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যতদ এমন একতি গ্লাস থায়ক যার অয়ধেকিা পাতন তদয়য় ভতিে আর অয়ধেকিা শূ নয িাহয়ে এিায়ক দু ’ভায়ব মূ েযায়ন
করা যায়ব।
এক. ইতিবাচক মূ েযায়ন। অথোৎ বো হয়ব যয, গ্লাসতি অয়ধেকিা পূ র্ে। গ্লাসতি খােী নয়। আর এ অধেগ্লাস পাতন
মানু য়ের জনয উপকারী।
দু ই. যনতিবাচক মূ েযায়ন। যযমন বো হয়ব গ্লাসতির অয়ধেকই খাতে, অপূ র্োি আর এ অধেগ্লাস পাতন তদয়য় তক-ই বা
হয়ব।
প্রতিতি বযতি, ঘিনা ও কমে মূ েযায়নকায়ে এভায়ব ইতিবাচক ও যনতিবাচক দৃ িভতি আপন কয়র যনওয়া যায়।
বক্ষ্যমার্ প্রবয়ে আমার আয়োচনার তবেয় হে, ইসোম আমায়দরয়ক যকান ধরয়নর মূ েযায়ন প্রতিয়া আপন করয়ি
উৎসাহ যদয়? ইতিবাচক মূ েযায়ন নাতক যনতিবাচক মূ ূ্েযায়ন?
ইতিবাচক মূ েযায়ন মানু েয়ক উৎসাহ যযাগায়, উদ্দীপনা যদয়, সাময়ন এগুয়ি সাহস যযাগায়, যা মানু েয়ক উপকার
কয়র িা অজেন করয়ি যশখায়, ধধযেধারয়ন উৎসাহ যদয়, মানু য়ের ময়ধয সৃ জনশীেিা ও আতবস্কায়রর মানতসকিা
সৃ তি কয়র, পারস্পতরক শ্রদ্ধায়বাধ, অনযয়ক ভায়োবাসয়ি উদ্বু দ্ধ কয়র।
যনতিবাচক মূ েযায়ন মানু েয়ক তনরুৎসাতহি কয়র, হিাশ কয়র, অেস হয়ি সাহাযয কয়র, ধধযেহীন কয়র যিায়ে,
ধনরাশযবায়দর জন্ম যদয়, অয়নযর প্রতি তহিংসা, পরতনন্দা ও অবমাননা ইিযাতদয়ি উৎসাতহি কয়র।
ইসোম িার অনু সারীয়দর কাছ যথয়ক সবেয়ক্ষ্য়ে ইতিবাচক দৃ তিভতি কামনা কয়র। এর উদাহরর্ তহয়সয়ব কুরআন ও
হাদীয়সর অসিংখয দৃ িান্ত যথয়ক মাে কয়য়কতি দৃ িান্ত তনয়ে িুয়ে ধরতছ।
প্রথমি: কুরআন যথয়ক:
আল্লাহ রাব্বু ে ‘আোমীন পৃতথবী ও িার ময়ধয যা তকছু আয়ছ যস সম্পয়কে বয়েন,

ٗ
َ َ ۡ ٓ َّ َ ۡ َ َ َ َ
]٧٢ :ٱلس َما َء َوٱۡلۡرض َو َما بَ ۡي َن ُه َما َب َٰ ِطل ا ﴾ [ص
﴿وما خلقنا

“আর আতম আকাশ ও পৃতথবী ও -এ দু য়য়র মায়ে যা তকছু আয়ছ িা অনথেক সৃ তি কতর তন।” [সূ রা সাদ, আয়াি:
২৭]
আল্লাহ িা‘আোর এ বার্ীয়ি আমরা যদখোম যয তিতন আকাশ ও পৃতথবীর প্রতিতি বস্তু সম্পয়কে িার বান্দায়দরয়ক
তদয়য়য়ছন ইতিবাচক ধারর্া; িার সৃ তির যকায়না তকছু ই অনথেক নয়। প্রতিতি বস্তু মানু য়ের কেযায়র্র জনয সৃ ি। আমরা
পৃতথবীর অয়নক তকছু যদয়খই মন্তবয কয়র থাতক যয, যকন যয আল্লাহ এ তবেয়তি সৃ তি করয়েন? সৃ তিবস্তুয়ি তিি
ইতিবাচক তদকগুয়ো বুয়ে না আসার কারয়র্ আমরা এ জািীয় প্রশ্ন কয়র থাতক। কুরআয়নর দাতব অনু যায়ী এ রকম
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মন্তবয করা বা ধারর্া করা অশুদ্ধ। আল্লাহ িা‘আো যস সকে ঈমানদারয়দর প্রশিংসা কয়রয়ছন যারা তবশ্বাস কয়র
যয, আল্লাহ িা‘আো িার সৃ তির যকায়না তকছু ই অনথেক সৃ তি কয়রন তন। আল্লাহ িাআো বয়েন,
َۡ
ٗ
َ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ َ
َ َّ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َٰ َ َ َ ٗ ُ ُ َ ٗ َٰ َ َ َّ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ
َ َّ ون ف َخ ۡلق
ِ ت َوٱۡل
]١٩١ :ت هَٰذا َب َٰ ِطل﴾ [ال عمران
ۡرض ربنا ما خلق
﴿ٱَّلِين يذكرون ٱّلل ق ِيما وقعودا و
ِ َٰ ٱلسم َٰ َو
ِ َع جنوب ِ ِهم ويتفك ُر
ِ
“যারা আল্লাহয়ক স্মরর্ কয়র দাাঁতিয়য়, বয়স ও কাি হয়য় এবিং আসমানসমূ হ ও পৃতথবীর সৃ তি সম্পয়কে তচন্তা কয়র,
বয়ে, যহ আমায়দর রব আপতন এসব অনথেক সৃ তি কয়রন তন।” [সূ রা আয়ে ইমরান, আয়াি: ১৯১]
এ আয়ায়ি আমরা যদখোম যয, আল্লাহ িার ঐ সকে বান্দায়দর প্রশিংসা কয়রয়ছন যারা সকে সৃ তি সম্পয়কে
ইতিবাচক দৃ তিভতি যপাের্ কয়র।
তিতন আয়রা বয়েন,

