপায়:  

  আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করা্বলেত্িনজ্বংশ্ও্�শর্বংেশর্

আ�ীয়েদর্�িত্দয়া্করা, তােদর্সােথ্ন�্বযবহার্করা্এবং্

তােদর্দুঃখ-ক�্লাঘেব্যথাসাধয্যেথ�্য�বান্হওয়ােক্বু ায়।্
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যিদও্তারা্আপনার  ্থেক্বহ্দূের্অব�ান্কুক্না  ্কন ি্কংবা্

আপনার্সােথ্দুবরযবহার্কুক্না্ কন।্ 

িকভােব্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্পােব? 

আ�ীয়তার ব্�ন র্রা্করার্অেনকগেলা প্থ্ও ম্াধযম র্েয়েছ যার্

িকয়দংশ্িনে�্উি�িখত্হল: 

তােদর্ সােথ্ বার্ বার্ সারাউ্ করা, তােদর্ খবরাখবর্  নওয়া, 

তােদর্ স�েকর্ কাউেক্ িজজাসা্ করা, তােদরেক্ মাে ্ মেধয 

 কানও িকছু্উপেঢপকন্ দয়া, তােদরেক্যেথাপযু�্স�ান্করা, 

তােদর গ্রীবেদরেক স্দকা-খায়রাত্এবং ধ্নীেদর স্ােথ ন্� ব্যবহার্

করা, বড়েদরেক্স�ান্করা্এবং্  ছাট্ও্ দুবরলেদর্�িত্দয়া্

করা, আপযায়ন্করা, তােদর্স�ােনর্সােথ্�হণ্করা, তােদর্

মেধয্যারা্আপনার্সােথ্স�কর্িছি্কের, তােদর্সােথ্স�কর্

পুনঃ�িত�া্করা।  

তােদর্িববাহ-শািদেত্অংশ্�হণ্করা, দুঃখ-দুদরশায়্পােশ্থাকা, 

তােদর্জনয  ্দা‘আ করা, তােদর স্ােথ্�শ�্অ�েরর প্ির য়  ্দয়া, 

পার�িরক্ ��-িব�হ্ িনরসেনর্   �া্ করা্ তথা পার�িরক্

স�করেক্আরও্ সুদৃঢ়্করা, তােদর্ুেের্  সবা্করা, তােদর্

দাওয়াত �হণ্করা্ইতযািদ।্ 
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সব  ্াইেত  ্বিশ্আ�ীয়তার ব�ন র্রা প্ােব ি্নজ্আ�ীয়-�জনেক্

িহদােয়েতর িদেক্ডাকা্এবং্তােদরেক্সউ্কােজর্আেদশ্ও্

অসউ্কাজ্ থেক্িনেষধ্করার্মাধযেম।্ 

উ�্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করার্উপায়গেলা্সবরদা্ওেদর্সােথই্

�েযাজয্হেব্যারা্ইসলামেক্িনজ্জীবেন্বা�বায়ন্করেছন্বেল্

ধারণা্করা্হয়্অথবা্ইসলাম্িবেরাধী্ াল- লন্তােদর্বযাপাের্

সু��্নয়।্ 

তেব্আ�ীয়-�জনেদর্মেধয্যারা্কািফর, মুশিরক অথবা্ইসলাম্

িবেরাধী্ াল- লেন্অভয� তােদরেক পরকােল্আ�াহ্তা‘আলার্

কিওন্আযােবর্ভয়্ দিখেয়্সিওক্পেথ্উওােনার্সবরা�ক্  �া্

করেত্হেব।্পরা�ের্তা্যিদ্ কােনাভােবই্স বপর না্হয়্তথা্

তারা্ধমরীয়্উপেদেশর্�িত্এেকবােরই্মেনােযাগী্না্হয়্এবং্

আপিনও্তােদর্সােথ্ লেত্ গেল ি্নেজর্ঈমান-আমল্হারােনার্

ভয়্থােক্তা্হেল্তােদর্সােথ্আর্ লা্যােব্না।্বরং্তােদরেক 

 কানও ধরেনর্ক�্না্ িদেয়্সু�রভােবই্পিরতযাগ্করেব্এবং্

তােদর্ জনয্ সবরদা্ িহদায়ােতর  দা‘আ করেব।্ তেব্ যখনই্

তােদরেক্ধেমরর্�িত্দাওয়াত  দওয়ার  কানও সুবণর্সুেযাগ ি্মেল্
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যায়; তেব্ তা্ একা�্ সুেযাগ্ বেল্ মেন্ কের্ কােজ্ লাগােনার্

আ�াণ্  �া্করেত্হেব।  

  তেব্ আ�ীয়-�জনেদরেক্ ইসলােমর্ দাওয়াত্  দওয়ার্  রে�্

একিট্কথা্অবশযই্মেন্রাখেত্হেব্ য, তােদর্সােথ্কখেনা্

 কানভােবই দু্বরযবহার্করা য্ােব ন্া। ব্রং্তােদরেক ন্�তা,  কপশল্

এবং্ সদুপেদেশর্ মাধযেম্ ধেমরর্ িদেক্ ধািবত্ করেত্ হেব।্

ইসলােমর্দাওয়াত িদেত্িগেয়্কখেনা্তােদর্সােথ্ গড়ায়্িল�্

হওয়া্ যােব্ না।্ তেব্ একা�ভােব্ তা্ কখেনা্ করেত্ হেল্

ভােলাভােবই্করেব।্ 

অেনক্দা‘ঈেদরেকই্এমন্ দখা্যায়্ য, তাঁর্আ�ীয়-�জন্ও্

বংশীয়েদর্মাে ্তাঁর  কানও �ভাব্  নই।্তা্এ্কারেণ্হেত্

পাের্ য, িতিন্তােদরেক্ধেমরর্�িত্দাওয়াত  দওয়ার বযাপাের 

 কানও গুরই  ্দন ন্া্অথবা্তােদরেক দ্াওয়াত  দওয়ার বযাপাের্

সু�র্প�া্অবল�ন্কেরন্না।্তা্কখেনাই ি্ওক্নয়।্বরং্তােদর্

সামেন্িবন�্ভােব উপি�ত্হেয়্তােদরেক্খুব্গুর্ও্স�ান্

 দখােব।্ তা্ হেলই্ তারা্ তাঁেক্ ভােলাভােব্ �হণ্ করেব।্

 তমিনভােব্ �েতযক্ পিরবার্ ও্ বংেশর্ কতরবয, তােদর্
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আিলমেদরেক্স�ান্করা, তােঁদর্কথা্শনা, তাঁেদরেক্নগণয্মেন্

