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অবতরছণকা
সক প্রিাংসা এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার জনয ছযছন আ াসদরসক ছনখাদ
তাওহীসদর ছদিা এবাং সু ন্নাত ও ছবদ‘আসতর পাথখকযজ্ঞান ছদসয়সিন।
অসাংখয সা াত ও সা া তাাঁর জনয ছযছন আ াসদরসক সি জীবসনর
পথ বাতছ সয়সিন। তাাঁর পছরবারবগখ ও সাহাবীসদর প্রছতও রই অসাংখয
সা া ।
ানু ষ

াত্রই তার ছকিু না ছকিু আত্মীয়-স্বজন অবিযই রসয়সি এবাং

তাসদর সসে িীসর িীসর তার সু সম্পকখ গসড় উিাই ছনতান্ত স্বাভাছবক।
পক্ষান্তসর দু ছনয়ার মকাসনা ক্ষুদ্র স্বাথখসক মকন্দ্র কসর কখসনা কখসনা
তাসদর পরস্পসরর াসে দ্বন্দ্ব-ছবগ্রহ ম সগ যাওয়াও অতযন্ত স্বাভাছবক।
তসব তা কখসনা দীর্খাছয়ত হসত মদওয়া যাসব না। নতুবা তা এক স য়
অপসরর প্রছত কছিন ছবসদ্বষ ও ছন খ িত্রুতা মপাষসণ উৎসাছহত করসব।
আর তখনই তা একদা মসই পর আত্মীয়তার বন্ধনছিসক ছিন্ন করা
পযখন্ত মপৌঁছিসয় ছদসব। যা িরী‘আত ছকাংবা

ানব দৃ ছিসতও কখসনাই

কা য নয়। কারণ, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা িরী‘আসতর দৃ ছিসত
একছি হা পাপ ও ারাত্মক অপরাি যা পরস্পসরর সম্পকখ ছবনি কসর
মদয় এবাং যা আল্লাহ তা‘আ ার অছভিাপ ও তাাঁর নগদ িাছস্তর কারণ
হসয় দাাঁড়ায়। যা আল্লাহ তা‘আ ার রহ ত ও জান্নাসত যাওয়ার পসথ
বািার সৃ ছি কসর। এ নছক যা কখসনা কখসনা একাকীত্ব, নীচুতা এবাং
াঞ্ছনারও কারণ হয়। উপরন্তু তা কখসনা কখসনা ানব জীবসনর এক
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হা দু ছিন্তা, ছবষণ্ণতা ও মপসরিাছনর বযাপারও হসয় দাাঁড়ায়। কারণ, যার
পক্ষ মথসক সবখদা ভাস া বযবহার পাওয়াই ানু সষর এক াত্র কা না তার
পক্ষ মথসক কখসনা মকাসনা দু বখযবহার বা অসদাচরণ সছতযই উসদ্বসগর
ছবষয়ই বসি।
উক্ত বযাছি বতখ ান স াসজ প্রচুর বযাপকতা াভ কসরসি। মকউ কাসরার
সািারণ ধবষছয়ক স্বাথখও অপসরর জনয িাড়সত চায় না। যার দরুন মসই
পর আত্মীয়তার বন্ধনিুকু আজ বার বার ছবসিষভাসব বহু ু খী হু ছকর
সম্মু খীন হসে। তাই মসই হান বন্ধনিুকু ছিকাসনার জনযই আ াসদর এ
ক্ষুদ্র প্রয়াস।
অতযন্ত আনসের ছবষয় হসে, এ পুছস্তকাছিসত রাসূ সাল্লাল্লাহু আ াইছহ
ওয়াসাল্লা

সম্পৃ ক্ত যতগুস া হাদীস উছল্লছখত হসয়সি সািয ত উহার

ছবশুদ্ধতার প্রছত সযত্ন দাছয়ত্বিী

দৃ ছি রাখা হসয়সি। এ বযাপাসর

ছনসদনপসক্ষ সবখজন শ্রসদ্ধয় প্রখযাত হাদীস ছবিারদ ‘আল্লা া নাছসরুদ্দীন
আল্বানী সাসহসবর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধছনণখয়ন নীছত গ্রহণ করা হসয়সি।
তদু পছর সক

মযাগয গসবষকসদর পুনছবখসবচনার সু ছবিাসথখ প্রছতছি

হাদীসসর সাসথ তার প্রাছিস্থান ছনসদখি সাংসযাজন করা হসয়সি। তা
সসত্বও সম্পূ ণখরূসপ ছনসরি ছনভুখ হওয়ার দাছব করছি না।
িব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভু -ভ্রাছন্ত ছবজ্ঞ পািকবসগখর মগাচসর আসা
অস্বাভাছবক ছকিু নয়। তসব ভু
দৃ ছিসগাচর করস

চর

যতিুকুই মহাক না মকন ম খসকর

কৃতজ্ঞতাপাসি আবদ্ধ থাকসবা। ময মকাসনা

ক যাণকর পরা িখ ছদসয় দাওয়াতী স্পৃহাসক আসরা বছিখত করসণ
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সবখসািারসণর সাছবখক সহসযাছগতা কা না করছি। আল্লাহ তা‘আ া সবার
সহায় মহান।
এ পুছস্তকাছি প্রকাসি ময মকাসনা জসনর ময মকাসনা িরসনর সহসযাছগতার
জনয স ু ছচত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপসন এতিুকুও কাপখণয করছি না। ইহ ও
পরকাস আল্লাহ তা‘আ া প্রসতযকসক তার আকাঙ্খাতীত কাছ য়াব করুন
তাই হসে আ ার সসবখাচ্চ আিা। আ ীন সু ম্মা আ ীন ইয়া রাব্বা
‘আ া ীন।
ম খক
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ু খবন্ধ

َ
َ ُ
َ
ُ َ
ُ َ ُ ُ
َ إ َّن الـ
 َومن،ُشور أنفسنَا
 َون ُعـوذ باهلل من، َن َم ُدهُ َونستَعينُه َونستَغف ُر ُه،حم ُد هلل
َ
َ َُ َ َ َ َ ُ
َ
َ َ ُ
َّ
ُ َ ال ُمض َّل
 َوأش َه ُد أن،َل
 َو َمن يُّضلل اهلل فال هادي،َل
 َمن يهده اهلل ف،َسيِّئَات أع َماِلَا
َ ُ َ َ ُ َّ َ َ َّ
ُ ُ  َوأَش َه ُد أَ َّن ُحمَ َّمدا َعب ُد ُه َو َر ُسو،َل
ُ َ َ ال َُشي
َل
ال إَل إال اهلل ودده
ছনিয় সক

প্রিাংসা আল্লাহ তা‘আ ার জনয। আ রা সবাই তাাঁরই

প্রিাংসা করছি, তাাঁরই ছনকি সাহাযয ও ক্ষ া প্রাথখনা করছি এবাং তাাঁরই
ছনকি আশ্রয় প্রাথখনা করছি প্রবৃ ছির অছনি ও খারাপ আ

মথসক।

যাসক আল্লাহ তা‘আ া ছহদায়াত ছদসবন তাসক পথভ্রি করার আর মকউ
মনই এবাং যাসক আল্লাহ তা‘আ া পথভ্রি করসবন তাসক ছহদায়াত
মদওয়ারও আর মকউ মনই। আছ সাক্ষয ছদছে ময, আল্লাহ তা‘আ া িাড়া
সতয মকাসনা া’বূ দ মনই। ছতছন একক, তাাঁর মকাসনা িরীক মনই এবাং
আছ

আসরা সাক্ষয ছদছে ময, ছনিয়

ু হাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইছহ

ওয়াসাল্লা আল্লাহ তা‘আ ার বাো ও এক াত্র তাাঁরই মপ্রছরত রাসূ ।
বতখ ান বস্তুবাদী ু সছ

স াসজ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার বযাপারছি

খুব একিা বযাপকতা মপসয়সি। পরস্পরসক ভাস া কাসজর পরা িখ
মদওয়া এবাং পরস্পসরর িযকার পছবত্র সু সম্পকখিুকু অিুি রাখার জনয
পরস্পর মদখা-সাক্ষাৎ চা ু রাখা খুব একিা মবছি মচাসখ পসড় না। যা
ছকিু রসয়সি তাও দু ছনয়ার ক্ষুদ্র স্বাথখ উদ্ধাসরর সক্ষয।
আত্মীয়তার বন্ধন ছিসন্নর আবার কসয়কছি িরনও রসয়সি। আত্মীয়স্বজনসদর মকউ মতা এ নও রসয়সিন ময, তার আত্মীসয়র মকাসনা খবরই
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রাসখন না।

াসসর পর

াস, বিসরর পর বির চস

যাসে; অথচ

পরস্পসরর সিয মকাসনা মদখা-সাক্ষাতই হসে না। এসক অসনযর সিয
মকাসনা দান বা উপস ৌকন আদান-প্রদান হসে না, তাসদর মকাসনা
ছবসিষ প্রসয়াজন পূ রণ করা হসে না, এসক অপরসক মকাসনা ছবপদ
মথসক উদ্ধার করসিন না, ভাস া বযবহার মদছখসয় তাসদরসক সন্তুি করা
হসে না; বরাং তাসদরসক স য় স য় কথা বা কাসজ কি মদওয়া হসে।
আবার আত্মীয়-স্বজনসদর মকউ মতা এ নও রসয়সিন ময, তার আত্মীয়স্বজসনর মকাসনা অনু ষ্ঠাসনই ছতছন মযাগ মদন না। তাসদর মকাসনা দু ুঃখমবদনার ছতছন িরীক হন না। বরাং তাসদরসক মকাসনা ছকিু দান না কসর
অনযসক দান কসরন; অথচ তারাই তার দাসনর সবখপ্রথ হকদার।
আবার আত্মীয়-স্বজনসদর মকউ মতা এ নও রসয়সিন ময, তার আত্মীয়স্বজসনর সাসথ ছতছন তখনই সু সম্পকখ বজায় রাসখন যখন তারাও তার
সাসথ সু সম্পকখ বজায় রাসখ। আর যখনই তারা তার সাসথ সম্পকখ ছিন্ন
কসর তখন ছতছনও তাসদর সাসথ সম্পকখ ছিন্ন কসরন। এ ন আচরণসক
বাস্তবাসথখ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ব া যায় না। কারণ, স প্রছতদান
মতা ময মকাসনা কাসরার সাসথই হসত পাসর। এসত আত্মীয়তার বন্ধন
রক্ষা করার ছবসিষ মকাসনা ধবছিিযই ছবদয ান মনই। বস্তুতুঃ আত্মীয়তার
বন্ধন রক্ষা করা াসন আপছন এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুছির জনযই
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করসবন। তারা আপনার সাসথ আত্মীয়তার বন্ধন
রক্ষা করুক বা নাই করুক।