َۡ
َّ ُ
ُ َ ََ َ
ٗ ۡرض ََج
ِ كم َّما ِف ٱۡل
]٧٩ :ِيعا﴾ [ابلقرة
﴿ه َو ٱَّلِي خلق ل

“তিতনই সৃ তি কয়রয়ছন পৃতথবীর সকে তকছু যিামায়দর কেযায়র্র জনয।” [সূ রা আে-বাকারা, আয়াি: ২৯]
আল্লাহ িা‘আোর এ রকম বার্ী রয়য়য়ছ কুরআয়নর বহু িায়ন। এ সকে আয়াি তদয়য় তিতন পৃতথবীর সকে সৃ তি
সম্পয়কে মানু েয়ক ইতিবাচক দৃ তিভতি গ্রহর্ করার তশক্ষ্া তদয়য়য়ছন।
আল্লাহ িা‘আো ইতিবাচক দৃ তিভতিয়ক এি পছন্দ কয়রন যয, একতি যনতিবাচক তবেয়য়ক শুধু বাদ তদয়য়ই তিতন
ক্ষ্ান্ত হন না; বরিং তিতন যসতিয়ক সম্পূ র্ে উতিয়য় ইতিবাচয়ক পতরর্ি কয়র যদন।
আল্লাহ বয়েন,

َ َٰٓ َ ْ ُ َ ٗ َٰ َ ٗ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
ٗ ورا َّرح
ُ َّ ٱّلل َسياتِه ۡم َح َس َنَٰت َو ََك َن
ُ َّ ك ُي َبد ُِل
ٗ ٱّلل َغ ُف
]٩٩ :﴾ [الفرقان٧٠ ِيما
ِ ﴿ إِّل من تاب وءامن وع ِمل عمل صل ِحا فأولئ
ِ ِ

“িয়ব যয িাওবা কয়র, ঈমান আয়ন এবিং সৎকমে কয়র। পতরর্ায়ম আল্লাহ িায়দর পাপগুয়োয়ক পুর্য দ্বারা পতরবিেন
কয়র যদন। আল্লাহ অিীব ক্ষ্মাশীে, পরম দয়ােু ।” [সূ রা আে-ফুরকান, আয়াি: ৬৯]
যদখুন এ আয়ায়ি, যারা অসৎ ও কুকমে যথয়ক িাওবাহ কয়র ঈমান আনয়ব িায়দর ক্ষ্মা কয়র যদওয়ািা একতি
ইতিবাচক দৃ তিভতি তহসায়ব যয়থি তছে; তকন্তু তিতন ঈমান ও িাওবার কারয়র্ পাপগুয়োয়ক শুধু ক্ষ্মাই কয়র যদন না;
বরিং িা পূ য়র্য রূপান্ততরি কয়র যদন। পাপগুয়োয়ক িার জনয উপকারী বস্তুয়ি পতরর্ি কয়র যদন।
অয়নক স্বামী িার স্ত্রীয়ক তনয়য় সমসযায় পয়িন। স্ত্রীর যকায়না তকছু ই পছন্দ হয় না। সামানয পান যথয়ক চুন খসয়ে
অয়নয়ক িায়দর স্ত্রীয়ক িাোক তদয়য় বয়সন। িারা ময়ন কয়রন, যখন িায়ক ভায়ো োয়গ না িখন িার সায়থ
বসবাস কয়র সু য়খর সাক্ষ্াৎ পাওয়া সম্ভব হয়ব না। এিা যনতিবাচক দৃ তিভতি। আল্লাহ িা‘আো এ প্রকৃতির দৃ তিভতি
যথয়ক বারর্ হয়ি বয়েয়ছন।
আল্লাহ িা‘আো বয়েন,