না্করা।্কারণ, তাঁেদর্স�ান্তাঁেদর্বংেশরই্স�ান।্ 

আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করার্ফযীলতঃ্ 

আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করার্ফিযলত সিতযই্অেনক, যা্দুিনয়া্ও্

আিখরাত্তথা্উভয়্জাহােনর্কলযাণেকই্শািমল্কের্এবং্যা্

কুরআন-হাদীস: ও্িবজজনেদর্কথায়্পিরবযা�। িনে�্এ্সং�া�্

িকছু্ফযীলত্উে�খ্করা্হল: 

আ�ীয়তা্স�কর্ ররা্করার্ফযীলত 

১. আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করা্একজন্একা�্আ�াহ তা‘আলার্

অনুগত্বুি্মােনর্পির ায়ক:  

আ�াহ তা‘আলা সিতযকার্বুি্মানেদর্বণরনা্িদেত্িগেয়্বেলন:  

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  يَِصََُنَ  َّ َمرَ  َما
َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بِهِ  َّ

َ
َل  أ ََ َۡ َوَ�خۡ  يَُ َُّهمۡ  نَ َش َٓ  َوَ�َخاََُنَ  َر  ءَ ُس

  ]٢١: الاعد[ ﴾ ٢ َساِب ۡ�ِ ٱ

“আর্ যারা্ আ�াহ তা‘আলা  য্ স�কর্ অরু� রাখেত্ আেদশ্

কেরেছন্তা্অরু� রােখ, ভয়্কের্তােদর্�ভুেক্এবং্ভয়্কের্

কেওার্িহসাবেক।৪০F

41  

                                                           
41  সূরা্রাআদ, আয়াত: ২১ 
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২. আ�ীয়তার ব্�ন র্রা্করা ঈ্মােনর্একিট ব্ািহযক প্ির য় ব্হন্

কের:  

আবু্হরাইরা রািদয়া�াহ্আনহ  থেক্ বিণরত, িতিন্ বেলন: নবী্

করীম সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলেছন:  

َ ِصَ  رَِحَعا «
َ
و
َ
ِلِر ف

َ
ََنِع لِ

َ
ِن ا بِاَِ َو لَ َْ   »َنَ  َكَ  دا

  “ য্বযি�্আ�াহ তা‘আলা ও্ শষ্িদবেস্ঈমান্রােখ্ স্ যন্

িনজ্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্কের”।৪১F

42  

৩. আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করেল িরিযক্ও্বয়েস্বরকত্আেস।্

উপর�্তােদর্ভােলাবাসাও্পাওয়া্যায়:  

  আনাস ও্আবু্হরাইরা [রািদয়া�াহ আনহমা]  থেক্বিণরত, তাঁরা্

বেলন: রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলেছন:  

» 
َ
رِهِ ف
َ
ة
َ
ا ِفَ َ

َ
َ 
َ
ََقِِع َو�انََسَ  ِفَ رِ

ا ََ َِ َ  ديبََس
َ
َحّد َ

َ
 َِصَ  رَِحَعا َنَ  َ

َ
 »و

“ য্বযি�্পছ�্কের্ য, তার ি্রিযক্ বেড়্যাক, তার্ ৃিত্বাকী্

থাকুক্ স্ যন্তার্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্কের”।৪২F

43  

                                                           
42 বুখারী, হাদীস: ৬১৩৮ 
43 বুখারী, হাদীস: ২০৬৭, ৫৯৮৫, ৫৯৮৬্মুসিলম, হাদীস: ২৫৫৭্আবু্দাউদ, 

হাদীস: ১৬৯৩ 
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এখােন িরিযক্বাড়া ও্ ৃিত্বাকী্থাকা বলেত্তা্সরাসির্ বেড়্

যাওয়া্অথবা্তােত্বরকত্হওয়ােক্বু ােনা্হয়।্ 

িরিযক ও্বয়েস্বরকত্হওয়া্মােন্আ�াহ তা‘আলা আ�ীয়তার্

ব�ন্ররাকারীেক্এমন্শারীিরক্শি�, বুি্ম�া, কমর্রমতা্ও্

কমর্দরতা্দান্করেবন্যােত্কের্ স্তার্সীিমত্বয়স্এবং্

িরিযক্ িনেয়্এমন্সকল্মহান্কমরকাা্তার্জীবেন্বা�বায়ন্

করেব্ যা্ সাধারণত্ অনয্ কােরার্ পের্ দীঘর্ বয়স্ এবং্  বিশ্

িরিযক্িনেয়ও্বা�বায়ন্করা্স বপর্হেব্না।্ 

  বয়স্ও ি্রিযক্মু�াউার্তথা্ ূড়া�ভােব ি্নধরািরত।্এরপরও্তা্

সরাসির্ বেড়্যাওয়া্মােন্বরাউ্মূলত্দু’ ধরেনর।্�থম্বরাউ্

ি র�ায়ী্তথা্সবর্ ূড়া�্যা্একমা�্লাওেহ্মাহফূেজই্িলিপব্্

থােক।্যা্কখেনা্পিরবতরন্করা্হয়্না।্আর্ি�তীয় বরাউ্হে�্

অ�ায়ী্যা্একমা�্ ফেরশতােদর বালােমই্িলিপব্্থােক।্যােত্

�াস-বৃি্্ ঘটেত্ পাের, আ�াহ্ এর্ মধয্  থেক্ যা্ ইে�্ মুেছ্

 ফলেত ি্নেদরশ  ্দন। ি্ক�্তা্মূল  ্লখা্লাওেহ্মাহফূেজ্যা্আেছ্

তার্বাইের্িকছু্ঘটায়্না।্ 

  সুতরাং্কখেনা্কখেনা  কানও  কােনা্কারেণ্কােরার্িরিযক্ও্

বয়েস্পিরবতরন্আসেত্পাের্ যা্আ�াহ তা‘আলা পূবর্  থেকই্
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জােনন্ এবং্ তা্ লাওেহ্ মাহফূেজ্  ূড়া�ভােব্ িলিপব্ও্ কের্