9

আবার আত্মীয়-স্বজনসদর মকউ মতা এ নও রসয়সিন ময, তার আত্মীয়স্বজনসক ছতছন দীন-িস খর সছিক আকীদা-ছবশ্বাস ও যাবতীয় প্রসয়াজনীয়
জ্ঞান ছিক্ষা মদন না এবাং তাসদরসক ইস াস র সক ি খীয় অনু িাসন
ছনজ জীবসন বাস্তবায়সনর প্রছত দাওয়াতও মদন না; অথচ ছতছন সবখদা
অনযসদরসক ইস াস র খাাঁছি আকীদা-ছবশ্বাস ও যাবতীয় ি খীয় জ্ঞান
ছিক্ষা ছদসত এতিুকুও মকাতাহী কসরন না। বস্তুতুঃ এরাই মতা উক্ত
দাওয়াসতর সবখপ্রথ হকদার।
পক্ষান্তসর অসনক বাংসি ইস াস র সছিক আকীদা-ছবশ্বাস ও খাাঁছি ি খীয়
জ্ঞান বহনকারী অসনক আছ স দীন, ি খ প্রচারক ও স াজ সাংস্কারক
রসয়সিন যাসদর সাসথ তাসদর বাংসির ম াসকরা পারতপসক্ষ ভাস া
বযবহার মদখায় না। তাসদরসক যথাসযাগয সম্মান মদয় না। তাসদর কাি
মথসক আল্লাহ প্রদি ইস াস র খাাঁছি জ্ঞাসনর আস া তারা আহরণ কসর
না। যা তাসদর সাসথ শুিু আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করারই িাছ

নয়

বরাং এসত কসর ানু সষর াসে তাসদর সম্মান িীসর িীসর হ্রাস পায় এবাং
স াসজ তাসদর প্রভাবও কস যায়।
আবার আত্মীয়-স্বজনসদর মকউ মতা এ নও রসয়সিন ময, ছতছন ছনসজই
তার আত্মীয়-স্বজনসদর

াসে িাি

িরাসত ছবসিষ ভূ ছ কা পা ন

কসরন। ময মকাসনা িু তা-নাতা ছনসয়ই এসকক জনসক অসনযর ওপর
মক্ষছপসয় মতাস ন।
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আত্মীয়তার পর বন্ধনিুকু ছিন্ন করার উপসরাক্ত িরনস ূ হ ও অনযানয
নব উদ্ভাছবত িরন স ছির

ূ স াৎপািসনর জনযই আ াসদর এ ক্ষুদ্র

প্রয়াস।
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা:
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা একছি ারাত্মক অপরাি। আল্লাহ তা‘আ া
কুরআন

াজীসদ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীসদর ছনো কসরন এবাং

তাসদরসক া’নত ও অছভসম্পাত মদন।
আল্লাহ তা‘আ া বস ন,
َ
ُ َ ُ َََ
َ َ ُ
ُ َ َ َ ُ ََُ ِ َ
ۡك
ۡ ِ لئ
ۡ  ۡأو٢٢ۡ ۡامكم
ض ۡوتق ِطعوۡاۡ ۡأرۡح
ۡ لۡر
ۡ ف ۡٱ
ۡ ِ ۡ ۡس ُدوا
ۡ ﴿ف َهلۡ ۡ َع َسيۡ ُتمۡ ۡإِن ۡتو
ِ ّۡلتمۡ ۡأن ۡتف
ُ َ َ َ ََ ُ َ َ ََ َُ ُ َََُ َ َ
]٢٢ ،٢٢ :﴾ [حممد٢٣ۡۡص َرهم
ۡ ۡمۡأب
ۡ ّۡللۡفأصمهمۡۡوأع
ۡ ِينۡلعنه ۡمۡٱ
ۡ ٱَّل
“ক্ষ তায় অছিছষ্ঠত হসত পারস সম্ভবত মতা রা পৃছথবীসত ছবপযখয় সৃ ছি
করসব এবাং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করসব। আল্লাহ তা‘আ া এসদরসকই
কসরন অছভিি, বছির ও দৃ ছিিছক্তহীন”। [সূ রা ু হাম্মাদ, আয়াত: ২২২৩]
আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন,
َ َ ُ َ ََ
َ َ ُ َ
َ
َ َ ُ ُ َ َ َ َ
َ
َ
ۡل
ۡ وص
ّللۡب ِ ۡهِۦۡۡأنۡي
ُۡ ونۡ َماۡۡأ َم َۡرۡٱ
ۡ ِيث ِق ۡهِۦۡويقۡطع
ۡ ّللِۡمِنۡۡ َبعۡ ِۡدۡم
ۡ ونۡعهۡ َۡدۡٱ
ۡ ِينۡينقض
ۡ ﴿ ۡوٱَّل
ُ
َ
َ ُ َ
َ َ َ
َ
]٢٢ :﴾ [الرعد٢٥ِۡار
ۡ كۡل ُه ُۡمۡٱللعۡ َن ۡةۡ َول ُهمۡۡ ُسوۡ ُۡءۡٱ َدل
ۡ ِ لئ
ۡ ضۡأو
ۡ ِ لۡر
ۡ فۡٱ
ۡ ِ ۡون
ۡ س ُد
ِ َۡو ُيف
“যারা আল্লাহ তা‘আ াসক মদওয়া দৃ ঢ় অেীকার ভে কসর, ময সম্পকখ
অক্ষুণ্ণ রাখসত আল্লাহ তা‘আ া আসদি কসরসিন তা ছিন্ন কসর এবাং
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পৃছথবীসত অিাছন্ত সৃ ছি কসর তাসদর জনয রসয়সি া’নত ও অছভসম্পাত
এবাং তাসদর জনযই রসয়সি

ে আবাস”। [সূ রা আর-রা‘দ, আয়াত:

২৫]
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাসত যাসব না।
জুবাসয়র ইবন ু ত্বই মথসক বছণখত ছতছন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইছহ
ওয়াসাল্লা বস ন,
ُ ُ
َ َ َّ َ
»جنة قاطع
«ال يَدخل الـ
“আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাসত যাসব না”।1
আবু ূ সা মথসক বছণখত ছতছন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা
বস ন,
َ َّ َ
َ
َ ُ ُ َ َ َ
ِّ الردم َو ُم َص ِّدق ب
َّ خمر َوقَاط ُع
»السحر
 ُمدم ُن الـ:جنة
«ثالثة ال يَدخلون الـ
“ছতন বযছক্ত জান্নাসত যাসব না। অভযস্ত

দযপায়ী, আত্মীয়তার বন্ধন

ছিন্নকারী ও যাদু সত ছবশ্বাসী”।2

1

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর মনক আ

আল্লাহ তা‘আ া গ্রহণ কসরন না।

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫৯৮৪; সহীহ ু সছ

, হাদীস নাং ২৫৫৬; ছতরছ যী, হাদীস

নাং ১৯০৯; আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৬৯৬; আব্দু র রাযযাক, হাদীস নাং ২০২৩৮;
বায়হাকী, হাদীস নাং ১২৯৯৭।
2

আহ দ, হাদীস নাং ১৯৫৮৭; হাছক , হাদীস নাং ৭২৩৪; ইবন ছহব্বান, হাদীস নাং
৫৩৪৬।
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আবু হুরায়রা মথসক বছণখত ছতছন বস ন, রাসূ

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ

ওয়াসাল্লা বস ন,

َّ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ
َ ُ َ ُ ُ َ َ
ُ ُك ََخيس ََللَ َة الـ
» فال يقبَل ع َمل قاطع َرد ٍم،ج ُم َعة
«ان أعمال بِن آدم تعرض
ٍ

“আদ

সন্তাসনর আ

স ূ হ প্রছত বৃ হস্পছতবার ছদবাগত রাছত্রসত

(আল্লাহ তা‘আ ার ছনকি) উপস্থাপন করা হয়। তখন আত্মীয়তার বন্ধন
ছবছেন্নকারীর আ

গ্রহণ করা হয় না”।3

আল্লাহ তা‘আ া আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর িাছস্ত দু ছনয়াসতই ছদসয়
থাসকন। উপরন্তু আছখরাসতর িাছস্ত মতা তার জনয প্রস্তুত আসিই।
আবু বাকরাহ রাছদয়াল্লাহু আনহু মথসক বছণখত ছতছন বস ন, রাসূ সাল্লাল্লাহু
আ াইছহ ওয়াসাল্লা বস ন,

ُّ اهلل ل َصادبه ال ُع ُقو َب َة ِف
ُ َ ادلنيَا َم َع َما يَ َّدخ ُر
ُ « َما من َذنب أَج َد ُر أَن ُّي َع ِّج َل
َل ِف
ٍ
ََ َ َ َ
َ
َّ
»اْلخرة من اْلْغ وقطيعة الردم

“দু ’ছি গুনাহ্ িাড়া এ ন মকাসনা গুনাহ্ মনই ময গুনাহ্গাসরর িাছস্ত আল্লাহ
তা‘আ া দু ছনয়াসতই ছদসবন এবাং তা মদওয়াই উছচৎ; উপরন্তু তার জনয
আছখরাসতর িাছস্ত মতা আসিই। গুনাহ্ দু ’ছি হসে, অতযাচার ও আত্মীয়তার
বন্ধন ছিন্নকারী”।4
3

আহ দ, হাদীস নাং ১০২৭৭।

4

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৯০২; ছতরছ যী, হাদীস নাং ২৫১১; ইবন াজাহ্, হাদীস নাং
৪২৮৬; ইবন ছহব্বান, হাদীস নাং ৪৫৫, ৪৫৬; বাযযার, হাদীস নাং ৩৬৯৩; আহ াদ, হাদীস
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মকউ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করস আল্লাহ তা‘আ াও তার সাসথ ছনজ
সম্পকখ ছিন্ন কসরন।
আবু হুরায়রা মথসক বছণখত ছতছন বস ন, রাসূ সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা
বস ন,
َ َ َ َ َّ َ َ َ
َ َ َ َ َ َّ
ُ  َه َذا َم َق:الرد ُم
َّ غ من َخلقه قَالَت
ام ال َعائذ
 دَّت إذا فر،اهلل ت َعاَل خل َق الـخلق
«ان
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ  أما ترض، ن َعم: قال،ب َ م َن القطي َعة
 َوأق َط َع من ق َط َع ؟، ْي أن أصل من َو َصل

َ َ
َ َ َ َ
َ
»  َ ُه َو ل: بَل يَا َر ِِّّ قال:قالت

“আল্লাহ তা‘আ ার সৃ ছিকু

সৃ জন মিসষ আত্মীয়তার বন্ধন (দাাঁছড়সয়)

ব স া, এছিই হসে সম্পকখ ছবছেন্নতা মথসক আশ্রয় প্রাথখনাকারীর স্থান।
আল্লাহ তা‘আ া ব স ন, হযাাঁ, ছিকই। তুছ ছক এ কথায় সন্তুি নও ময,
আছ ওর সসেই সম্পকখ স্থাপন করসবা ময মতা ার সসে সম্পকখ স্থাপন
করসব এবাং আছ ওর সাসথই সম্পকখ ছবছেন্ন করসবা ময মতা ার সসে
সম্পকখ ছবছেন্ন করসব। তখন মস ব স া: আছ এ কথায় অবিযই রাছজ
আছি মহ আ ার রব! তখন আল্লাহ তা‘আ া ব স ন, তা হস মতা ার
জনয তাই মহাক”।5
মকউ মকউ সন কসরন, আত্মীয়-স্বজনরা তার সাসথ দু বখযবহার করস
তাসদর সাসথ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা জাছয়য। ূ তুঃ বযাপারছি
মত ন নয়। বরাং আত্মীয়রা আপনার সাসথ দু বখযবহার করার পরও আপছন
নাং ২০৩৯০, ২০৩৯৬, ২০৪১৪।
5