ۡ
َ ٗۡ َ
ۡ َ َ َٰٓ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ۡ َ َ
ُ ُ َ َ
ُ َّ ك َر ُهوا ْ َش ۡيا َو َي ۡج َع َل
]١٩ :ۡيا كث ِٗۡيا ﴾ [النساء
ٱّلل فِيهِ خ
وف فإِن ك ِرهتموهن فعس أن ت
ِ ِشوه َّن بِٱل َم ۡع ُر
ِ ﴿وَع
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“আর যিামরা িায়দর সায়থ সদ্ভায়ব বসবাস কর। আর যতদ যিামরা িায়দরয়ক অপছন্দ কর, িয়ব এমনও হয়ি
পায়র যয, যিামরা যকায়না তকছু য়ক অপছন্দ করছ আর আল্লাহ িায়ি অয়নক কেযার্ রাখয়বন।” [সূ রা আন-তনসা,
আয়াি: ১৯]
সূ রা আন-নূ য়র বতর্েি তবেয়তির প্রতি যখয়াে করুন। আয়য়শা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহার অপবায়দর ঘিনা ঘিে। মুসতেম
সমাজ এ তনয়য় বি তবপয়দ পয়ি যগে। এমনতক রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম অিযন্ত তচতন্তি, বযতথি
হয়েন। এমন একতি অপবায়দর ঘিনা না ঘিাই কাময তছে; তকন্তু আল্লাহ তবপজ্জনক এ ঘিনায়ক ইতিবাচক দৃ তিয়ি
যদখার তনয়দেশ তদয়েন।
তিতন বেয়েন,

ۡ ۡ ُ ٓ َ َ َّ َّ
ُ َّ َ ُ ۡ ُ َّ ٗ َ
َۡ َ ُ
]١١ :ك ُع ۡص َبة مِنك ۡ ام ّل َت َس ُبوهُ ِشا لكم بَل ه َو خ ۡۡي لك ۡ ام﴾ [انلور
ِ ٱۡلف
ِ ِ ﴿إِن ٱَّلِين جاءو ب