 রেখেছন।্যিদও্তা্দািয়রশীল্ ফেরশতা জােনন্না।্যিদ্আ�াহ 

তা‘আলা কােরার্জনয্তার্কামাইেয়র্মাধযেম্তার্জনয  কানও 

িরিযক্বরাউ্কের্থােকন্তা্হেল ি্তিন তােক্কামাইেয়র্উউসাহ 

ও্সুেযাগ্ িদেবন।্আর্যিদ্আ�াহ তা‘আলা কােরার্জনয্তার্

আ�ীয়তার্ ব�ন্ররা্করার্ মাধযেম্তার্জনয  কানও িরিযক্

বরাউ্কের্থােকন্তা্হেল্ িতিন্তােক্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্

করার্উউসাহ ও্সুেযাগ ি্দেবন।্ তমিনভােব্আ�াহ তা‘আলা যিদ্

কােরার্ জনয্ তার  কানও পিরআম্ ছাড়াই্ তথা্ ওয়ািরিশ্ সূে� 

 কানও িরিযক ব্রাউ্কের থ্ােকন্তা হ্েল ি্তিন্তার  কানও িনকট্

আ�ীয়েক্যার্ থেক্ স ি্মরাস্পােব্তােক্যথা্সমেয়্মৃতুয ি্দেয়্

তার্উ�্িরিযেকর্বযব�া্করেবন।্ 

  এগেলা্কখেনা্ ূড়া�্ লখা্(লাওেহ্মাহফূেযর্ লখার) িবেরাধী্

িকছু ন্য়। ব্রং  কানও বরাউেক্শধুমা�  কানও কারণ্সংি��্করা্

যা্  ূড়া�ভােব্ লাওেহ্ মাহফূেজ্ িলিপব্্ রেয়েছ।্ যিদও্ তা্

দািয়রশীল্ ফেরশতােক্পূবর্ থেক্না্জানােনার্দুন্িতিন্তা্

 ূড়া�ভােব্ তাঁর্ বালােম্ িলেখ্ রাখেত্ পােরনিন।্ বরং্ তাঁেক্

বযাপারিট্  ূড়া�ভােব্ লখার্জনয্উ�্কারণিট্বা�েব সংঘিটত্
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হওয়া্পযর�্অেপরা্করেত্হেয়েছ।্ যমিনভােব আ�াহ তা‘আলা 

পিরতৃি�্ও্তৃ�া্ িনবারণেক্খাদয্ও্পানীয়্�হণ, স�ানেক্�ী্

সহবাস্এবং্ফসলেক্বীেজর্সােথ্স�ৃ�্কেরেছন। 

৪. আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করেল্আ�াহ তা‘আলার্সােথ্স�কর্

আরও্ঘিন�্হয়:  

আ�ীয়েদর্সােথ্স�কর্ভােলা্করা্�ারা্আ�াহর্সােথ্স�কর্

ভােলা্হয়।্কারণ, আ�াহ্তা‘আলা যারা্তার্�ীয়্�জনেদর্সােথ্

স�েকর্ভােলা্রােখ্তােদর্সােথ্স�কর্ভােলা্রােখন।্পরা�ের 

যারা্তােদর ি্নেজেদর্আ�ীয়্�জনেদর্সােথ্স�কর্খারাপ্রােখ্

আ�াহ্ তােদর্ সােথ্ স�কর খারাপ্ রােখন।্ আবু্ হরাইরা 

রািদয়া�াহ্ আনহ  থেক্ বিণরত, িতিন্ বেলন, রাসূল্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ِت للرِّحما «
َ
او
َ
ِقِع ق

َ
 ِنَ  َلو

َ
َرَ
َ
َّ أَِأل ف َ ، َح

َ
َو
َ
َ  لْ

َ
 َلو

َ
َََعال  ََ َهَذل َنَقاعا : أِّ  ل

َ َعِة  ِِ َق
َ
َعائِِذ بَِك ِنَ  لو

َ
اَ� لو

َ
َع : ، ق َِ

َ
�
َ
ِك ، وََ

َ
ِصَ  َنَ  َوَصو

َ
َ  َ
َ
َنا تََرَضَ�َ َ

َ
َََعَم ، َ

َت 
َ
او
َ
َعِك؟ ق َِ

َ
ِِّ : َنَ  �  دَا َر

ََ اَ� ! بَ
َ
ِك : ق

َ
َن ل   »َ�ها

“আ�াহ তা‘আলার্সৃি�কুল্সৃজন  ্শেষ্আ�ীয়তার্ব�ন [্দাঁিড়েয়] 

বলল: এিটই্হে�্স�কর্ িবি�িতা্  থেক্আআয়্�াথরনাকারীর্

�ান।্আ�াহ তা‘আলা বলেলন: হযাঁ, িওকই।্তুিম ি্ক্এ্কথায়্স��্
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নও্  য, আিম্ওর্সে�ই্স�কর্�াপন্কির,  য  তামার্সে�্

স�কর্�াপন্কের এবং্আিম ওর্সােথই্স�কর্িবি�ি্কির  য্

 তামার্সে�্স�কর ি্বি�ি্কের।্তখন্ স্বলল: আিম্এ্কথায়্

অবশযই্ রািজ্ আিছ-  হ্ আমার্ �ভু! তখন্ আ�াহ তা‘আলা 

বলেলন: তা্হেল্ তামার্জনয্তাই্ হাক”।৪৩

44  

৫. আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করেল্জািাত্অিত্ িনকটবতরী্এবং্

জাহািাম্অিত্দূরবতরী্হেয়্যায়:  

আবু্আইয়ূব্আনছারী্রািদয়া�াহ্আনহ  থেক্বিণরত, িতিন্বেলন:  

» ِّ ِِ
 لََ

َ
ٌ  أل وم صَ َأاَء رَأا عا داَخجِسَِدَ : َ�َقاَ�  لَ زو ع ُو

ا
و َْ �َ

َ
 ي َ
َْ ِدَ َعَ َ�

ّ
و �ا

اَ� 
َ
َ ِنَ  لَّارِ، ق ِْ َباِزخا

ََِّة َو�ا
َ
ِكا بِِع َشسًَئا، َوتاِقَ ما للّصثَمَ : ِنَ  لْ َِ ا ُ َ  ، ََ َََعباخا ل

 
َ
َ�بََر ق

َ
ا َ ّْ
َ
و
َ
َكمَ، َوتَِص ا َأل رَِحَِك، ف ّّ ِاَ لل َْ َن�ا لَِ َوتا ُا وم اَ� َر َ زو ع ُو َ ل  : ص