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৪৮৩০, ৫৯৮৭; সহীহ ু সছ

, হাদীস নাং ২৫৫৪।
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যছদ তাসদর সাসথ ভাস া বযবহার মদখান তখনই আপছন তাসদর সাসথ
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কসরসিন বস প্র াছণত হসব।
‘আব্দু ল্লাহ্ ইবন ‘আ র ইবন ‘আস রাছদয়াল্লাহু আনহু া মথসক বছণখত
ছতছন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা বস ন,
َّ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُُ َ َ ُ َ
»محه َو َصل َها
 َولك َّن ال َواصل اَّلي إذا قطعت ر،«لي َس ال َواصل بالـ ُمَكفئ
“মস বযছক্ত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ছহসসসব গণয হসব না ময মকউ
তার সাসথ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করস ই মস তার সাসথ আত্মীয়তার
বন্ধন রক্ষা কসর। বরাং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী মস বযছক্ত ময মকউ
তার সাসথ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করস ও মস তার সাসথ আত্মীয়তার
বন্ধন রক্ষা কসর”।6
িত্রুতাভাবাপন্ন মকাসনা আত্মীয়-স্বজসনর সসে সবখদা ভাস া বযবহার
মদখাস ই আপছন তখন তাসদর বযাপাসর সরাসছর আল্লাহ তা‘আ ার
সাহাযযপ্রাি হসবন। তখন তারা কখাসনাই এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার
ইো িাড়া আপনার এতিুকুও ক্ষছত করসত পারসব না।
আবু হুরায়রা মথসক বছণখত ছতছন বস ন, একদা জননক বযছক্ত রাসূ
সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা

মক উসদ্দিয কসর বস ন, মহ আল্লাহর

রাসূ ! আ ার এ ন ছকিু আত্মীয়-স্বজন রসয়সি যাসদর সাসথ আছ

6

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫৯৯১; আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৬৯৭; ছতরছ যী, হাদীস নাং
১৯০৮; বায়হাকী, হাদীস নাং ১২৯৯৮।
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আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কছর; অথচ তারা আ ার সাসথ সম্পকখ ছিন্ন
কসর। আছ তাসদর সাসথ ভাস া বযবহার কছর; অথচ তারা আ ার সাসথ
দু বখযবহার কসর। আছ তাসদর সাসথ ধিসযখর পছরচয় মদই; অথচ তারা
আ ার সাসথ কসিারতা মদখায়। অতএব, তাসদর সাসথ এখন আ ার
করণীয় কী? তখন রাসূ

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা ব স ন,
َ
ُ َ
َّ
ُّ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
َ
َ
 َوال يَ َزال َم َع م َن اهلل ظهْي َعليهم َما،ت فكأن َما تسف ُه ُم ال َمل
«لِئ كنت كما قل
َ َ َ َ ُ
» ت َلَع ذل
دم

“তুছ যছদ সছতয কথাই বস থাসকা তা হস তুছ মযন তাসদরসক উিি
িাই খাইসয় ছদসো। আর তুছ

যতছদন পযখন্ত তাসদর সাসথ এ ন

বযবহার করসত থাকসব ততছদন আল্লাহ তা‘আ ার পক্ষ মথসক তাসদর
ওপর মতা ার জনয একজন সাহাযযকারী ছনযু ক্ত থাকসব”।7
িত্রুতাভাবাপন্ন মকাসনা আত্মীয়-স্বজনসক সদকা করা সবখসশ্রষ্ঠ সদকা।
উসম্ম কু সু

ছবনসত উক্ববাহ, হাকী

ইবন ছহযা

ও আবু আইয়ূ ব

রাছদয়াল্লাহু আনহু া মথসক বছণখত তারা বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইছহ
ওয়াসাল্লা বস ন,
َ
َ َ ُ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ
َّ لَع ذي
»الردم الَكشح
«افضل الصدقة الصدقة
“সবখসশ্রষ্ঠ সদকা হসে আত্মীয়-স্বজসনর

7

সহীহ ু সছ

, হাদীস নাং ২৫৫৮।

সিয ময আপনার িত্রু তার
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ওপর সদকা করা”।8
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর সসে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সবখসশ্রষ্ঠ
আ

।

উক্ববাহ্ ইবন ‘আছ র ও ‘আ ী রাছদয়াল্লাহু আনহু া মথসক বছণখত তারা
বস ন, রাসূ সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা মক সবখসশ্রষ্ঠ আ

সম্পসকখ

ছজজ্ঞাসা করা হস ছতছন বস ন,

َ َ
َ َ َ
َ َ
َ
»  َوأعرض ع َّمن ظل َم،  َواعط َمن َد َر َم، «صل َمن ق َط َع

“আত্মীয়তার সম্পকখ বজায় রাসখা ওর সসে ময মতা ার সসে মস সম্পকখ
ছিন্ন কসরসি, দাও ওসক ময মতা াসক বছিত কসরসি এবাং যাছ স র
পাি মকসি যাও তথা তাসক ক্ষ া কসরা”।9
আত্মীয়-স্বজনসক মচনা-জানা একজন

ু ছ সনর অবিযই কতখবয। তা

হস ই মকব আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা কাসরার পসক্ষ সম্ভবপর হসব।
নতুবা নয়।

8

ইবন খুযাই াহ্, হাদীস নাং ২৩৮৬; বায়হাকী, হাদীস নাং ১৩০০২; দা’রা ী, হাদীস
নাং ১৬৭৯; ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস নাং ৩১২৬, ৩৯২৩, ৪০৫১; আওসাত্ব, হাদীস
নাং ৩২৭৯; আহ াদ, হাদীস নাং ১৫৩৫৫, ২৩৫৭৭।

9

আহ াদ, হাদীস নাং ১৭৩৭২, ১৭৪৮৮; হাছক , হাদীস নাং ৭২৮৫; বায়হাকী, হাদীস
নাং ২০৮৮০; ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস নাং ৭৩৯, ৭৪০; আওসাত্ব, হাদীস নাং
৫৫৬৭।
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আবু হুরায়রা মথসক আসরা বছণখত ছতছন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইছহ
ওয়াসাল্লা বস ন,
َ
َ
َّ َ
ََ
ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ
َّ كم ؛ فَإ َّن صلَ َة
،الردم حم َّبة ِف اْلهل
«ت َعل ُموا من أن َسابكم ما تصلون به أردام
َ
ََ
َ َم
» َمن َسأة ِف اْلثر،ْثاة ِف الـ َمال
“মতা রা ছনজ বাংি সম্পসকখ ততিুকুই জানসব যাসত মতা রা আত্মীয়তার
বন্ধন রক্ষা করসত পাসরা। কারণ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করস আত্মীয়স্বজনসদর ভাস াবাসা পাওয়া যায় এবাং িন-সম্পদ ও বয়স মবসড় যায়”।10
আত্মীয়-স্বজনসদরসক সদকা করস

দু ’ছি সাওয়াব পাওয়া যায়: একছি

সদকার সাওয়াব এবাং অপরছি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার।
একদা রাসূ সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা

ছহ াসদরসক সদকা করার

উপসদি ছদস ছনজ স্বা ীসদরসকও সদকা করা যাসব ছক না মস বযাপাসর
দু ’ জন

ছহ া সাহাবী ছব া

এর ািযস রাসূ

ওয়াসাল্লা সক ছজজ্ঞাসা করস ছতছন বস ন,

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ

َ
َ
َ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ َ
»الص َدقة
 أجر القرابة وأجر: «لـ ُه َما أج َران

10

ছতরছ যী, হাদীস নাং ১৯৭৯।
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“(স্বা ীসদরসক ছদস ও চ সব) বরাং তাসত দু ’ছি সাওয়াব রসয়সি: একছি
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাওয়াব এবাং আসরকছি সদকার
সাওয়াব”।11
একদা াই ূ না রাছদয়াল্লাহু আনহা রাসূ সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা
মক না জাছনসয় একছি বাছে স্বািীন কসর ছদস ন। অতুঃপর রাসূ
সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা মক মস সম্পসকখ জানাস ছতছন বস ন,
َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َّ َ
»اما إن لو أع َطيت َها أخ َوال َكن أعظ َم ْلجرك
«
“মজসন রাসখা, তুছ যছদ বাছেছিসক মতা ার া াসদরসক ছদসয় ছদসত তা
হস তুছ আসরা মবছি সাওয়াব মপসত”।12
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ছবসিষ গুরুসত্বর কারসণই রাসূ
আ াইছহ ওয়াসাল্লা

সাল্লাল্লাহু

ছনজ সাহাবাসদরসক ছ সসর অবস্থানরত তাাঁরই

আত্মীয়-স্বজসনর প্রছত ভাস া বযবহাসরর ওয়াছসয়ত কসরন।
আবু যর মথসক বছণখত ছতছন বস ন, রাসূ

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা

বস ন,

ََ َ
َ َ َ
َ
َ َ َ ُ َ
ُ َّ
ُ َكم َستَفت
َ  و،حو َن مْص
 فإذا َتَحتُ ُموها فأدسنُوا إَل،اط
ِه أرض ي ُ َس ََّّم َي َها القْي
«ان
َ
َ
َ َ
َ َّ َ
» ذ َّمة َوصهرا: فإن ل ُهم ذ َّمة َو َرمحا أو قال،أهل َها

11

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৪৬৬; সহীহ ু সছ

12

সহীহ বু খারী, ২৫৯২, ২৫৯৪; সহীহ ু সছ
নাং ১৬৯০।

, হাদীস নাং ১০০০।
, হাদীস নাং ৯৯৯; আবু দাউদ, হাদীস
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“মতা রা অছচসরই ছ ির ছবজয় করসব। মযখাসন কীরাসতর (ছদরহা ও
দীনাসরর অাংি ছবসিষ) প্রচ ন রসয়সি। যখন মতা রা তা ছবজয় করসব
তখন মস এ াকার অছিবাসীসদর প্রছত দয়া করসব। কারণ, তাসদর সাসথ
ছনরাপিা চুছক্ত ও আ ার আত্মীয়তার সম্পকখ রসয়সি। (ইস াঈ
‘আ াইছহস সা াস র া হাসজরা ‘আ াইহাস সা া মসখানকার) অথবা
হয়সতা বা রাসূ

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা

বস সিন। কারণ,

তাসদর সাসথ ছনরাপিা চুছক্ত ও আ ার শ্বশুর পক্ষীয় আত্মীয়তার সম্পকখ
রসয়সি। (রাসূ স র স্ত্রী াছরয়া রাছদয়াল্লাহু আনহা মসখানকার)”।13
অন্ততপসক্ষ সা া

ছবছন সয়র ািযস

হস ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা

করসত হসব।
আব্দু ল্লাহ্ ইবন ‘আব্বাস রাছদয়াল্লাহু আনহু া মথসক বছণখত ছতছন বস ন,
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা বস ন,

“অন্ততপসক্ষ সা া

ছবছন সয়র

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কসরা”।14

13

সহীহ ু সছ

14

বাযযার, হাদীস নাং ১৮৭৭।

, হাদীস নাং ২৫৪৩।

ািযস

َ َّ
َ ُ َ َ َ ُّ ُ
»السالم
امكم َولو ب
«بلوا أرد

হস ও মতা রা মতা াসদর
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এখন আ াসদর জানার ছবষয় হস া, কী কী কারসণ ানু ষ তার পর
আত্মীয়তার বন্ধনিুকু ছিন্ন কসর মদয়। যা মথসক ছনসজ দূ সর থাকস বা
অনযসক দূ সর রাখস আত্মীয়তার বন্ধনিুকু অিুি থাকসব। যা ছন্নররূপ:
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার কারণস ূ হ:
১. ূ খত
খ া:
মকউ মকউ হয়সতা বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার ইহকা ীন ও
পরকা ীন ভয়ানক পছরণছতর কথা না জানার দরুনই আত্মীয়তার বন্ধন
ছিন্ন করার প্রছত উদ্বু দ্ধ হসত পাসরন। মত ছনভাসব মকউ মকউ আবার
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার ইহকা ীন ও পরকা ীন াভ না জানার
কারসণও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার প্রছত উদ্বু দ্ধ নাও হসত পাসরন।
তাই উক্ত সম্পকখ অিুি রাখার জনয উভয় প্রকাসরর জ্ঞানই প্রসয়াজন।
২. আল্লাহভীরুতায় দু বখ তা:
মকউ মকউ হয়সতা বা উপসরাক্ত জ্ঞান রাসখন। তসব তার