“তনশ্চয় যারা এ অপবাদ রিনা কয়রয়ছ, িারা যিামায়দরই একতি দে। এিায়ক যিামরা যিামায়দর জনয
অকেযার্কর ময়ন কয়রা না; বরিং এিা যিামায়দর জনয কেযার্কর।” [সূ রা আন-নূ র, আয়াি: ১১]
এ রকম শি শি ইতিবাচক দৃ তিভতি গ্রহয়র্র তশক্ষ্া রয়য়য়ছ কুরআয়নর বহু আয়ায়ি।
তদ্বিীয়ি: হাতদয়স রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম বয়েয়ছন,
.»«انلاس معادن كمعادن اذلهب و الفضة خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا
“মানু ে মূ েযবান ধািুর নযায়, স্বর্ে-যরৌয়পযর ময়িা। জায়হেী যু য়গর ভাে মানু য়েরা ইসোমী যু য়গও ভায়ো মানু ে। যতদ
িারা বুয়ে।” (সহীহ মুসতেম)
যদখুন! এ হাদীয়স রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম কীভায়ব মানু য়ের বযাপায়র ইতিবাচক মন্তবয কয়রয়ছন।
মানু েয়ক তিতন স্বর্ে-যরৌয়পযর নযায় মূ েযবান ধািু বয়ে উয়ল্লখ কয়রয়ছন।
কখয়না কখয়না মানু য়ের জীবয়ন তবপদ আয়স। অতধকািংশ মানু ে তবপদয়ক যনতিবাচক দৃ তিয়ি যদয়খ। আবার যখন
সু য়খর তদন আয়স মানু ে যসিায়ক ইতিবাচক দৃ তিয়ি যদয়খ। তকন্তু রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম তশক্ষ্া
তদয়য়য়ছন, সু খ-দু ুঃখ উভয় অবিাই মানু য়ের জনয ইতিবাচক। প্রিযক্ষ্ভায়ব তকিংবা পয়রাক্ষ্ভায়ব।
রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম বয়েয়ছন, “ঈমানদায়রর তবেয়তি আশচযেজনক। িার সকে কাজই
কেযার্কর। ঈমানদার ছািা অনয যকায়না মানু য়ের এ যসৌভাগয যনই। িার যতদ আনন্দ বা সু খকর যকায়না তবেয়
অতজেি হয়, িাহয়ে যস আল্লাহর যশাকর কয়র, ফয়ে িার কেযার্ হয়। আর যতদ িায়ক যকায়না তবপদ-মুসীবি স্পশে
কয়র, িাহয়ে যস ধধযে ধয়র, এয়িও িার কেযার্ হয়।” (সহীহ মুসতেম)
তিতন আয়রা বয়েয়ছন,
.»«ال حتقرن من املعروف شيئا
“যা তকছু ভায়ো, িা যি যছািই যহাক, িুতম কখয়না িা অবমূ েযায়ন কয়রা না।”
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যদখুন কীভায়ব রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম সব তবেয়য়ক তনয়জর জনয ইতিবাচক তহয়সয়ব গ্রহর্ করার
জনয ঈমানদারয়দর তদক-তনয়দেশনা তদয়য়য়ছন।
আয়রা একতি চমৎকার উদাহরর্ যদখুন!
আবু সা‘ঈদ খুদরী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু যথয়ক বতর্েি, তিতন বয়েন,
 فأاعد أحدهما الصالة، ثم وجد املاء يف الوقت، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، وليس معهما ماء،« خرج رجالن يف سفر فحرضت الصالة
، أصبت السنة وأجزأتك صالتك: ولم يعد اآلخر ثم أتيا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فذكرا ذلك هل فقال لذلي لم يعد،والوضوء
 رواه أبو داود والنسايئ.» لك األجر مرتني:وقال لآلخر
“দু বযতি সফয়র যগে। সাোয়ির সময় যখন উপতিি হয়ো, িখন িায়দর কায়ছ অজু করার ময়িা পাতন তছে না।
উভয়য় মাতি তদয়য় িায়াম্মু ম কয়র সাোি আদায় করে। এরপর পাতন যপে। িখন একজন অজু কয়র সাোি
পুনরায় আদায় করে। অনযজন পুনরায় সাোি আদায় করা যথয়ক তবরি থাকে। এরপর উভয়য় রাসূ েুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম-এর কায়ছ এয়স ঘিনার তববরর্ তদে। যয সাোি পুনরায় আদায় করে না,
রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম িায়ক বেয়েন, িুতম সু ন্নাি ময়িা কাজ কয়রছ। যিামার সাোি আদায়
হয়য়য়ছ।" আর যয পুনরায় সাোি আদায় কয়রয়ছ িায়ক তিতন বেয়েন, "যিামার জনয আয়ছ তদ্বগুর্ পুরস্কার।"
যদখুন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম উভয়য়র বযাপায়র কীভায়ব ইতিবাচক তসদ্ধান্ত তদয়েন। অথচ উভয়য়
তছে পরস্পর-তবয়রাধী অবিায়ন। আমরা এ অবিা যদয়খ যকানিা সতিক মন্তবয করয়ি না পারয়েও বেিাম,
অবশযই একতি সতিক হয়ব, আর অনযতি হয়ব ভ্রান্ত। তকন্তু রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম উভয়তিয়কই