ََّةَ 
َ
ِمَر بِِع َ�َلَ  لْ

ا
ا َ َْ ِ ّسَك ب

َْ ََ   »أَِ  

  “জৈনক ব্যি� ন্বী স্া�া�াহ্আলাইিহ ও্য়াসা�াম এর ি্নকট এ্েস্

বলেলন: [ হ্নবী!] আপিন্আমােক্এমন্একিট্আমল্বাতেল 

িদন, যা্আমােক্জািােতর্িনকটবতরী্করেব্এবং্জাহািাম  থেক্

দূের্সিরেয়্ িদেব।্নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বলেলন: 

একমা�্আ�াহ তা‘আলার ই্বাদত করেব; তাঁর সে�্কাউেক শ্রীক্
                                                           
44 বুখারী, হাদীস: ৪৮৩০, ৫৯৮৭্মুসিলম, হাদীস: ২৫৫৪ 
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করেব্না।্নামায কােয়ম করেব, যাকাত্িদেব্ও্িনজ্আ�ীয়তার্

ব�ন্ ররা্ করেব।্  লাকিট রওয়ানা্ করেল্ রাসূল্ সা�া�াহ 

আলাইিহ্ওয়াসা�াম তােক্উেউশয্কের্বলেলন:  স্যিদ্আিদ�্

িবষয়গেলা্আঁকেড়্ধের্রােখ্তা্হেল্ স্জািােত্যােব”।৪৪

45  

৬. আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করেল্গনাহ মাফ্হয়।্যিদও্তা্বড়ই্

 হাক্না্ কন: 

‘আ�ু�াহ ইবন্ উমর্ [রািদয়া�াহ আনহমা]  থেক্ বিণরত, িতিন্

বেলন:  

   ّ ِِ
ٌ  لَّ  رَأا

َ
َ
َ
ومصَ لَ ز َ َنَ� لَِ : َ�َقاَ�  و ع ُو ُا ًبا ! دَا َر ََ َصَبتا َأ

َ
َ َ
ّ
ِْ ِ أ

اَ� 
َ
؟ ق ا ، َ�َهَ  ِلَ ِنَ  تََنَفةي ًْ اَ� : َزِظَ 

َ
؟ ق ّ عي

ا
َك ِنَ  َ

َ
اَ� : َهَ  ل

َ
َك ِنَ  :  َ ، ق

َ
َهَ  ل

اَ� 
َ
؟ ق ةي

َ
اَ� : َلاو

َ
ِ�َّها: َََعَم ، ق

َ
  ف

“এক বযি� নবী্করীম্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম এর্িনকট্

এেস্ বলল:  হ্ আ�াহ’র্ রাসূল! আিম্ একিট্ বড়্ গনাহ কের্

 ফেলিছ।্সুতরাং্আমার্জনয্িক্তাওবা আেছ? রাসূল্সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম তােক্িজজাসা্কেরন:  তামার্িক্মা্আেছ? 

 স ব্লল:  নই। র্াসূল স্া�া�াহ্আলাইিহ ও্য়াসা�াম তােক্আবােরা্

িজজাসা্করেলন:  তামার ি্ক্খালা্আেছ?  স্বলল: িজ্হযাঁ।্তখন্

                                                           
45 বুখারী, হাদীস: ১৩৯৬, ৫৯৮২, ৫৯৮৩্মুসিলম, হাদীস: ১৩ 
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রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বলেলন: সুতরাং্তার্সােথই্

ভােলা্বযবহার্কর।৪৫

46  

৭. আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করা্ইসলােমর্একিট্বািহযক্ সপ�যর্

ধারণ্কের:  

ইসলাম্মানুেষর্পার�িরক্ সুস�কর্ররা্কের।্ইসলাম্অনয্

মানুেষর্ �িত্ দয়া্ ও্ কলযাণ্ িশখায়।্ তাই্ ইসলাম্ মানুেষর্

পার�িরক্আ�ীয়তার ব্�ন র্রা্করেত্আেদশ্কের্এবং্তা  ্য 

 কানও কারেণ্ িছি্করেত্ িনেষধ্কের।্আর্এভােবই্একদা্

একিট মু্সিলম স্মাজ্পার�িরক সু্স�েকরর ি্ভি�েত দৃ্ঢ়, দয়াশীল্

ও্পর্কলযাণকামী হয়।্যা্অনয  কানও আধুিনক্সমােজ  ্দখা্যায়্

না।্ 

৮. িবে�র �িতিট ধমরই আ�ীয়তার ব�ন ররা করেত আেদশ্কের্

এবং্তা্িছি্করেত্িনেষধ্কের।্ 

এ  ্থেকই বু্ া য্ায়্আ�াহ তা‘আলার ি্নকট্আ�ীয়তার ব্�ন র্রা্

করার্বযাপারিট্কতটুকু্গুরপূণর।্ 

৯. আ�ীয়তার্ ব�ন্ ররা্ করা্ দুিনয়ার্ সুনাম্ ও্ জনমানুেষর 

�শংসা্পাওয়ার্একিট্িবেশষ্মাধযম।্ 

                                                           
46 িতরিমযী, হাদীস: ১৯০৪ 
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তা্শধু্মুসিলম্সমােজই্সীমাব্্নয়।্বরং্তা্ য  কানও কািফর্

সমােজও্িবেশষ্গুেরর্দািবদার।্ 

১০. আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করা্সংি��্বযি�র্িবেশষ্গণাবলীর 

পির ায়ক।্ 

কারণ, তা্বদানযতা, উদারতা, কৃতজতা, বংশীয়্মযরাদা, মানিসক্

��তা, িন�া্ও্মানুেষর্�িত্স�যবহােরর্পির য়্বহন্কের।্ 

১১. আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করা্আ�ীয়েদর্মধযকার্পার�িরক 

স�কর্ও্ভােলাবাসা্আরও্বািড়েয়্ দয়।্ 

মেন্হেব্তারা্একই্সূে�্গাঁথা।্এেত্কের্তােদর্পার�িরক্

জীবন্আরও্অতযিধক্সুখী্ও্আন�ময়্হেব।্ 

১২. আ�ীয়তার্ ব�ন্ ররা্ করা্ সংি��্ বযি�র্ স�ান্ আরও 

বািড়েয়্ দয়।্ 

কারণ,  কউ্িনজ্আ�ীয়েদর্সােথ্সুস�কর্বজায়্রাখেল্এবং্

তােদরেক্যথােযাগয্স�ান্করেল্তারাও্তােক্স�ান্করেব,  য 

 কানও কােজ্তারা্তার্একা�্সহেযাগী্হেব্এবং্তারা্তােক্

তােদর্ নতৃেরর্আসেন্বসােব।্ 

১৩. আ�ীয়েদর্মধযকার্পার�িরক্আ�ীয়তার্ব�ন সু�রভােব্

ররা্করা্হেল্জনসমােজ্তােদর্মযরাদা্বােড়।  
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অনযেদরেক্তখন্তােদর্সােথ্বহ্িহসাব্কের্ লেত্হয়।্ কউ্