সিয

আল্লাহভীরুতা খুবই দু বখ । যার দরুন মস আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করসত
ভয় পায় না অথবা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করসত উৎসাহী হয় না।
এ নছক মস আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার পছরণছত সম্পসকখ এতিুকুও
মভসব মদসখ না।
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৩. অহঙ্কার:
মকাসনা মকাসনা আত্মীয়-স্বজন মতা এ নও রসয়সি ময, যখন মস দু ছনয়ার
মকাসনা গুরুত্বপূ ণখ পদ অ ঙ্কৃত কসর অথবা ছবসিষ মকাসনা সা াছজক
প্রছতপছি মস অজখন কসর ছকাংবা মস বসড়া াসপর একজন িনী হসয় যায়
তখন মস ছনজ আত্মীয়-স্বজনসদর সাসথ সাক্ষাৎ করাসক ানহাছন সন
কসর। বরাং মস

সন কসর ময, আত্মীয়-স্বজনরা তার সাসথই সাক্ষাৎ

করুক এিাই তার অছিকার।
৪. দীর্খছদন সাক্ষাত না হওয়া:
কখসনা কখসনা ময মকাসনা কারসণ কাসরার মকাসনা আত্মীয়-স্বজসনর সাসথ
তার দীর্খ ছদন যাবৎ মদখা-সাক্ষাৎ না হস

পরবতখীসত তাসদর সাসথ

সাক্ষাৎ করসত সছতযই তার জ্জা াসগ। এ নছক মদখা করসবা করসবা
বস আর তাসদর সাসথ মদখা করা হয় না। এ ছনভাসবই তা এক স য়
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করায় রূপান্তছরত হয়।
৫. কছিন ছতরস্কার:
মকউ মকউ তার মকাসনা আত্মীয়-স্বজন দীর্খ সাক্ষাতহীনতার পর তার
সাসথ সাক্ষাৎ করসত আসস তাসক খুব কছিনভাসব ছতরস্কার কসর। আর
তখনই তার উক্ত আত্মীয় তার সাসথ ছদ্বতীয়বার সাক্ষাৎ করসত ভয় ও
জ্জা পায়। আর তখন এ ছনভাসবই িীসর িীসর তাসদর
সম্পকখিুকু ছিন্ন হসয় যায়।

িযকার
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৬. আপযায়সন মবছি বাড়াবাছড়:
মকান মকাসনা গরীব বযছক্ত আবার তার মকাসনা আত্মীয়-স্বজন তার সাসথ
সাক্ষাৎ করসত আসস তার জনয প্রসয়াজনাছতছরক্ত অছিক আপযায়সনর
বযবস্থা কসর এবাং এ জনয অসনক িাকাও খরচ কসর। তখন তার মকাসনা
বুছদ্ধ ান আত্মীয়-স্বজন তার সাসথ আর সাক্ষাৎ করসত চায় না। মযন মস
আপযায়সনর োস

ায় পসড় আসরা গরীব ও আসরা ঋণগ্রস্ত না হসয় যায়।

৭. ম হ াসনর প্রছত গুরুত্বহীনতা:
আবার মকউ মকউ এ নও রসয়সি ময, তার মকাসনা আত্মীয়-স্বজন তার
সাসথ সাক্ষাৎ করসত আসস তাসক মত ন একিা গুরুত্ব মদয় না। তার
কথাবাতখা গুরুত্ব ছদসয় মিাসন না। তার আগ সন মত ন একিা খুছি
প্রকাি কসর না। বরাং তাসক

ছ ন মচহারায় অভযথখনা জানায়।

এ তাবস্থায় তার আত্মীয়-স্বজনরা তার সাসথ ছদ্বতীয়বার মদখা করার
উৎসাহ হাছরসয় মিস ।
৮. অতযছিক কাপখণয:
মকউ মকউ আবার অসনক িন-সম্পসদর

াছ ক হওয়া সসেও তার

আত্মীয়-স্বজন মথসক মস দূ সর থাকার মচিা কসর। তার িারণা, মস
তাসদর ছনকিবতখী হস তারা তার কাি মথসক ঋণ চাসব। তার মথসক ময
মকাসনা আছথখক সহসযাছগতা কা না করসব। ূ তুঃ মস সম্পসদর মকাসনা
ূ যই মনই ময সম্পদ ছদসয় কাসরার মকাসনা আত্মীয়-স্বজন তার কাি
মথসক এতিুকুও উপকৃত হসত পারস া না।
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৯. ছ রাস বন্টসন অছত ছব ম্বুঃ
কখসনা কখসনা অ সতা ছকাংবা মকাসনা কতখা বযছক্তর হিকাছরতার দরুন
ওয়াছরস আত্মীয়-স্বজনসদর

াসে ছ রাস বন্টন করা হয় না। তখন

ছ রাস বন্টসন উৎসাহী ও অনু ৎসাহীসদর াসে এক িরসনর িত্রুতা সৃ ছি
হয়। আর এরই পছরণছতসত তাসদর িযকার আত্মীয়তার বন্ধনিুকুও ছিন্ন
হসয় যায়।
১০. মযৌথ বযবসা-বাছণজয:
কখসনা কখসনা আবার মকউ মকউ ছনজ আত্মীয়-স্বজন ও মবানভাইসদরসক ছনসয় মযৌথ বযবসা-বাছণজয কসর থাসক; অথচ তারা
পরস্পসরর সিয এ সাংক্রান্ত মকাসনা সু স্পি ছনয় -নীছত ছিক কসর ছন।
বরাং তারা পরস্পসরর প্রছত ভাস া িারণার ছভছিসতই তা চাছ সয় যায়।
ছকন্তু যখন াভ মবছি হসত শুরু কসর এবাং কাসজর পছরছিও মবসড় যায়
তখন তাসদর পরস্পসরর াসে এক িরসণর কুিারণা জন্ম মনয়। আর
তখনই তারা এসক অপসরর প্রছত যু ু করসত উদযত হয়। ছবসিষ কসর
যখন তাসদর াসে আল্লাহভীছত ও এসক অপরসক অগ্রাছিকার মদয়ার
নীছত ম াপ পায় অথবা মকউ মকাসনা বযাপাসর ছসদ্ধান্ত ছনসত একতরিা
ছসদ্ধান্ত মনয় ছকাংবা এক জন অসনযর চাইসত কাসজ মবছি উৎসাহী হয়।
আর এ ভাসবই তখন তাসদর িযকার আত্মীয়তার বন্ধনিুকু ছিন্ন হসত
শুরু কসর।
আল্লাহ তা‘আ া বস ন,
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“ছনিয় িরীকসদর অসনসকই এসক অসনযর ওপর অছবচার কসর থাসক।
তসব সৎক খিী

ু ছ নরা নয়। যারা সাংখযায় খুবই ক ”। [সূ রা সাদ,

আয়াত: ২৪]
১১. দু ছনয়া ছনসয় অছত বযস্ততা:
মকউ মকউ আবার দু ছনয়া ছনসয় অছত বযস্ততার দরুন আত্মীয়-স্বজনসদর
সাসথ সাক্ষাৎ করার সু সযাগই পান না। এ ছনভাসবই তা এক ছদন
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করায় রূপান্তছরত হয়।
১২. তা াক:
কখসনা কখসনা আবার মকউ মকউ ছনজ আত্মীয়-স্বজনসক ছববাহ করার
পর তাসক ময মকাসনা কারসণ তা াক ছদসয় মদয়। তখন তাসদর সন্তান
ছকাংবা তাসদর িযকার মকাসনা ম ন-মদন ছনসয় তাসদর াসে স সযার
সৃ ছি হয়। যার পছরণছতসত একদা তাসদর

িযকার আত্মীয়তার

বন্ধনিুকুও ছিন্ন হসয় যায়।
১৩. অ সতা ও দূ রত্ব:
মকউ মকউ চাকুছরর কারসণ আত্মীয়-স্বজন মথসক বহু দূ সর অবস্থান কসর
থাসক। অ সতা ও দূ রসত্বর কারসণ ইো থাকস ও আত্মীয়-স্বজসনর
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সাসথ আর সাক্ষাৎ করা হয় না। এ ছনভাসবই তা এক ছদন আত্মীয়তার
বন্ধন ছিন্ন করায় রূপান্তছরত হয়।
১৪. আত্মীয়-স্বজনসদর পািাপাছি অবস্থান:
আত্মীয়-স্বজনসদর পািাপাছি অবস্থানও কখসনা কখসনা আত্মীয়তার বন্ধন
ছিন্ন করার কারণ হসত পাসর। কারণ, এসক অপসরর পাসি স্থায়ীভাসব
অবস্থান করস ময মকাসনা স য় তাসদর াসে দ্বন্দ্ব াগসতই পাসর। এ
জনযই উ ার বস ন,

َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ
َ َال َيت
َ ج
»او ُروا
« ُم ُروا ذوي القرابات أن يَتاوروا و

“মতা রা ছনজ আত্মীয়-স্বজনসদরসক আসদি কসরা মযন তারা পরস্পর
সাক্ষাৎ কসর এবাং এসক অপর মথসক দূ সর অবস্থান কসর”।15
কারণ, আত্মীয়-স্বজনরা দীর্খ ছদন যাবৎ এসক অপসরর পািাপাছি
অবস্থান করস

ছনজ ছনজ অছিকার ছনসয় তাসদর পরস্পসরর

াসে

মকাসনা না মকাসনা স য় দ্বন্দ্ব-ছবগ্রহ স্বভাবতই র্সি থাকসব। আর এসত
কসর তাসদর পরস্পসরর াসে ধবছরতা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার
সতা র্ৃ ণয বযাপারছিও র্িসত পাসর।
আবার কখসনা কখসনা আত্মীয়-স্বজনরা এসক অপসরর অছত ছনকসি
অবস্থান করার দরুন পরস্পসরর মিস -ম সয়সদর িযকার দ্বন্দ্ব ছনসজসদর
িযকার দ্বসন্দ্ব রূপান্তছরত হয়। কারণ, স্বভাবতই প্রসতযক বযছক্ত ছনজ
15