স্বীকৃতি তদয়েন। আর সতিক যকানতি িার প্রতি ইতিিও করয়েন। দাওয়াি-কমেী ও আয়েময়দর, এ তবেয়তি রাসূ য়ের
আদশে তহয়সয়ব গ্রহর্ করা খুবই জরুতর।
সহীহ বুখারী ও মুসতেয়ম বতর্েি একশ মানু ে খুন করার িাওবাহ সম্পতকেি একতি প্রতসদ্ধ হাদীয়স যদখা যায় যয,
খুনী বযতি তনরানব্বই জনয়ক খুন করার পর একজন আয়বদয়ক তজজ্ঞাসা কয়রতছে, ‘‘আমার িাওবা করার সু য়যাগ
আয়ছ তক না?’ উত্তয়র যস বয়েতছে, ‘‘িাওবার সু য়যাগ যনই।” অিুঃপর িায়কও যস খুন করে। পয়র একজন
আয়েময়ক খুনীবযতি তজজ্ঞাসা করে, ‘‘িাওবা করার সু য়যাগ আয়ছ তক না।” যস বেে, হাাঁ, িাওবার সু য়যাগ
আয়ছ। যদখা যগে প্রথম জয়নর উত্তর তছে যনতিবাচক আর তদ্বিীয়জয়নর উত্তর তছে ইতিবাচক। তদ্বিীয় বযতির
উত্তরতি আল্লাহর কায়ছ সতিক তছে।
ইজয়িহাদ বা গয়বের্াতনভের তসদ্ধায়ন্তর বযাপায়র রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম-এর দৃ তিভতি যদখুন। তিতন
বয়েয়ছন, গয়বেক যতদ গয়বের্ায় ভুে তসদ্ধান্ত যদন িাহয়ে িার জনয পুরস্কার একতি। আর যতদ সতিক তসদ্ধায়ন্ত
যপৌঁছান িা হয়ে িার পুরস্কার দু তি। ইজতিহাদ বা গয়বের্ার যক্ষ্য়ে তিতন কি বি ইতিবাচক মন্তবয কয়রয়ছন।
প্রথমি তিতন গয়বের্ায়ক উৎসাতহি কয়রয়ছন, তদ্বিীয়ি সতিক ও তনভুেে গয়বের্া করয়ি উৎসাহ তদয়য়য়ছন। তিতন
যতদ বেয়িন, ‘‘সাবধান, গয়বের্া একতি কতিন কাজ। যিামরা যারা ইজতিহাদ করয়ব িারা যতদ ভুে কয়রা িাহয়ে
কয়িার আযাব যদয়া হয়ব।” িাহয়ে আমরা বেিাম, রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম যথাথেই বয়েয়ছন।
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আর এভায়ব বেয়ে, যকায়না তকছু তনয়য় মানু ে গয়বের্া করয়ি উৎসাহ যপি না। তকন্তু তিতন তছয়েন ইতিবাচক
দৃ তিভতির মানু ে। এ জািীয় উদাহরর্ হাদীয়স বহুে পতরমায়র্ পাওয়া যায়ব।
যনতিবাচক দৃ তিভতিয়ক ইতিবাচয়ক পতরর্ি করার দৃ িান্ত:
উহুয়দর যু য়দ্ধ নবী সাল্লাল্লাহুূ্ আোইতহ ওয়াসাল্লাম ও িাাঁর সাহাবীগয়র্র জানমায়ের বযাপক ক্ষ্তি হয়য়তছে। এ কারয়র্
মদীনাবাসীর হৃদয়য় উহুদ পাহাি সম্পয়কে যনতিবাচক ধারর্া সৃ তি হয়য়তছে। উহুদ পাহায়ির তদয়ক িাকায়ে যু য়দ্ধ
িায়দর দু রবিার কথা ময়ন পয়ি যযি। ময়ন পয়ি যযি যু য়দ্ধ হাতরয়য় যাওয়া আপনজনয়দর কথা। রাসূ েুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীয়দর এ যনতিবাচক ধারর্া পায়ি তদয়েন। তিতন বেয়েন, “উহুদ আমায়দর
ভায়োবায়স আমরাও উহুদয়ক ভায়োবাতস।”
মানু ে যখন তবপয়দ পয়ি, িার যকায়না আপনজন মারা যায় িখন িা িার জনয এক তবশাে তবপদ হয়য় যদখা যদয়।
এ অবিায় মানু ে যায়ি ধনরায়শয আিান্ত না হয়, বরিং আশায় বুক বাাঁয়ধ, এ অবিায়িও ইতিবাচক সৃ তিভতি যপাের্
কয়র যায় িার জনয রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম প্রয়য়াজনীয় তদকতনয়দেশনা তদয়য়য়ছন। যখন কায়রা
তবপদ আয়স িখন যস বেয়ব,
 امهلل أجرين يف مصيبيت هذه واخلف يل خريا منها،إنا هلل وإنا إيله راجعون
“আমরা আল্লাহর জনয এবিং িার কায়ছই তফয়র যাব। যহ আল্লাহ! এ তবপয়দ আমায়ক আপতন পুরস্কার দান করুন।
আর এর তবতনময়য় এর যচয়য় উত্তম বস্তু আমায়ক তদন।” িাহয়ে িার চয়ে যাওয়া তবেয় যথয়ক উত্তম তন‘আমি
আল্লাহ িা‘আো িায়ক দান করয়বন।
যদখুন, কীভায়ব তিতন একতি যনতিবাচক অবিানয়ক সম্পূ র্ে ইতিবাচয়ক পতরর্ি করার বযবিা তদয়েন।
আয়রকতি দৃ িান্ত যদখুন! সহীহ হাতদয়স এয়সয়ছ,
.» فمر ىلع قرية يقال هلا عفرة فسماها خرضة،«اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا سمع قبيحا غريه
“নবী সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম যখন খারাপ যকায়না নাম শুনয়িন িখন িা পতরবিেন কয়র তদয়িন। তিতন এক
গ্রায়মর উপর তদয়য় যাতিয়েন যার নাম তছে ‘আফরাহ’ (ধু োয় ধু সতরি) তিতন গ্রায়মর নামতি পতরবিেন কয়র নিুন