কখেনা্তােদর্উপর্সামানযটুকুও্যুলুম্করেত্সাহস্পায়্না। 

  

আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করার্উপায়সমূহ:  

আ�ীয়তার্ ব�ন্ ররা্ করার্ অেনকগেলা্ উপায় আেছ।্ িনে�্

আমরা্কেয়কিট্উপায়্উে�খ্করিছ।  

১. আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করেল্ দুিনয়া্ও্আিখরােতর্  য সব্

উপকার, ফিযলত্ও লােভর্ ঘাষণা  দওয়া্হেয়েছ, তা্লাভ্করার্

�িত্অিধক্ খয়াল্রাখেত্হেব।্কারণ,  কানও ববর্ফলাফল, 

লাভ্উপকািরতা ও্পিরণিত্জানেলই্তা্করার্সিদ�া্জে�্এবং্

তা্করেত্মানুষ্অিধক্আ�হী্হয়।  

২. আ�ীয়তার্ব�ন্ িছি্করার্ভয়ানক্পিরণিত্স�েকর্ ি �া্

করেত্হেব।্কারণ, তা্বযি�্জীবেন্একদা ি্বেশষ ি্ �া, িবষ�তা, 

লরা্ও্আফেসাস্বেয়্আেন।্ কননা,  কানও িজিনেসর্ভয়ানক্

পিরণিতর্কথা্জানা্থাকেলই  ্তা্তা  ্থেক্দূের্থাকা্সহজ্হয়।্ 

৩. এ্বযাপাের্সবরদা্আ�াহ তা‘আলার্একা�্সহেযািগতা কামনা্

করেব।্কারণ, একমা�্আ�াহ তা‘আলাই ব্া�ার সকল্কাজ স্হজ্

কের্িদেত্পােরন।্ 
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৪. আ�ীয়-�জনেদর্দুবরযবহারেক্আপিন্িনজ্ভােলা্বযবহার্ও্

দয়া্িদেয়্ মাকািবলা্করেবন।্ 

  আবু্হরাইরা রািদয়া�াহ্আনহ  থেক্বিণরত, িতিন্বেলন: একদা্

জৈনক্বযি�্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�ামেক্উেউশয্কের্

বেলন:  হ্আ�াহর্রাসূল! আমার্এমন ি্কছু্আ�ীয়-�জন্রেয়েছ্

যােদর্সােথ আিম্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্কির; অথ ্তারা্আমার্

সােথ্স�কর্িছি্কের।্আিম্তােদর সােথ্ভােলা্বযবহার্কির; 

অথ ্তারা্আমার্সােথ্দুবরযবহার্কের।্আিম্তােদর্সােথ ৈ্ধেযরর্

পির য়্ দই; অথ ্তারা্আমার্সােথ্কেওারতা্ দখায়।্অতএব্

তােদর্ সােথ্ এখন্ আমার্ করণীয়্ িক? তখন্ রাসূল্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম বলেলন:  

اسِ « ا ُ َْ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َت ف

َ
و
ا
ا ق َْ

َ
َََت ك

ا
ِئَ ك

َ
َ ِهَم و

َ
َِ َظِهَ�ٌ َزو َّل�ا َنَعَك ِنَ  ل ّ  ، َو َ دَ َْ

َ
ما لل ها ْي

َنَت َعَ َألَِك    »َنا �ا

 “তুিম্যিদ্সিতয্কথাই্বেল্থাক, তা্হেল্তুিম্ যন্তােদরেক্

উ�� ছ্াই খ্াইেয় ি্দ�। আর্তুিম য্তিদন প্যর�্তােদর স্ােথ্এমন্

বযবহার্ করেত্ থাকেব, ততিদন্ আ�াহ তা‘আলার্ পর্  থেক্

তােদর্উপর  ্তামার্জনয্একজন্সাহাযযকারী ি্নযু�্থাকেব”।৪৬F

47  
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৫. আ�ীয়-�জনেদর খঁু্িটনািট ভু্লশিটর ৈ্কিফয়তসমূহ  ্মেন ি্নেব।্

কারণ, মানুষ্ বলেতই্  তা্ ভুল্ হওয়া্ একা�ই্ �াভািবক।্ এ্

বযাপাের্ইউসুফ্আলাইিহস্সালােমর  রেখ্যাওয়া্�ল�্আদেশরর্

কথা্মাে ্মাে ্ রণ্করা্  যেত্পাের।্  কননা, িতিন্এেতা্

িকছুর্পরও্তাঁর্ভাইেয়রা্যখন্তােদর্কৃতকেমরর্জনয্তারঁ্কােছ্

রমা  ্ েয়েছ্তখন ি্তিন্তােদরেক্রমা্কের ি্দেয়েছন। ব্রং ি্তিন্

তােদর্রমার্জনয্আ�াহ তা‘আলার ি্নকট্একা�ভােব্ফিরয়াদও্

কেরেছন।্ 

৬. আ�ীয়-�জনরা ি্নেজেদর্ভুেলর্জনয্রমা্না্ াইেলও ি্নেজর্

উদারতাবশত্তােদরেক্রমা্কের্িদেব্এবং্তােদর্ দাষ-শিট্

সমূহ্এেকবােরই্ভুেল্যােব।্ 

  কারণ, তা্সংি��্বযি�র্উিত্মানিসকতা্ও্পরম্সাহিসকতার্

পির য়্ বহন্ কের।্ বুি্মান্ বযি�্  তা্  সই্  য্ িনজ্ আ�ীয়-

�জনেক্রমা্কের্ দয়্এবং্তােদর্ দাষ-শিটগেলা এেকবােরই্

ভুেল্যায়।  

৭. িনজ্আ�ীয়-�জনেদর্সােথ্ন�তা্ও্ভষতার্পির য়্িদেব।্

কারণ, এেত্কের্সংি��্বযি�র্আ�ীয়-�জনরা্তােক্অিধক্
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হাের্ভালবাসেব এবং্তার্ িনকটবতরী্ হওয়ার্জনয্সবরদা্   �া্