উয়ূ নু -আখবার: ৩/৮৮; ইহয়াউ উ ূ ছ দ্দীন: ২/২১৬।

 26 

ছনজ সন্তানসক অপসরর সা সন ছনসদখাষই প্র াণ করসত চায়। আর এসত
কসর তাসদর পরস্পসরর াসে ধবছরতা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার
সতা র্ৃ ণয বযাপারছিও র্িসত পাসর।
আকসা ইবন সাইিী বস ন,
َّ
َ َ« َتب
ِّ اع ُدوا ِف
َ ادليَار َت َق
»ار ُبوا ِف الـ َم َودة
“মতা রা দূ সর দূ সর অবস্থান কসরা তা হস মতা াসদর াসে ভাস াবাসা
জছন্মসব”।16
১৫. আত্মীয়-স্বজনসদর সাসথ ধিসযখর পছরচয় না মদওয়া:
মকান মকাসনা আত্মীয়-স্বজন মতা এ সনা রসয়সি ময, অনয আত্মীসয়র
সা ানযিুকু মদাষ-ত্রুছিও তার এতিুকু সহয হয় না। মকউ তার প্রছত
সা ানযিুকু মদাষ করস ই তার সাসথ সম্পকখ ছিন্ন করার জনয মস উদযত
হয়।
১৬. ময মকাসনা ছবসিষ অনু ষ্ঠাসন মকাসনা আত্মীয়-স্বজনসক দাওয়াত ছদসত
ভুস যাওয়া:
মকউ ছবসয়-িাদী ছকাংবা আকীকা ইতযাছদ অনু ষ্ঠাসনর আসয়াজন করস মস
সািারণত তার ছনজ আত্মীয়-স্বজন এবাং ছনকিত

বন্ধু-বান্ধবসদরসক

ম ৌছখক, কাডখ ছদসয় অথবা মিছ সিাসনর ািযস উক্ত অনু ষ্ঠাসন উপছস্থত

16

উয়ূ নু -আখ্বার ৩/৮৮।
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থাকার জনয দাওয়াত কসর থাসক। এ ছদসক অনু ষ্ঠাসনর প্রচুর
আসয়াজনাছদর োস

ার দরুন হয়সতা বা মস তার আত্মীয়-স্বজনসদর

কাউসক দাওয়াত ছদসত ভুস

মগস া। আর তখনই তার উক্ত আত্মীয়

ানছসক দু বখ তা ও অতযাছিক কু-িারণাপ্রবণ হওয়ার দরুন তার
সম্পসকখ বাস্তবতা বছহভূ খত ছনসরি খারাপ ন্তবয কসর বসস। তখন মস
সন

সন বস , আ ার আত্মীয়ছি আ াসক হীন

সন কসরই

ইোকৃতভাসব দাওয়াত ছদসত ভুস মগস া। আর তখন এ ছনভাসবই তা
এক ছদন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করায় রূপান্তছরত হয়।
১৭. ছহাংসা:
আল্লাহ তা‘আ া ানব স াসজর মকাসনা মকাসনা বযছক্তসক অনযানযসদর
তু নায় অতযছিক জ্ঞান, দু ছনয়ার পদ

যখাদা, িন-সম্পদ ও

ানু সষর

ভাস াবাসা ছদসয় থাসকন। তখন ছতছন ছনজ আত্মীয়-স্বজনসদর খবরাখবর
মনন এবাং তাসদরসক যথাসািয সহসযাছগতা কসর থাসকন। আর তখনই
তাাঁর মকাসনা ছহাংসু ক আত্মীসয়র তা সহয নাও হসত পাসর। তখন মস উক্ত
বযছক্তর ছনষ্ঠার বযাপাসর কথা মতাস এবাং তার সাসথ ছহাংসাবিত িত্রুতা
করসত থাসক। আর তখন এ ছনভাসবই তা এক ছদন আত্মীয়তার বন্ধন
ছিন্ন করায় রূপান্তছরত হয়।
১৮. অতযছিক িাট্টা- িকারা:
মকউ মকউ আবার স্বভাবগতভাসবই হাছস-িাট্টা করাসক মবছি পিে
কসর। এ তাবস্থায় তার ু খ মথসক কখসনা কখসনা এ ন িব্দ বা বাকয
মবর হওয়া অস্বাভাছবক নয় যা অসনযর অনু ভূছতসক দারুণভাসব আর্াত
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কসর। তখন বক্তার প্রছত তার অন্তসর এক িরসণর র্ৃ ণা ও িত্রুতা জন্ম
মনয়। আর এ িরসণর বযাপার আত্মীয়-স্বজনসদর াসেই মবছি র্িসত
পাসর। কারণ, তারাই মতা মবছির ভাগ পরস্পর একছত্রত হয়।
আল্লা াহ্ ইবন আছব্দ বার রহ. বস ন, ছকিু ছকিু ছবজ্ঞ আছ

হাছস-

িাট্টা করাসক অপিে করসতন। কারণ, এর পছরণছত ভাস া নয়। এর
ািযস

ানু সষর ইজ্জত ও ভ্রাতৃত্ব ছবনি হয়। ানু সষ ানু সষ িত্রুতা বৃ ছদ্ধ

পায়।17
১৯. চুগ খুছর করা অথবা তা শুনা:
ছকিু ানু সষর এ ন কুরুছচপূ ণখ স্বভাব রসয়সি ময, এক জসনর কথা অনয
জসনর কাসি না াগাস তার মপসির ভাতই হজ হয় না। তার কাজই
হসে এসকর কথা অসনযর কাসি

াছগসয়

ানু সষর

িযকার সু সম্পকখ

ছবনি করা। এভাসব কখসনা কখসনা আত্মীয়তার বন্ধনও ছবনি হয়।
চুগছ র চাইসত চুগছ

শুনার অপরাি ক

নয়। কারণ, মকউ সবখদা

অসনযর কাি মথসক চুগছ শুনস ও ছবশ্বাস করস তার জীবসন একদা
এ ন এক স য় আসসব যখন মস তার জনয মকাসনা খাাঁছি বন্ধুই খুসাঁ জ
পাসব না।
২০. স্ত্রীর অসৎ চছরত্র:
কাসরা কাসরার স্ত্রী মতা এ ন রসয়সি ময, মস তার স্বা ীর মকাসনা
17

বাহজাতু - াজাছ স ৩/৫৬৯।
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আত্মীয়-স্বজনসক মদখসত পাসর না। মস চায় না ময, মকউ তার স্বা ীর
অনু গ্রহভাজন মহাক। সু তরাাং মস তার স্বা ীসক তার আত্মীয়-স্বজনসদর
প্রছত ছবছষসয় মতাস । তাসদর সাসথ তাসক সাক্ষাৎ করসত মদয় না।
তাসদর সাসথ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করসত মস তাসক ছনরুৎসাছহত
কসর। মস তার বাসায় স্বা ীর আত্মীয়-স্বজনসদর কাউসক আপযায়ন
করসত মদয় না। হিাৎ তার স্বা ীর আত্মীয়-স্বজনসদর মকউ তার বাসায়
এসস পড়স মস তার প্রছত মকাসনা িরসনর উৎসাহই প্রকাি কসর না।
এ ছনভাসবই তা এক ছদন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করায় রূপান্তছরত হয়।
আর ছকিু স্বা ী মতা এ সনা রসয়সি ময, মস তার স্ত্রীর একান্ত মগা া ।
তার স্ত্রী চাইস ই মস তার আত্মীয়-স্বজনসদর সাসথ আত্মীয়তার বন্ধনিুকু
রক্ষা করসব। নতুবা নয়। এ নছক মস তার স্ত্রীর একান্ত আনু গসতযর
কারসণ ছনজ াতা-ছপতারও অবািয হসয় যায়।
যখন আ রা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার ভয়াবহতা ও উহার
কারণস ূ হ জানসত পার া

তখন একজন বুছদ্ধ ান ু ’ছ ন ছহসসসব

আ াসদর একান্ত কতখবয হসব, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না হওয়ার বযাপাসর
খুব সতকখ থাকা এবাং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয় এ ন কারণস ূ হ
মথসক সম্পূ ণখরূসপ দূ সর থাকা।
এরই পািাপাছি আ াসদরসক আসরা জানসত হসব আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা
করার গুরুত্ব এবাং উহা রক্ষা করার ছনয় -কানু ন ও ািয স ূ হ।
আত্মীয়তার বন্ধন:

 30 

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ব সত ছনজ বাংি ও শ্বশুর বাংসির
আত্মীয়সদর প্রছত দয়া করা, তাসদর সাসথ নম্র বযবহার করা এবাং তাসদর
দু ুঃখ-কি ার্সব যথাসািয যসথি যত্নবান হওয়াসক বুোয়। যছদও তারা
আপনার মথসক বহু দূ সর অবস্থান করুক না মকন ছকাংবা আপনার সাসথ
দু বখযবহার করুক না মকন।
কীভাসব আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা পাসব?
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার অসনকগুস া পথ ও ািয রসয়সি যার
ছকয়দাংি ছনস্নর উসল্লখ করা হস া:
তাসদর সাসথ বার বার সাক্ষাৎ করা, তাসদর খবরাখবর মনওয়া, তাসদর
সম্পসকখ কাউসক ছজজ্ঞাসা করা, তাসদরসক

াসে

সিয মকাসনা ছকিু

উপস ৌকন মদওয়া, তাসদরসক যসথাপযু ক্ত সম্মান করা, তাসদর
গরীবসদরসক সদকা-খায়রাত এবাং িনীসদর সাসথ নম্র বযবহার করা,
তাসদর বড়সদরসক সম্মান করা এবাং মিাি ও দু বখ সদর প্রছত দয়া করা,
তাসদরসক আপযায়ন করা, তাসদরসক সম্মাসনর সাসথ গ্রহণ করা, তাসদর
সিয যারা আপনার সাসথ সম্পকখ ছিন্ন কসরসি তাসদর সাসথ সম্পকখ
পুনুঃপ্রছতষ্ঠা করা।
তাসদর ছববাহ-িাদীসত অাংি গ্রহণ করা, তাসদর দু ুঃখ-দু দখিায় পাসি
থাকা, তাসদর জনয মদা‘আ করা, তাসদর সাসথ প্রিস্ত অন্তসরর পছরচয়
মদওয়া, তাসদর পারস্পছরক দ্বন্দ্ব-ছবগ্রহ ছনরসসনর মচিা করা তথা তাসদর
পারস্পছরক সম্পকখসক আসরা সু দৃঢ় করা, তাসদর রুসের মসবা করা,
তাসদর দাওয়াত গ্রহণ করা ইতযাছদ।
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সব চাইসত মবছি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা পাসব ছনজ আত্মীয়-স্বজনসক
ছহদায়াসতর ছদসক ডাকা এবাং তাসদরসক সৎ কাসজর আসদি ও অসৎ
কাজ মথসক ছনসষি করার ািযস ।
উক্ত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার উপায়গুস া সবখদা ওসদর সাসথই
প্রসযাজয হসব যারা ইস া সক ছনজ জীবসন বাস্তবায়ন করসিন বস
িারণা করা হয় অথবা ইস া

ছবসরািী চা -চ ন তাসদর বযাপাসর

সু স্পি নয়।
তসব আত্মীয়-স্বজনসদর

সিয যারা কাছির,

ু িছরক অথবা ইস া

ছবসরািী চা -চ সন অভযস্ত তাসদরসক পরকাস আল্লাহ তা‘আ ার কছিন
আযাসবর ভয় মদছখসয় সছিক পসথ উিাসনার সবখাত্মক মচিা করসত হসব।
পক্ষান্তসর তা যছদ মকাসনাভাসবই সম্ভবপর না হয় তথা তারা ি খীয়
উপসদসির প্রছত এসকবাসরই সনাসযাগী না হয় এবাং আপছনও তাসদর
সাসথ চ সত মগস ছনসজর ঈ ান-আ