নাম তদয়েন ‘খাদরাহ’ (সবুজ-শযামে)”। (িাবরাতন: ৩৭১/১)
আমরা যদতখ যখন যকায়না নদীয়ি েঞ্চ ডুয়ব যায় বা েয়ি বযাপক ক্ষ্য়ক্ষ্তি হয় িখন অয়নয়ক নদীয়ক গাতে যদয়,
বয়ে রাক্ষ্ুয়স নদী! েিয়ক গাতে যদয়, বয়ে সবেনাশী তসডর ইিযাতদ। এিা একিা যনতিবাচক দৃ তিভতি। এিা
পতরবিেন করার জনয রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম আয়দশ কয়রয়ছন। তিতন বয়েয়ছন, যিামরা
বািাসয়ক গাতে যদয়ব না। যিামরা যু গ বা সময়য়ক গাতে যদয়ব না। যিামরা যমারগ-মুরগীয়ক গাতে যদয়ব না। যকায়না
বস্তু বা তবেয়য়ক যিামরা কুেক্ষ্র্ ময়ন করয়ব না। সবতকছু য়ক সু েক্ষ্র্ ময়ন করা আমার কায়ছ তপ্রয়।
এভায়ব যনতিবাচক দৃ তিভতিয়ক ইতিবাচয়ক পতরর্ি কয়র যদওয়ার অসিংখয দৃ িান্ত রয়য়য়ছ হাদীস ও সীরায়ি রাসূ য়ে।
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ইতিবাচক মুেযায়য়নর উপকাতরিা:
অয়নয়কই আয়ছন যারা কায়রা যকায়না কাজ বা কীতিে যদখয়ে কিোয়ক ইতিবাচক দৃ তিয়ি মূ েযায়ন না কয়র িা
যনতিবাচক দৃ তিয়ি যদয়খন, যনতিবাচক দৃ িভতি তনয়য় তবয়েের্ কয়রন। িারা ভায়ো কায়জর স্বীকৃতি তদয়ি তনরাগ্রহ;
তকন্তু রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম কায়রা ময়ধয সামানয ভায়ো কাজ যদখয়ে িা ইতিবাচক দৃ তিয়ি
মূ েযায়ন করার সায়থ সায়থ িার প্রশিংসা করয়িন। িায়ক তবয়শে উপাতধয়ি ভূ তেি করয়িন। যদখুন! তিতন িার
সাহাবীগয়র্র সম্পয়কে বেয়ছন,
َّ  وأقربهم، وأقرؤهم لكتاب اهلل أيب بن كعب، وأكرثهم حياء عثمان، وأشدهم يف اهلل عمر،«أفضل أميت أبو بكر
،إىل زيد بن ثابت
.» أبو عبيدة اعمر بن اجلراح:  وأمني هذه األمة، أال وإن للك أمة أمينا،وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل
“আমার উম্ময়ির ময়ধয সবেয়শ্রষ্ঠ বযতি আবু বকর, আল্লাহর বযাপায়র সবার যচয়য় কতিন উমার, সবোয়পক্ষ্া েজ্জাশীে
উসমান, কুরআন সবোয়পক্ষ্া ভায়ো তিোওয়ািকারী উবাই ইবন কা‘আব, আমার সবয়চয়য় তনকিিম বযতি যায়য়দ
ইবন সাতবি এবিং হাোে হারায়মর বযাপায়র সবোতধক তবজ্ঞ মু‘আয ইবন জাবাে। সাবধান! প্রয়িযক জাতির একজন
সমতধক তবশ্বস্ত বযতি থায়ক আর আমার উম্ময়ির তবশ্বস্ত বযতি হয়ি- আবু উবাইদাহ আয়মর ইবনু ে-জাররাহ্।”
[আহমদ ও তিরতমযী]
যদখুন! তিতন এ হাতদয়স িার সাহাবীয়দর কীভায়ব ইতিবাচক মূ েযায়ন কয়রয়ছন। িায়দর প্রশিংসা কয়রয়ছন।
সম্মানজনক উপাতধ তদয়য়য়ছন। তিতন সাহাবী আশাজ্জ ইবন আবয়দ কায়য়সয়ক বয়েতছয়েন,
.» احللم واألناة: «إن فيك خصلتني حيبهما اهلل
“যিামার ময়ধয দু য়িা গুর্ রয়য়য়ছ, যা আল্লাহ পছন্দ কয়রন। সতহষ্ণুিা ও ধীরতিরিা।” (সহীহ মুসতেম)
যকন ইতিবাচক মূ েযায়ন জরুতর?
ইতিবাচক তদয়কর আয়োচনা মানু য়ের ময়ধয সৎকায়জর আগ্রহ সৃ তি কয়র। বযতিসত্তা ও মূ েযয়বাধ জাগ্রি কয়র।
িায়ক এ তবশ্বাস করয়ি যশখায় যয, যস এ সমায়জর একতি গুরুত্বপূ র্ে অিংশ। যায়ক যয গুয়র্র কারয়র্ মূ েযায়ন করা
হয়ব যস িার যসই গুর্তির গুরুত্ব যদয়ব। যস তবশ্বাস করয়ব, আমায়ক যখন এর জনয প্রশিংসা করা হয়য়য়ছ িখন এতি
আমার সম্পদ। এ সম্পদ আমায়ক রক্ষ্া করয়ি হয়ব। এর ওপর অতবচে থাকয়ি হয়ব। সায়থ সায়থ যস এর
অতিতরি ভায়ো গুর্তি অজেন করার জনয আগ্রহ যদখায়ব। যদখুন আবু বকর রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু সম্পয়কে রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম বেয়েন, যস আমার উম্ময়ির ময়ধয দয়ার্দ্ে। আর উমার রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু সম্পয়কে
বেয়েন, যস আল্লাহর আয়দয়শর বযাপায়র কয়িার। ফয়ে উভয়য় যচিা করয়েন অয়নযর গুর্তিয়ক তনয়জ আয়ত্ত
করয়ি। িাই আমরা যদতখ ধমেয়র্দ্াহীয়দর বযাপায়র তসদ্ধায়ন্তর যবোয় আবু বকর রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু

কয়িার

হয়য়তছয়েন আর উমার রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু হয়য়তছয়েন দয়ার্দ্ে। আবার কায়রা ইতিবাচক গুয়র্র প্রকায়শয মূ েযায়ন
করয়ে বা স্বীকৃতি তদয়ে যার ময়ধয এ গুর্তির অভাব আয়ছ যস এতি অজেয়নর জনয আগ্রহী হয়য় থায়ক। যখন
মানু য়ের ময়ধয সকয়ের ভায়ো গুর্গুয়োর ইতিবাচক মূ েযায়য়নর সিংস্কৃতি চােু হয়য় যায়ব িখন পরতনন্দা, গীবি,
পরয়দাে-চচো, অপবাদ, গাতেগাোজ ইিযাতদ খারাপ আচরর্গুয়ো দূ র হয়য় যায়ব।
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এমতনভায়ব রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম িাাঁর সাহাবীগয়র্র কাউয়ক উপাতধ তদয়য়য়ছন, সাইফুল্লাহ,
কাউয়ক আসাদু ল্লাহ, কাউয়ক িাইয়ার আবার কাউয়ক আমীনু ে উম্মাহ বয়ে। এগুয়ো সবই তছে ইতিবাচক
দৃ তিভতির প্রতিফেন ও ইতিবাচক দৃ তিয়ি মূ েযায়ন।
আয়েম-ওোমা দাওয়াি-কমেীয়দর জনয এ গুর্তির প্রয়য়াজনীয়িা:
আমায়দর আয়েম-উোমা, দাওয়ািী কায়জ তনয়য়াতজি বযতিবয়গের ময়ধয এ গুর্তি থাকা অিযন্ত জরুতর। তকন্তু
দু ুঃখজনক সিয হে, িায়দর ময়ধযই এ গুর্তির অভাব সবয়চয়য় যবতশ। তিনতি উদাহরর্ তদতি:
এক. আতম একতি মসতজয়দ জুমু‘আর সাোি আদায় করোম। যদখোম খিীব সায়হব খুৎবাহপূ বে বিৃিার এক
পযোয়য় বেয়েন, আজকাে অয়নক যমৌেভীয়ক যদখা যায় যিতেতভশয়ন আয়োচনা করয়ি। এরা সব কমাতশেয়াে
যমৌেভী। এরা পতেতিক্সবাজ।
এখায়ন তিতন যয সকে আয়েম তিতভয়ি আয়োচনা কয়রন িায়দরয়ক যনতিবাচক দৃ তিয়ি যদয়খয়ছন এবিং িার
দৃ তিভতিয়ি অনয মুসল্লীয়দর যশয়ার করার যচিা কয়রয়ছন।
দু ই. এক মসতজয়দ জুমু‘আর সাোি পিতছোম। মুহিারাম খিীব প্রথম খুিবা তদয়েন বািংো ভাোয়। পয়রর খুিবা
তদয়েন আরতবয়ি। খুৎবার ময়ধয বেয়েন, যারা শুধু আরতব ভাোয় খুৎবা যদয় িায়দর খুৎবা সতিক নয়। মানু য়ে তকছু
যবায়ে না। যসৌতদ আরয়বর সকে আয়েম একমি যয, খুৎবা তদয়ি হয়ব িানীয় ভাোয়। িারা মানু েয়ক যবাোয়ি
যযয়য় খুৎবার পূ য়বে বািংোয়ি আয়োচনা কয়রন। এিা তবদ‘আি।
আবার অনয এক মসতজয়দ জুমু‘আর সাোি আদায় করোম। খিীব আরতবয়ি খুৎবা তদয়েন। খুৎবাপূ বে বিৃিায়
বেয়েন, দু একজন পতিি আয়ছন যারা বািংো ভাোয় খুৎবা যদন। বািংো ভাোয় খুৎবা যদওয়া তবদ‘আি। বািংোয়
খুৎবা তদয়ে খুৎবা আদায় হয় না।
এ ধরয়নর ঘিনায় রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম যয ধরয়নর ইতিবাচক দৃ তিভতি যপাের্ করয়িন আমরা
যতদ যসরূপ করয়ি সক্ষ্ম হিাম, িাহয়ে বহু সমসযারই সমাধান হয়য় যযি। অথোৎ যতদ এরূপ ভাবয়ি সক্ষ্ম হিাম
যয, যয বযতি আরতবয়ি খুৎবা যদওয়া জরুতর ময়ন করয়ছ যসও রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লায়মর সু ন্নায়ির
অনু সরর্ করয়ছ, যকননা রাসূ েুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম আরতব তভন্ন অনয যকায়না ভাোয় খুৎবা যদন তন।
আর যয বযতি মািৃভাোয় খুৎবা যদওয়ার প্রতি যজার তদয়ি যসও রাসূ েুল্লাহর সু ন্নায়ির তবরুয়দ্ধ যায় তন। যকননা
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম িাাঁর মািৃভাো বযিীি অনয যকায়না ভাোয় খুৎবা তদয়িন না।
তিন. হকপতি জননক আয়েয়মর আত্মীয় িাবেীগ জামা‘আয়ির সায়থ সময় োগায়ি যবর হয়য়য়ছন, তিতন সময়
োগায়ি যগয়েন জয়পুরহায়ি। যয মসতজয়দ জামা‘আিতি অবিান তনে িার ইমাম তছয়েন আহয়ে হাদীয়সর জননক
আয়েম। আত্মীয় যোকতি যমাবাইয়ে উতল্লতখি আয়েম-আত্মীয়য়র কায়ছ একতি মাস’আোহ জানয়ি চাইয়েন। তিতন
বেয়েন, যয মসতজয়দ আমরা সাোি পতি িার ইমাম সায়হব আহয়ে হাদীয়সর যোক। িাই আমীর সায়হব বয়েয়ছন,
িায়দর তপছয়ন সাোি হয়ব না। িায়দর তপছয়ন সাোি পিয়ে সাোি ঘুতরয়য় পিয়ি হয়ব। প্রশ্ন হয়ো, আমীর
সায়হয়বর কথা তক তিক? আমায়দর সাোি তক তদ্বিীয়বার ঘুতরয়য় পিয়ি হয়ব?
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উত্তয়র বো হয়ো, না, তদ্বিীয়বার পিয়ি হয়ব না। আহয়ে হাদীয়সর ইমায়মর তপছয়ন সাোি পিয়ে িা অবশযই
শুদ্ধ হয়ব। যস যবচারা এ কথা আমীর সায়হবয়কও বেয়েন। আমীর সায়হব তজজ্ঞাসা করয়েন, যক বয়েয়ছ এ
মাস’আোহ? তিতন বেয়েন, আমার অমুক আত্মীয়। যস আয়েম। একতি গয়বের্া সিংিায় কাজ কয়র। আমীর
সায়হব বেয়েন, িায়দর তপছয়নও সাোি হয় না। িারাও এ দয়ের যোক।
তপ্রয় পািক! যদখুন! এি বি যনতিবাচক দৃ তিভতি তনয়য় কীভায়ব দাওয়ািী কাজ আঞ্জাম যদওয়া সম্ভব? যারা
দাওয়াি, িাবেীগ ও িাতেয়মর কাজ কয়রন -িায়দর উয়দ্দয়শয রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম কী
বয়েয়ছন? তিতন বয়েয়ছন,