করেব।্ 

৮. আ�ীয়-�জনেদর খঁু্িটনািট ভু্ল-শিটসমূহ ি্নজ  ্ ােখ  ্দেখও্তা্

না্ দখার্ভান্করেব্এবং্তা্িনেয়্কখেনা্বয�্হেব্না।্কারণ, 

এিট্ হল মহান্ বযি�েদর্ অনুপম্  ির�।্ আর্ এভােবই্  তা্

পর�েরর ভ্ােলাবাসা দ্ীঘর ি্দন ি্টেক থ্ােক্এবং প্র�েরর শ্শতা্

ধীের্ ধীের্  লাপ্ পায়।্ আর্ এিট্ হে�্ উিত্ মানিসকতা্ ও্

��তার্পির ায়ক।্এেত্কের্মানুেষর্মান-স�ান্�েমই্বাড়েত্

থােক।্কখেনা্তা্কেম্না।্ 

  আ�ামা ইবনু্ িহ�ান্ [রািহমাহ�াহ] বেলন:  য্ বযি�্মানুেষর্

সােথ  লার  ্রে�্তােদর  ্দাষ-শিটসমূহ্এিড়েয়  ্লা্এবং্তােদর্

 থেক  ্বিশ ি্কছু্পাওয়ার্আকা�া পিরতযাগ্করার্নীিত্অবল�ন্

কের্ না্  স্ ��্ জীবেনর্  াইেত্ অ��্ জীবনই্  বিশ্  ভাগ্

করেব।্মানুেষর্ব�ুেরর্ াইেত্তােদর্শশতাই্তার্ভােগয্ বিশ্

জুটেব।্[রাওযাতুল-উ�ালা’: ৭২]  

৯. যথাসাধয্আ�ীয়-�জনেদর ি্খদমত্করার্  �া্করেব।্ াই্তা্

সরাসির  ্হাক্অথবা ি্নেজর্ধন-স�দ্ও্পদ-মযরাদা ি্দেয়ই  ্হাক্

না্ কন।্ 
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১০. আ�ীয়-�জনেদরেক্কখেনা্িনজ্অনু�েহর্ খাঁটা্িদেব্না।্

এমনিক্তােদর্ থেক্সমপযরােয়র্আ রেণর্আশাও্করেব্না।্

কারণ, ইেতাপূেবরই্ বলা্ হেয়েছ,  স্ বযি�্ আ�ীয়তার্ ব�ন্

ররাকারী্ িহেসেব্ গণয্ হেব্ না্  য্ বযি�্  কউ্ তার্ সােথ্

আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করেলই্তেব্ স্তার্সােথ্আ�ীয়তার 

ব�ন্ররা্কের।্ 

১১. আ�ীয়-�জনেদর্ সােথ্ অ�েত্ তু�্ থাকার্ নীিত্ অবল�ন্

করেব।্কারণ, এ্নীিত্অবল�ন্করেলই্আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্

করা্অিত্সহজতর্হয়।্নতুবা্নয়।্ 

১২. আ�ীয়-�জনেদর্অব�া্ও্মানিসকতা্বুে ই্তােদর্সােথ্

অনুরপ্আ রণ্করেব।্কারণ, আ�ীয়-�জনেদর্ কউ্ কউ্ তা্

এমনও রেয়েছ্ য, তার্সােথ্বছের্অ�ত্একবার্সারাউ্এবং্

মাে ্মাে ্সামানয্  ফানালাপই্যেথ�।্আবার্  কউ্  কউ্  তা্

এমনও রেয়েছ্  য, তার্সােথ্ মাে ্ মাে ্ িকছু্ হািসখুিশ্কথা্

বলেলই্ স্তােত্খুব্খুিশ।্আবার্ কউ্ কউ্এমনও রেয়েছ্ য, 

তার্সােথ্বারবার্সারাউ্িদেত্হয়্এবং্সবরদা্তার্খবরাখবর্

িনেত্হয়।্নতুবা্ স্রাগ্কের।্অতএব্আ�ীয়েদর্�েতযেকর্
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সােথ্তার  ্মজাজ অনুযায়ী্আ রণ্করেব।্তা্হেলই্তােদর্সােথ্

আ�ীয়তার্ব�ন্ররা্করা্অিত্সহেজই্স বপর্হেব।্ 

১৩. আ�ীয়েদর্সােথ্আপযায়েন্বাড়াবািড়্করেব্না।্ 

  কারণ, আ�ীয়-�জনরা্যখন্ দখেব্আপিন তােদর্আপযায়েন্

বাড়াবািড়্করেছন্না্তখন্তারা্বারবার্আপনার্সােথ্সারােত্

উউসাহী্হেব।্আর্যখন্তারা্ দখেব্আপিন্তােদর্আপযায়েন্

বাড়াবািড়্ করেছন্ তখন্ তারা্ আপনার্ সােথ্ বারবার্ সারােত্

সে�া ্ বাধ্করেব্এ্মেন্কের্ য, তারা্আপনার্সােথ্বারবার্

সারাউ্কের্আপনােক্িবর�্করেছ্না্ তা?!  