হারাসনার ভয় থাসক তা হস

তাসদর সাসথ আর চ া যাসব না। বরাং তাসদরসক মকাসনা িরসনর কি না
ছদসয় সু েরভাসবই পছরতযাগ করসব এবাং তাসদর জনয সবখদা ছহদায়াসতর
মদা‘আ করসব। তসব যখনই তাসদরসক িস খর প্রছত দাওয়াত মদয়ার
মকাসনা সু বণখ সু সযাগ ছ স যায় তসব তা একান্ত সু সযাগ বস

সন কসর

কাসজ াগাসনার আপ্রাণ মচিা করসত হসব।
তসব আত্মীয়-স্বজনসদরসক ইস াস র দাওয়াত মদয়ার মক্ষসত্র একছি
কথা অবিযই সন রাখসত হসব ময, তাসদর সাসথ কখসনা মকাসনাভাসবই
দু বখযবহার করা যাসব না। বরাং তাসদরসক নম্রতা, মকৌি

এবাং
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সদু পসদসির

ািযস

িস খর ছদসক িাছবত করসত হসব। ইস াস র

দাওয়াত ছদসত ছগসয় কখসনা তাসদর সাসথ েগড়ায় ছ ি হওয়া যাসব না।
তসব একান্তভাসব তা কখসনা করসত হস ভাস াভাসবই করসব।
অসনক দাঈসদরসকই এ ন মদখা যায় ময, তার আত্মীয়-স্বজন ও
বাংিীয়সদর াসে তার মকাসনা প্রভাব মনই। তা এ কারসণ হসত পাসর
ময, ছতছন তাসদরসক িস খর প্রছত দাওয়াত মদওয়ার বযাপাসর মকাসনা
গুরুত্বই মদন না অথবা তাসদরসক দাওয়াত মদয়ার বযাপাসর সু ের পন্থা
অব ম্বন কসরন না। তা কখসনাই ছিক নয়। বরাং তাসদর সা সন
ছবনম্রভাসব উপছস্থত হসয় তাসদরসক খুব গুরুত্ব ও সম্মান মদখাসব। তা
হস ই তারা তাসক ভাস াভাসব গ্রহণ করসব। মত ছনভাসব প্রসতযক
পছরবার ও বাংসির কতখবয, তাসদর আছ

সদরসক সম্মান করা, তাাঁসদর

কথা শুনা, তাাঁসদরসক নগণয সন না করা। কারণ, তাাঁসদর সম্মান তাাঁসদর
বাংসিরই সম্মান।
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার িযী ত:
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার িযী ত সছতযই অসনক। যা দু ছনয়া ও
আছখরাত তথা উভয় জাহাসনর ক যাণসকই িাছ

কসর এবাং যা

কুর‘আন-হাদীস ও ছবজ্ঞজনসদর কথায় পছরবযাি।
ছনস্নর এ সাংক্রান্ত ছকিু িযী ত উসল্লখ করা হস া:
১. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এক জন একান্ত আল্লাহ তা‘আ ার
অনু গত বুছদ্ধ াসনর পছরচায়ক:
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আল্লাহ তা‘আ া সছতযকার বুছদ্ধ ানসদর বণখনা ছদসত ছগসয় বস ন,
َ َ ُ َ َ َ َ
َ َ ُ َ
َ ُ َ
َ َ
َ
ِۡۡ ل ِ َسا
ۡ ونۡ ُسوۡ َۡءۡٱ
ۡ نۡ َر َب ُهمۡۡ َو َيخاف
ۡ ۡلۡ َو َيخۡشو
ۡ وص
ّللۡب ِ ۡهِۦۡۡأنۡي
ُۡ ونۡ َماۡۡأ َم َۡرۡٱ
ۡ ِينۡي ِصل
ۡ ﴿ ۡوٱَّل
]٢٢ :﴾ [الرعد٢١

“আর যারা আল্লাহ তা‘আ া ময সম্পকখ অক্ষুন্ন রাখসত আসদি কসরসিন
তা অক্ষুন্ন রাসখ, ভয় কসর তাসদর প্রভুসক এবাং ভয় কসর কসিার
ছহসাবসক”। [সূ রা আর-রা‘দ, আয়াত ২১]
২. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ঈ াসনর একছি বাছহযক পছরচয় বহন
কসর:
আবু হুরায়রা রাছদয়াল্লাহু আনহু মথসক বছণখত, ছতছন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু
আ াইছহ ওয়াসাল্লা বস ন,
َ
َ َ
َُ َ
»محه
« َمن َكن يُؤم ُن باهلل َو اَلَوم اْلخر فليَصل ر
“ময বযছক্ত আল্লাহ তা‘আ া ও পরকাস

ছবশ্বাসী মস মযন ছনজ

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কসর”।18
৩. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করস

ছরছযক ও বয়সস বরকত আসস।

উপরন্তু তাসদর ভাস াবাসাও পাওয়া যায়:
আনাস ও আবু হুরায়রা রাছদয়াল্লাহু আনহু া মথসক বছণখত, তারা বস ন,
রাসূ
18

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা বস ন,

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৬১৩৮।
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َ

َ َ

َ

َ

َ « َمن
َّ اد
َ َل ِف أثَره فَليَصل َر
ُ َل ِف رزقه َو ُين َسأ
ُ ب أن يُّب َس َط
»مح ُه
“ময বযছক্ত পিে কসর ময, তার ছরছযক ও বয়স মবসড় যাক মস মযন
তার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কসর”।19
ছরছযক ও বয়স বাড়া ব সত তা সরাসছর মবসড় যাওয়া অথবা তাসত
বরকত হওয়াসক বুোসনা হয়।
ছরছযক ও বয়সস বরকত হওয়া াসন আল্লাহ তা‘আ া আত্মীয়তার বন্ধন
রক্ষাকারীসক এ ন িারীছরক িছক্ত, বুছদ্ধ িা, ক খ ক্ষ তা ও ক খ দক্ষতা
দান করসবন যাসত কসর মস তার সীছ ত বয়স এবাং ছরছযক ছনসয় এ ন
সক

হান ক খকান্ড তার জীবসন বাস্তবায়ন করসব যা সািারণত অনয

কাসরার পসক্ষ দীর্খ বয়স এবাং মবছি ছরছযক ছনসয়ও বাস্তবায়ন করা
সম্ভবপর হসব না।
বয়স ও ছরছযক

ু ক্বাদ্দার তথা চূ ড়ান্তভাসব ছনিখাছরত। এরপরও তা

সরাসছর মবসড় যাওয়া

াসন বরাদ্দ

ূ ত দু ’ িরসণর। প্রথ

বরাদ্দ

ছচরস্থায়ী তথা সবখ চূ ড়ান্ত যা এক াত্র াওসহ াহিূসজই ছ ছপবদ্ধ থাসক।
যা কখসনা পছরবতখন করা হয় না। আর ছদ্বতীয় বরাদ্দ হসে অস্থায়ী যা
এক াত্র ছিছরিতাসদর বা াস ই ছ ছপবদ্ধ থাসক। যা পছরবতখন করা
মযসত পাসর। আল্লাহ তা‘আ া দাছয়ত্বিী

19

ছিছরশ্তাসক আসদি কসরন

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২০৬৭, ৫৯৮৫, ৫৯৮৬; সহীহ ু সছ
দাউদ, হাদীস নাং ১৬৯৩।

, হাদীস নাং ২৫৫৭; আবু

 35 

কাসরার একছি ছনছদখি বয়স ও পছরছ ত ছরছযক ছ খসত এবাং ছতছন তাাঁসক
এও বস মদন ময, এ বযছক্ত যছদ তার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কসর তা
হস

তাসক এসতা এসতা বয়স ও এসতা এসতা ছরছযক বাছড়সয় ছদসব।

দাছয়ত্বিী ছিছরিতা জাসনন না ময, উক্ত বযছক্ত তার আত্মীয়তার বন্ধন
রক্ষা করসব ছক করসব না এবাং তার বয়স ও ছরছযক বাড়াসনা হসব ছক
হসব না; অথচ আল্লাহ তা‘আ া এ বযাপাসর চূ ড়ান্ত জ্ঞান রাসখন এবাং তা
াওসহ

াহিূসয চূ ড়ান্তভাসব ছ ছপবদ্ধও কসর রসখসিন। আর মস

অনু যায়ী ছিছরশ্তার বা াস পছরবতখন আনা হসব।
সু তরাাং কখসনা কখসনা মকাসনা মকাসনা কারসণ কাসরার ছরছযক ও বয়সস
পছরবতখন আসসত পাসর যা আল্লাহ তা‘আ া পূ বখ মথসকই জাসনন এবাং
তা

াওসহ াহিূসয চূ ড়ান্তভাসব ছ ছপবদ্ধও কসর রসখসিন। যছদও তা

দাছয়ত্বিী ছিছরশ্তা জাসনন না। যছদ আল্লাহ তা‘আ া কাসরার জনয তার
কা াইসয়র ািযস তার জনয মকাসনা ছরছযক বরাদ্দ কসর থাসকন তা
হস

ছতছন তাসক কা াইসয়র উৎসাহ্ ও সু সযাগ ছদসবন। আর যছদ

আল্লাহ তা‘আ া কাসরার জনয তার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার
ািযস তার জনয মকাসনা ছরছযক বরাদ্দ কসর থাসকন তা হস

ছতছন

তাসক আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার উৎসাহ ও সু সযাগ ছদসবন।
মত ছনভাসব আল্লাহ তা‘আ া যছদ কাসরার জনয তার মকাসনা পছরশ্র
িাড়াই তথা ওয়াছরছি সূ সত্র মকাসনা ছরছযক বরাদ্দ কসর থাসকন তা হস
ছতছন তার মকাসনা ছনকি আত্মীয়সক যার মথসক মস ছ রাস পাসব তাসক
যথা স সয় ৃ তুয ছদসয় তার উক্ত ছরছযসকর বযবস্থা করসবন।
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এগুস া কখসনা চূ ড়ান্ত ম খা ছবসরািী নয়। বরাং মকাসনা বরাদ্দসক শুিু াত্র
মকাসনা কারণ সাংছিি করা যা চূ ড়ান্তভাসব

াওসহ াহিূসয ছ ছপবদ্ধ

রসয়সি। যছদও তা দাছয়ত্বিী ছিছরিাসক পূ বখ মথসক না জানাসনার দরুন
ছতছন তা চূ ড়ান্তভাসব তাাঁর বা াস ছ সখ রাখসত পাসরনছন। বরাং তাাঁসক
বযাপারছি চূ ড়ান্তভাসব ম খার জনয উক্ত কারণছি বাস্তসব সাংর্ছিত হওয়া
পযখন্ত অসপক্ষা করসত হসয়সি। ময ছনভাসব আল্লাহ তা‘আ া পছরতৃছি ও
তৃষ্ণা ছনবারণসক খাদয ও পানীয় গ্রহণ, সন্তানসক স্ত্রী সহবাস এবাং
িস সক বীসজর সাসথ সম্পৃ ক্ত কসরসিন।
৪. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করস আল্লাহ তা‘আ ার সাসথ সম্পকখ আসরা
র্ছনষ্ঠ হয়:
আবু হুরায়রা রাছদয়াল্লাহু আনহু মথসক বছণখত, ছতছন বস ন, রাসূ

সাল্লাল্লাহু

আ াইছহ ওয়াসাল্লা বস ন,
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
ُ  َه َذا َم َق:الرد ُم
َّ غ من َخلقه قَالَت
ام ال َعائذ
 دَّت إذا فر،«ان اهلل تعاَل خلق اْللق
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ  أَ َما تَر َض، َن َعم: قَ َال،ب َ م َن ال َقطي َعة
 َوأق َط َع َمن ق َط َع ؟، ْي أن أصل َمن َو َصل