.»«يرسوا و ال تعرسوا و برشوا و ال تنفروا

“যিামরা সহজ কয়রা কতিন কয়রা না। সু সিংবাদ দাও। ঘৃ র্া সৃ তি কয়রা না।” (আহমদ ও বায়হাতক)
আমায়দর ধমেীয় যনিায়দর ময়ধয যনতিবাচক দৃ তিভতির বযবহার এি যবতশ যয, নিুন যকায়না তকছু যদখয়ে িা
কীভায়ব হারাম যঘাের্া করা যায় যস প্রয়চিা শুরু কয়র যদন। এিায়ক ইতিবাচক তহয়সয়ব তনয়য় িা কীভায়ব ইসোম
ও মুসতেময়দর কেযায়র্ বযবহার করা যায়, শুরুয়ি িারা যস কথা ভাবয়িই পায়রন না। আর যখন ভাবয়ি শুরু
কয়রন, িখন সময় িায়দরয়ক তপছয়ন যরয়খ এতগয়য় যায় দূ য়র বহু দূ র। শুধু িাই নয় বরিং যদরী কয়র হয়েও যখন
যকউ তচন্তা শুরু কয়র সয়চিনিার পতরচয় যদন, িখন আয়েময়দর অনয একদে িায়দর বযাপায়র জনগয়র্র ময়ধয
যনতিবাচক দৃ তিভতি প্রচার করয়ি থায়কন। িায়দর ইতিবাচক তচন্তা ও কমেও হয় বাধাগ্রস্ত।
নবী সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম মতদনায় তহজরয়ির পর যখজুর গায়ছ পরাগায়ন করায়ক অপ্রয়য়াজনীয় বয়ে মি
প্রকাশ কয়রতছয়েন। পরবিেীয়ি যখন ফেন কম হে িখন তিতন আবার িা করার অনু মতি তদয়েন। কারর্
মিামিতি তছে িার বযতিগি। িাই আয়েম ওোমা, ইসোয়মর দাওয়াি-কমেী সকেয়ক তবেয়তি অনু ধাবন করা
উতচি। মানু েয়ক কায়ছ িানয়ি হয়ে যনতিবাচক দৃ তিভতি বদোয়ি হয়ব ইসোয়মর আয়োয়ক ইসোয়মর স্বায়থে। িয়ব
িা করয়ি হয়ব কুরআন ও সহীহ হাদীয়সর আয়োয়ক। কুরআন ও হাদীস যা স্পিভায়ব তনয়েধ কয়রয়ছ যসখায়ন
ইতিবাচক দৃ তিভতি গ্রহয়র্র নায়ম িা হােকা কয়র যদয়ার যকায়না সু য়যাগ যনই। কুরআন ও হাদীস বাদ তদয়য় অনয
কায়রা মিবাদ, িতরকা অবেম্বন করা হে ইতিবাচক দৃ তিভতির একিা বি অন্তরায়।
যনতিবাচক দৃ তিভতি হে মুনাতফকয়দর স্বভাব যারা মুনাতফক িারা সকে তকছু যনতিবাচক দৃ তিভতিয়ি যদয়খ থায়ক।
কুরআয়ন এর বহু দৃ িান্ত উয়ল্লখ রয়য়য়ছ। যযমন আল্লাহ িা‘আো বয়েন, “িারা সকে আওয়াজয়ক তনয়জয়দর তবরুয়দ্ধ
বয়ে ভায়ব।”
এমনতক আমরা অয়নক সময় বয়ে থাতক মুসতেমগর্ খারাপ হয়য় যগয়ছ, িারা ইসোম যথয়ক দূ য়র সয়র যগয়ছ।
কথাতি সতিক হয়েও মুসতেম উম্মাহ সম্পয়কে ইতিবাচক ধারর্া রাখয়ি হয়ব।
রাসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম বয়েয়ছন,

َّ «اخلري
.»يف ويف أميت إىل يوم القيامة

“আতম এবিং আমার উম্ময়ির ময়ধয তকয়ামি অবতধ কেযার্ তবদযমান থাকয়ব।”
সমাপ্ত
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