১৪.  কানও কারেণ্ আ�ীয়-�জনেদর্ কাউেক্ একা�্ িতর�ার্

করেত্হেল্তা্হালকাভােব করেব।্কারণ, সিতযকারােথর্ভষ্বযি�্

 স,  য্মানুেষর্অিধকারগেলা্ পুেরাপুিরভােব্আদায়্কের্এবং্

িনেজর্ অিধকারগেলা্ �েয়াজন্  বােধ্  ছেড়্  দয়।্ যােত্ কের্

আ�ীয়-�জনেদর্মাে ্পার�িরক্স�ীিত্বজায়্থােক।্তেব্

িনেজর্অিধকার্খবর্হওয়ার্দুন্কাউেক্একা� ি্তর�ার্করেত্

হেলও্তা্হালকাভােব করেব।্ 

১৫. আ�ীয়-�জনেদর ি্তর�ার্সহয্করেব্এবং্তার্একিট্সু�র্

বযাখযাও্ বর্করেব।্এিট্হে�্সিতযকারােথর্িবিশ�্গণীজনেদরই্



67 

 ির�।্যাঁেদর্মেধয্মানিবক্যাবতীয়্গণাবলী্িবদযমান্এবং্যারা 

শীষর্ �ানীয়্  ির�বান্ তাঁরাই্  তা্ সমােজর্ অতয�্ ৈধযরশীল্

বযি�বগরই্হেয়্থােকন।্তাঁেদর  কানও আ�ীয়-�জন্তােঁদরেক্

িতর�ার্করেল্তাঁরা্ মেন্কেরন, তাঁেদর্উ�্আ�ীয়্সিতযই্

তাঁেদরেক্অতযিধক্ভােলাবােসন্এবং্তাঁেদর্বারবার্আসা-যাওয়া্

ও্সারাউ্ িতিন্অবশযই্কামনা্কেরন।্তাই্তাঁরা্তাঁেদর্উ�্

আ�ীেয়র্ িনকট্ তাঁেদর্ কৃত্ অপরাধ্ �ীকার্ কেরন।্ কারণ, 

দুিনয়ােত ি্কছু  ্লাক  ্তা্এমনও রেয়েছ  ্য, তারা্অনযেদরেক খু্বই্

ভােলাবােসন ি্ওকই।্তেব্তারা্অেনযর  কানও  দাষ-শিট  ্দখেলই্

তােক্খুবই্িতর�ার্কের।্ 

১৬. আ�ীয়-�জনেদর্সােথ্ য  কানও ধরেনর্হািস-ওা�া্করেত্

তােদর্সািবরক্অব�ার্�িত্ খয়াল্রাখেব্এবং্তােদর্মেধয্যারা্

হািস-ওা�া্ মােটই্পছ�্কের্না্তােদর্সােথ্তা্করেব্না।্ 

১৭. আ�ীয়-�জনেদর্সােথ  ্কানভােবই্বাগিবতাা ও্তকর-িবতেকর্

জিড়েয়্পড়েব ন্া।্কারণ, তা ধ্ীের ধ্ীের্পর�েরর ম্াে ি্বে�ষ্ও্

শশতা্সৃি�্কের।্বরং্তােদর্সােথ্এমন্সকল্আ রণ্করা্

 থেক্দূের্থাকেব্যা্সাধারণত্পার�িরক্স�ীিত্িবন�্কের।্ 
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১৮. কখেনা্িনজ্আ�ীয়-�জনেদর্কােরার্সােথ  কানও ধরেনর্

 গড়া-িববাদ্ঘেট্ গেল্যথাসাধয্আকষরণীয়্উপেঢপকেনর্মাধযেম্

িনেজেদর্ মধযকার্ পূেবরর্ ভাব্ ও্ স�কর্ িফিরেয়্ আনার্   �া্

করেব।্ কারণ, হািদয়া্ ও্ উপেঢপকন্ এমন্ একিট্ িজিনস্ যা্

পর�েরর ম্েধয ভ্ােলাবাসা সৃ্ি�্কের্এবং প্র�েরর ম্ধযকার ভু্ল্

ধারণাসমূহ্িনরসন্কের।্ 

১৯. সবরদা্এ্কথা্মেন্রাখেব্ য, আ�ীয়-�জনরা্হে�্িনেজর্

শরীেরর্একিট্অংেশর্নযায়।্ 

সুতরাং, তােদরেক্ পিরতযাগ্ করা্ কখেনাই্ স বপর্ নয়।্ বরং্

তােদর্ স�ানই্ িনেজর্ স�ান্ এবং্ তােদর্ অস�ানই্ িনেজর্

অস�ান।্আরবরা্বেল্থােক,  

َََك َو�َِ  َأ ّ « َك ِن ْا ََ ََ«    

“নাক্ তা্ তামারই্যিদও্তা্ থেক্লাগাতার্িসন্ বর্হয়”। 

২০. সবরদা্এ্কথা্মেন্রাখেব  ্য, আ�ীয়-�জনেদর্সােথ্শশতা্

 পাষণ্করা্সিতযই্একিট্িনকৃ�্কাজ।্ 

   কউ্এেত্িনজেক্লাভবান্মেন্করেলও্মূলত:  স্রিত��্

এবং  ্কউ্এেত ি্নজেক ি্বজয়ী্মেন্করেলও্মূলত:  স্পরািজত।্ 
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২১. িবেয়-শািদ, আ�ীকা্ইতযািদ্তথা্ য  কানও অনু�ােন্আ�ীয়-

�জনেদরেক্দাওয়াত  দয়ার �িত্িবেশষভােব্ খয়াল্রাখেব।্এ্

জনয্সহজ্উপায়্হে�, �েতযেকই ি্নেজর্সকল্আ�ীয়-�জনেদর্

একিট্ িল�্ সংররণ্ করেব।্ যােত্ থাকেব্ তােদর্ নাম্ ও্

 টিলেফান্ িকংবা্  মাবাইল্ ন�র।্ আর্ যখনই  কানও অনু�ান্

করার্ ি �া্ করেব্ তখনই্ উ�্ িল�্ খুেল্ সবাইেক্ যথাসাধয্

দাওয়াত  দওয়ার   �া্ করেব।্  াই্ তা্ সরাসির্  হাক্ অথবা্

 টিলেফােনর্মাধযেম।্যিদ  কানও আ�ীয়্  য্  কােনাভােব্উ�্

দাওয়াত  থেক্ বাদ্পেড়্ যায়্তা্ হেল্অিত্�ত্ িনেজর্ ভুল্

�ীকার্কের্তার্কােছ্রমা  ্ েয় ি্নেব্এবং্তােক  ্য  ্কােনাভােব্

স��্করার্  �া্করেব।্ 

২২. আ�ীয়-�জনেদর্মাে   কানও ধরেনর্সমসযা্ ঘেট্  গেল্

তােদর্ মেধয্ যােক্আ�াহ তা‘আলা সবার্ভােলাবাসা্ কুড়ােনার্

সুেযাগ্িদেয়েছন্তােক্উ�্সমসযা্দূর্করার্জনয্�ত্এিগেয়্

 যেত্হেব। তা্না্করেল্একদা্উ�্সমসযা্বড়  থেক বড় হেয়্

সবাইেকই্জিড়েয়্ ফলেব।্ 

২৩. িনেজেদর্মধযকার্ কউ্মারা্ গেল্তার্ রেখ্যাওয়া্স�ি�্

�ত্ওয়ািরশেদর্মাে ্ব�ন কের্িদেব।্ 
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   যন্কােরার্ওয়ািরশই স�ি�্িনেয়্ওয়ািরশ্আ�ীয়-�জনেদর্