َ َ
َ َ َ َ
َ
»  َ ُه َو ل: بَل يَا َر ِِّّ قال:قالت

“আল্লাহ তা‘আ ার সৃ ছিকু

সৃ জন মিসষ আত্মীয়তার বন্ধন (দাাঁছড়সয়)

ব স া: এছিই হসে সম্পকখ ছবছেন্নতা মথসক আশ্রয় প্রাথখনাকারীর স্থান।
আল্লাহ তা‘আ া ব স ন: হযাাঁ, ছিকই। তুছ ছক এ কথায় সন্তুি নও ময,
আছ ওর সসেই সম্পকখ স্থাপন করসবা ময মতা ার সসে সম্পকখ স্থাপন
করসব এবাং আছ ওর সাসথই সম্পকখ ছবছেন্ন করসবা ময মতা ার সসে
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সম্পকখ ছবছেন্ন করসব। তখন মস ব স াুঃ আছ এ কথায় অবিযই রাছজ
আছি মহ আ ার রব! তখন আল্লাহ তা‘আ া ব স নুঃ তা হস মতা ার
জনয তাই মহাক”।20
৫. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করস

জান্নাত অছত ছনকিবতখী এবাং

জাহান্না অছত দূ রবতখী হসয় যায়:
আবু আইয়ূ ব আন্সারী রাছদয়াল্লাহু আনহু মথসক বছণখত, ছতছন বস ন,
َ ُ َ َ َ
َّ ُ َ َ َ
َّ َ
ُُ َ َ َ
ِّ َإَل اِل
جنة َو ُيبَاع ُدين
 دلِن َلَع ع َم ٍل أع َمله يُدنيِن م َن الـ: َقال ب
«جاء رجل
َ ُ َ َ َ َّ
ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ
َ
ُ َ َ َّ ُ ُ َ
 َوتصل ذا،الزَكة
الصالة َوتؤِت
 وتقيم، ال تْش ُك به شيئا،اهلل
 تعبد: قال،من اِلار
ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ َّ َ
َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ
.» إن تمس بما أمر به دخل الـجنة:   فلما أدبر قال رسول اهلل، رمح
“জননক বযছক্ত নবী সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লাস র ছনকি এসস
ব স ন: (সহ নবী!) আপছন আ াসক এ ন একছি আ
যা আ াসক জান্নাসতর ছনকিবতখী করসব এবাং জাহান্না
সছরসয় ছদসব। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা

বাতছ সয় ছদন
মথসক দূ সর

ব স নুঃ এক াত্র

আল্লাহ তা‘আ ার ইবাদাত করসব, তাাঁর সসে কাউসক িরীক করসব না।
সা াত কাসয় করসব, যাকাত ছদসব ও ছনজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা
করসব। ম াকছি রওয়ানা করস রাসূ

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা

তাসক উসদ্দিয কসর ব স ন: মস যছদ আছদি ছবষয়গুস া আাঁকসড় িসর

20

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৪৮৩০, ৫৯৮৭; সহীহ ু সছ

, হাদীস নাং ২৫৫৪।
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রাসখ তা হস মস জান্নাসত যাসব”।21
৬. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করস

গুনাহ্

াি হয়। যছদও তা বড়ই

মহাক না মকন:
‘আব্দু ল্লাহ্ ইবন উ াররাছদয়াল্লাহু আনহু া মথসক বছণখত, ছতছন বস ন,
َ
َ ََ
َ ُ َ َ ِّ
َ
َ
َّ «أَ ََت َر ُجل
َّ اِل
 َ َهل ِل من تو َب ٍة؟،ت ذنبا َعظيما
 يَا َر ُسول اهلل إين أصب: َقال ب
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
َ َ َ َ َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
»ِبها
 ف: قال، نعم: هل ل من خال ٍة؟ قال: قال، ال: هل ل من أمٍ ِّ ؟ قال:قال
“জননক বযছক্ত নবী সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লাস র ছনকি এসস
ব স া: মহ আল্লাহর রাসূ ! আছ

একছি বড় গুনাহ্ কসর মিস ছি।

সু তরাাং আ ার জনয ছক তাওবাহ্ আসি? রাসূ

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ

ওয়াসাল্লা তাসক ছজজ্ঞাসা কসরন: মতা ার ছক া আসি? মস ব স া:
মনই। রাসূ

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা

তাসক আবাসরা ছজজ্ঞাসা

করস ন: মতা ার ছক খা া আসি? মস ব স াুঃ ছজ হযাাঁ। তখন রাসূ
সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা

ব স ন: সু তরাাং তার সাসথই ভাস া

বযবহার করসব”।22
৭. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ইস াস র একছি বাছহযক মসৌেযখ িারণ
কসর:

21

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৩৯৬, ৫৯৮২, ৫৯৮৩; সহীহ ু সছ

22

ছতরছ যী, হাদীস নাং ১৯০৪।

, হাদীস নাং ১৩।
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ইস া

ানু সষর পারস্পছরক সু সম্পকখ রক্ষা কসর। ইস া

ানু সষর প্রছত দয়া ও ক যাণ ছিখায়। তাই ইস া

অনয

ানু সষর পারস্পছরক

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করসত আসদি কসর এবাং তা ময মকাসনা কারসণ
ছিন্ন করসত ছনসষি কসর। আর এভাসবই একদা একছি ু সছ

স াজ

পারস্পছরক সু সম্পসকখর ছভছিসত দৃ ঢ়, দয়ািী ও পরক যাণকা ী হয়।
যা অনয মকাসনা আিু ছনক স াসজ মদখা যায় না।
৮. ছবসশ্বর প্রছতছি আস ানী ি ই
খ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করসত আসদি
কসর এবাং তা ছিন্ন করসত ছনসষি কসর।
এ মথসকই বুো যায় আল্লাহ তা‘আ ার ছনকি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা
করার বযাপারছি কতিুকু গুরুত্বপূ ণখ।
৯. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা দু ছনয়ার সু না ও জন ানু সষর প্রিাংসা
পাওয়ার একছি ছবসিষ ািয ।
তা শুিু ু সছ

স াসজই সী াবদ্ধ নয়। বরাং তা ময মকাসনা কাছির

স াসজও ছবসিষ গুরুসত্বর দাছবদার।
১০. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সাংছিি বযছক্তর ছবসিষ গুণাব ীর
পছরচায়ক।
কারণ, তা বদানযতা, উদারতা, কৃতজ্ঞতা, বাংিীয়

যখাদা,

ানছসক

স্বেতা, ছনষ্ঠা ও ানু সষর প্রছত সদ্বযবহাসরর পছরচয় বহন কসর।
১১. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা আত্মীয়সদর

িযকার পারস্পছরক
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সম্পকখ ও ভাস াবাসা আসরা বাছড়সয় মদয়।
সন হসব তারা একই সূ সত্র গাাঁথা। এসত কসর তাসদর পারস্পছরক জীবন
আসরা অতযছিক সু খী ও আনে য় হসব।
১২. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সাংছিি বযছক্তর সম্মান আসরা বাছড়সয়
মদয়। কারণ, মকউ ছনজ আত্মীয়সদর সাসথ সু সম্পকখ বজায় রাখস এবাং
তাসদরসক যথাসযাগয সম্মান করস

তারাও তাসক সম্মান করসব, ময

মকাসনা কাসজ তারা তার একান্ত সহসযাগী হসব এবাং তারা তাসক তাসদর
মনতৃসত্বর আসসন বসাসব।
১৩. আত্মীয়সদর িযকার পারস্পছরক আত্মীয়তার বন্ধন সু েরভাসব রক্ষা
করা হস জনস াসজ তাসদর যখাদা বাসড়। অনযসদরসক তখন তাসদর
সাসথ বহু ছহসাব কসর চ সত হয়। মকউ কখসনা তাসদর উপর
সা ানযিুকুও যু ু করসত সাহস পায় না।
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার উপায়স ূ হ:
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার অসনকগুস া উপায় যার ছকয়দাংি ছনস্নর
উসল্লখ করা হস া:
১. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করস

দু ছনয়া ও আছখরাসতর ময ময

াভগুস া পাওয়া যায় তা সবখদা মখয়া

রাখসত হসব। কারণ, মকাসনা

বস্ত্ির ি াি ও পছরণছত জানস ই তা করার সছদো জসন্ম এবাং তা
করসত ানু ষ অছিক আগ্রহী হয়।
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২. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার ভয়ানক পছরণছত সম্পসকখ ছচন্তা করসত
হসব। কারণ, তা বযছক্ত জীবসন একদা ছবসিষ ছচন্তা, ছবষণ্ণতা, জ্জা ও
আিসসাস বসয় আসন। মকননা, মকাসনা ছজছনসসর ভয়ানক পছরণছতর
কথা জানা থাকস ই মতা তা মথসক দূ সর থাকা একদা সহজ হয়।
৩. এ বযাপাসর সবখদা আল্লাহ তা‘আ ার একান্ত সসহাসযাছগতা কা না
করসব। কারণ, এক াত্র আল্লাহ তা‘আ াই বাোহ্’র সক কাজ সহজ
কসর ছদসত পাসরন।
৪. আত্মীয়-স্বজনসদর দু বযখ বহারসক আপছন ছনজ ভাস া বযবহার ও দয়া
ছদসয় ম াকাছব া করসবন।
আবু হুরায়রা রাছদয়াল্লাহু আনহু মথসক বছণখত ছতছন বস ন, একদা জননক
বযছক্ত রাসূ সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা মক উসদ্দিয কসর বস ন, মহ
আল্লাহ্’র রাসূ ! আ ার এ ন ছকিু আত্মীয়-স্বজন রসয়সি যাসদর সাসথ
আছ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কছর ; অথচ তারা আ ার সাসথ সম্পকখ
ছিন্ন কসর। আছ তাসদর সাসথ ভাস া বযবহার কছর ; অথচ তারা আ ার
সাসথ দু বখযবহার কসর। আছ তাসদর সাসথ ধিসযখর পছরচয় মদই; অথচ
তারা আ ার সাসথ কসিারতা মদখায়। অতএব, তাসদর সাসথ এখন
আ ার করণীয় ছক? তখন রাসূ
ব স নুঃ

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওয়াসাল্লা

َ
ُ َ
َّ
ُّ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
َ
َ
 َوال يَ َزال َم َع م َن اهلل ظهْي َعليهم َما،ت فكأن َما تسف ُه ُم الـ َمل
«لِئ كنت كما قل
َ َ َ َ ُ
» ت َلَع ذل
دم
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“তুছ যছদ সছতয কথাই বস থাসকা তা হস তুছ মযন তাসদরসক উিি
িাই খাইসয় ছদসো। আর তুছ