পর�েরর্মাে ্��-িব�হ্সৃি�্না্হয়।্ 

২৪. আ�ীয়-�জনেদর ম্ধযকার  যপথ ব্যবসা-বািণেজযর  ্রে�্সবাই্

িনেজেদর্মেধয্সবরদা্একতা্ও্সমে াতার্�িত্িবেশষ্গুর্

িদেব।্আমানতদািরতা, সতযবািদতা, পর�র্দয়া, ভােলাবাসা্ও্

পরামশর্এবং্অনযেক্িনেজর্উপর্অ�ািধকার্ দয়ার্�িত্সবরদা্

য�বান্থাকেব।্�েতযেক্অেনযর্জনয্তাই্ভালবাসেব যা্িনেজর্

জনয্ ভােলাবােস্ এবং্ �েতযেক্ িনেজর্ অিধকােরর্ পাশাপািশ্

অেনযর্অিধকােরর্�িতও্য�বান্হেব।্ 

কখেনা  কানও সমসযা্ অনুভূত্ হেল্ তা্ অতযিধক্

সু��তার সােথ্িবেশষ্পযরােলা নার্মাধযেম্সমাধান্করার্  �া্

করেব।্�েতযেকই্িন�ার্সােথ্কাজ্করার্  �া্করেব।্অেনযর্

কােজর্�িত্ বিশ্দৃি�্িদেব্না।্ য  কানও বযাপাের্িনেজেদর্

মেধয  কানও িস্া�্হেল্তা্িলেখ্রাখার্  �া্করেব।্এভােব্

 লেত্থাকেল ইনশাআ�াহ তােদর্মেধয্আ�াহ তা‘আলার্পর্

 থেক্ রহমত ও্ বরকত্ নািযল্ হেব্ এবং্ িনেজেদর্ মধযকার্

ভােলাবাসা্দীঘর্িদন্অটুট্থাকেব।্ 
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২৫. মােস, ছয়্মােস্অথবা্বছের্অ�ত্একবার্হেলও্আ�ীয়-

�জনরা্সবাই্ কাথাও্না্ কাথাও্একি�ত্হওয়ার্  �া্করেব। 

এভােব্ সবাই্ একি�ত্ হেল্ পর�র্ পিরি িত, সহেযািগতা্ ও্

ভােলাবাসা্বৃি্্পােব। ি্বেশষ্কের্উ�্ৈবওকগেলার্ নতৃের যিদ্

থােক্জানী্ও্বুি্মানরা।্ 

২৬. আ�ীয়-�জনেদর্ মাে ্ পার�িরক্ সহেযািগতার্ জনয্

িনেজেদর্মেধয্সবরদা্একিট্ফাা্রাখা্উি ত।্তােত্সবার্পর্

 থেক ি্নিদর�্হাের্মািসক্ াঁদা, িনেজেদর্মধযকার্ধনীেদর ি্বেশষ্

দান-সদকা সং�হ্করা  ্যেত প্াের।্আ�ীয়-�জনেদর  ্কউ  কানও 

সমসযায়্পড়েল্তা্িবেশষভােব্বযাখযা-িবে�ষণ্কের্ স্বযাপাের্

তােক্যথােযাগয্সহেযািগতা্করেব।্এেত্কের্পর�েরর্মাে ্

ভােলাবাসা্জ�ােব্ও্বৃি্্পােব।্ 

২৭. আ�ীয়-�জনেদর্একিট্ ফান্বুক্ৈতির্কের্তা্কিপ্কের্

সবার্মাে ্িবতরণ্করেব। উ�্ ফান্বুকিট্সবরদা্িনজ্আ�ীয়-

�জনেক্ রণ্কিরেয়্িদেব।্এেত্কের্ ফােনর্মাধযেম্আ�ীয়-

�জনেদর্খবরাখবর্  নয়া্এবং্তােদরেক্ িবেশষ্অনু�ানািদেত্

দাওয়াত  দওয়া্ সহজ্হেব।্আ�ীয়তার্ব�নও্ররা্পােব।্ 
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২৮. আ�ীয়-�জনেদর  ্য্কাউেক ব্ার ব্ার ি্বর�্করা ও্্ ােমলায়্

 ফলা্ থেক্িবরত্থাকেব।্কাউেক্তার্সাধযাতীত্িকছু্করেত্

বার ব্ার ি্বর�্করেব ন্া। ি্বেশষ্কের্আ�ীয়-�জনেদর  ্কউ য্িদ্

উা্পদ�্কমরকতরা্বা্ধনী্বযি�্হন, তা্হেল্তােদরেক্এমন্

কাজ্করেত্ াপ্সৃি�্করেব্না্যা্তােদর্সােধযর্বাইের্অথবা্

ক�সাধয। যিদ্তাঁরা  কানও কারেণ্কােরার  কানও আবদার্ররা্

করেত্না্পাের্তা্হেল্তােঁদরেক  কানও িতর�ার্করেব্না।্

বরং্তাঁেদরেক্এ্ রে�্অপারগ্মেন্করেব।্ 

২৯. আ�ীয়-�জনেদর্মাে ্পার�িরক্পরামশর্আদান-�দােনর্

সুবযব�া্থাকা্উি ত।্বরং্তােদর্মাে ্একিট্�ায়ী্মজিলেস্শরা্

থাকেল্তা্আরও ভােলা।্যােত্কের্কােরার  কানও বেড়া্সমসযা্

 দখা্ িদেল্তােদর্উপযু�্পরামশর্  নয়া্ যায়্এবং্এমন্এক্

িস্াে�্উপনীত্হওয়া্যায়্যােত্আ�াহ তা‘আলা স��্থাকেবন।্

উপর�্আ�ীয়-�জনরাও্সবাই্খুিশ্থাকেব।্তেব্মজিলেস্শূরার 

সদসযরা্ এমন্ হেত্ হেব্ যােদর্ রেয়েছ্ অতযিধক্ দূরদিশরতা, 

িব রণতা, ৈধযর্ও্যথা্সমেয়্সিওক্িস্া�্ নয়ার্দুবরার্রমতা।্ 

৩০. তেব্ উপেরা� সকল্ িবষেয়্ এ্ কথার্  খয়াল্ রাখেব,  

আ�ীয়তার স্�কর  ্যন একমা�্আ�াহ তা‘আলার স্�ি�র জ্নয হ্য় 
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এবং্পার�িরক্সহেযািগতা পেরাকলযাণ্ও্তাকওয়া্তথা্আ�াহ 

সে তনতার িভি�েত হয়।্জািহিল যুেগর্বংশ্ও্আ�ীয়্ �েমর্

িভি�েত্ যন্না্হয়।্ 

  আ�াহ তা‘আলা আমােদর্সকলেক্এ্পরম্আ�ীয়তার ব্�নটুকু্

িছি্করা্ থেক্সবরদা্ বঁে ্থাকার্তাওিফক দান্কুন।্আমীন!  

 

 