যতছদন পযখন্ত তাসদর সাসথ এ ন

বযবহার করসত থাকসব ততছদন আল্লাহ তা‘আ ার পক্ষ মথসক তাসদর
ওপর মতা ার জনয একজন সাহাযযকারী ছনযু ক্ত থাকসব”।23
৫. আত্মীয়-স্বজনসদর খুছাঁ িনাছি ভু চুসকর ধকছিয়তস ূ হ ম সন ছনসব।
কারণ, ানু ষ ব সতই মতা ভু হওয়া একান্তই স্বাভাছবক। এ বযাপাসর
ইউসু ি ‘আ াইছহস সা াস র মরসখ যাওয়া জ্ব ন্ত আদসিখর কথা াসে
াসে স্মরণ করা মযসত পাসর। মকননা, ছতছন এসতা ছকিু র পরও তাাঁর
ভাইসয়রা যখন তাসদর কৃতকস খর জনয তাাঁর কাসি ক্ষ া মচসয়সি তখন
ছতছন তাসদরসক ক্ষ া কসর ছদসয়সিন। বরাং ছতছন তাসদর ক্ষ ার জনয
আল্লাহ তা‘আ ার ছনকি একান্তভাসব িছরয়াদও কসরসিন।
৬. আত্মীয়-স্বজনরা ছনসজসদর ভুস র জনয ক্ষ া না চাইস ও ছনসজর
উদারতা বিত তাসদরসক ক্ষ া কসর ছদসব এবাং তাসদর মদাষ-ত্রুছিস ূ হ
এসকবাসরই ভুস যাসব।
কারণ, তা সাংছিি বযছক্তর উন্নত

ানছসকতা ও পর

সাহছসকতার

পছরচয় বহন কসর। বুছদ্ধ ান বযছক্ত মতা মসই ময ছনজ আত্মীয়-স্বজনসক
ক্ষ া কসর মদয় এবাং তাসদর মদাষ-ত্রুছিগুস া এসকবাসরই ভুস যায়।

23

সহীহ ু সছ

, হাদীস নাং ২৫৫৮।
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৭. ছনজ আত্মীয়-স্বজনসদর সাসথ নম্রতা ও ভদ্রতার পছরচয় ছদসব।
কারণ, এসত কসর সাংছিি বযছক্তর আত্মীয়-স্বজনরা তাসক অছিক হাসর
ভাস াবাসসব এবাং তার ছনকিবতখী হওয়ার জনয সবখদা মচিা করসব।
৮. আত্মীয়-স্বজনসদর খুছাঁ িনাছি ভু চুক স ূ হ ছনজ মচাসখ মদসখও তা না
মদখার ভান করসব এবাং তা ছনসয় কখসনা বযস্ত হসব না। কারণ, এছি
হস া হান বযছক্তসদর অনু প চছরত্র। আর এভাসবই মতা পরস্পসরর
ভাস াবাসা দীর্খ ছদন ছিসক থাসক এবাং পরস্পসরর িত্রুতা িীসর িীসর
ম াপ পায়। আর এছি হসে উন্নত ানছসকতা ও স্বেতার পছরচায়ক।
এসত কসর ানু সষর ান-সম্মান ক্রস ই বাড়সত থাসক। কখসনা তা কস
না।
আল্লা া ইবন ছহব্বান রহ. বস ন, ময বযছক্ত ানু সষর সাসথ চ ার মক্ষসত্র
তাসদর মদাষ-ত্রুছি স ূ হ এছড়সয় চ া এবাং তাসদর মথসক মবছি ছকিু
পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পছরতযাগ করার নীছত অব ম্বন কসর না মস স্বে
জীবসনর চাইসত অস্বে জীবনই মবছি মভাগ করসব। ানু সষর বন্ধুসত্বর
চাইসত তাসদর িত্রুতাই তার ভাসগয মবছি জুিসব।24
৯. যথাসািয আত্মীয়-স্বজনসদর ছখদ ত করার মচিা করসব। চাই তা
সরাসছর মহাক অথবা ছনসজর িন-সম্পদ ও পদ- যখাদা ছদসয়ই মহাক না
মকন।

24

রাওযাতু -উক্বা া: ৭২।
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১০. আত্মীয়-স্বজনসদরসক কখসনা ছনজ অনু গ্রসহর মখাাঁিা ছদসব না।
এ নছক তাসদর মথসক স পযখাসয়র আচরসণর আিাও করসব না। কারণ,
ইসতাপূ সবখই ব া হসয়সি, মস বযছক্ত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ছহসসসব
গণয হসব না ময বযছক্ত মকউ তার সাসথ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করস ই
তসব মস তার সাসথ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কসর।
১১. আত্মীয়-স্বজনসদর সাসথ অল্পসত তুি থাকার নীছত অব ম্বন করসব।
কারণ, এ নীছত অব ম্বন করস ই আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা অছত
সহজতর হয়। নতুবা নয়।
১২. আত্মীয়-স্বজনসদর অবস্থা ও

ানছসকতা বুসেই তাসদর সাসথ

অনু রূপ আচরণ করসব। কারণ, আত্মীয়-স্বজনসদর মকউ মকউ মতা
এ সনা রসয়সি ময, তার সাসথ বিসর অন্তত একবার সাক্ষাৎ এবাং াসে
াসে সা ানয মিানা াপই যসথি। আবার মকউ মকউ মতা এ সনা রসয়সি
ময, তার সাসথ াসে াসে ছকিু হাছসখুছি কথা ব স ই মস তাসত খুব
খুছি। আবার মকউ মকউ এ সনা রসয়সি ময, তার সাসথ বারবার সাক্ষাৎ
ছদসত হয় এবাং সবখদা তার খবরাখবর ছনসত হয়। নতুবা মস রাগ কসর।
অতএব আত্মীয়সদর প্রসতযসকর সাসথ তার ম যাজ অনু যায়ী আচরণ
করসব। তা হস ই তাসদর সাসথ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা অছত
সহসজই সম্ভবপর হসব।
১৩. আত্মীয়সদর সাসথ আপযায়সন বাড়াবাছড় করসব না।
কারণ, আত্মীয়-স্বজনরা যখন মদখসব আপছন তাসদর আপযায়সন বাড়াবাছড়
করসিন না তখন তারা বারবার আপনার সাসথ সাক্ষাসত উৎসাহী হসব।
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আর যখন তারা মদখসব আপছন তাসদর আপযায়সন বাড়াবাছড় করসিন
তখন তারা আপনার সাসথ বারবার সাক্ষাসত সসঙ্কাচ মবাি করসব এ সন
কসর ময, তারা আপনার সাসথ বারবার সাক্ষাৎ কসর আপনাসক ছবরক্ত
করসি না মতা?!
১৪. মকাসনা কারসণ আত্মীয়-স্বজনসদর কাউসক একান্ত ছতরস্কার করসত
হস

তা হা কাভাসব করসব। কারণ, সছতযকারাসথখ ভদ্র বযছক্ত মস, ময

ানু সষর অছিকারগুস া পুসরাপুছরভাসব আদায় কসর এবাং ছনসজর
অছিকারগুস া প্রসয়াজন মবাসি মিসড় মদয়। যাসত কসর আত্মীয়-স্বজনসদর
াসে পাস্পছরক সম্প্রীছত বজায় থাসক। তসব ছনসজর অছিকার খবখ
হওয়ার দরুন কাউসক একান্ত ছতরস্কার করসত হস ও তা হা কাভাসব
করসব।
১৫. আত্মীয়-স্বজনসদর ছতরস্কার সহয করসব এবাং তার একছি সু ের
বযাখযাও মবর করসব। এছি হসে সছতযকারাসথখ ছবছিি গুণীজনসদরই
চছরত্র। যাাঁসদর সিয ানছবক যাবতীয় গুণাব ী ছবদয ান এবাং যারা িীষখ
স্থানীয় চছরত্রবান তারাই মতা স াসজর অতযন্ত ধিযখিী বযছক্তবগখই হসয়
থাসকন। তাসদর মকাসনা আত্মীয়-স্বজন তাসদরসক ছতরস্কার করস

তারা

সন কসরন, তাাঁসদর উক্ত আত্মীয় সছতযই তাাঁসদরসক অতযছিক
ভাস াবাসসন এবাং তাসদর বারবার আসা-যাওয়া ও সাক্ষাৎ ছতছন অবিযই
কা না কসরন। তাই তারা তাাঁসদর উক্ত আত্মীসয়র ছনকি তাাঁসদর কৃত
অপরাি স্বীকার কসরন। কারণ, দু ছনয়াসত ছকিু ম াক মতা এ সনা রসয়সি
ময, তারা অনযসদরসক খুবই ভাস াবাসসন ছিকই। তসব তারা অসনযর
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মকাসনা মদাষ-ত্রুছি মদখস ই তাসক খুবই ছতরস্কার কসর।
১৬. আত্মীয়-স্বজনসদর সাসথ ময মকাসনা িরসণর হাছস-িাট্টা করসত
তাসদর সাছবখক অবস্থার প্রছত মখয়া

রাখসব এবাং তাসদর সিয যারা

হাছস-িাট্টা ম াসিই পিে কসর না তাসদর সাসথ তা করসব না।
১৭. আত্মীয়-স্বজনসদর সাসথ মকাসনাভাসবই বাছিতণ্ডা ও তকখ-ছবতসকখ
জছড়সয় পড়সব না। কারণ, তা িীসর িীসর পরস্পসরর াসে ছবসদ্বষ ও
িত্রুতা সৃ ছি কসর। বরাং তাসদর সাসথ এ ন সক আচরণ করা মথসক
দূ সর থাকসব যা সািারণত পারস্পছরক সম্প্রীছত ছবনি কসর।
১৮. কখসনা ছনজ আত্মীয়-স্বজনসদর কাসরার সাসথ মকাসনা িরসণর
েগড়া-ছববাদ র্সি মগস

যথাসািয আকষখণীয় উপস ৌকসনর

ািযস

ছনসজসদর িযকার পূ সবখর ভাব ও সম্পকখ ছিছরসয় আনার মচিা করসব।
কারণ, হাছদয়া ও উপস ৌকন এ ন একছি ছজছনস যা পরস্পসরর সিয
ভাস াবাসা সৃ ছি কসর এবাং পরস্পসরর িযকার ভু িারণাস ূ হ ছনরসন
কসর।
১৯. সবখদা এ কথা

সন রাখসব ময, আত্মীয়-স্বজনরা হসে ছনসজর

িরীসরর একছি অাংসির নযায়।
সু তরাাং তাসদরসক পছরতযাগ করা কখসনাই সম্ভবপর নয়। বরাং তাসদর
সম্মানই ছনসজর সম্মান এবাং তাসদর অসম্মানই ছনসজর অসম্মান।
আরবরা বস থাসক,
َ
َ ُ
َّ َ
»«انف من َوإن ذن

 47 

“নাক মতা মতা ারই যছদও তা মথসক াগাতার ছসন মবর হয়”।
২০. সবখদা এ কথা সন রাখসব ময, আত্মীয়-স্বজনসদর সাসথ িত্রুতা
মপাষণ করা সছতযই একছি ছনকৃি কাজ।
মকউ এসত ছনজসক াভবান সন করস ও ূ তুঃ মস ক্ষছতগ্রস্ত এবাং
মকউ এসত ছনজসক ছবজয়ী সন করস ও ূ তুঃ মস পরাজয়ী।
২১. ছবসয়-িাদী, আক্বীকা ইতযাছদ তথা ময মকাসনা অনু ষ্ঠাসন আত্মীয়স্বজনসদরসক দাওয়াত মদওয়ার প্রছত ছবসিষভাসব মখয়া
জনয সহজ উপায় হসে, প্রসতযসকই ছনসজর সক

রাখসব। এ

আত্মীয়-স্বজনসদর

একছি ছ স্ট সাংরক্ষণ করসব। যাসত থাকসব তাসদর না ও মিছ সিান
ছকাংবা ম াবাই নম্বর। আর যখনই মকাসনা অনু ষ্ঠান করার ছচন্তা করসব
তখনই উক্ত ছ স্ট খুস সবাইসক যথাসািয দাওয়াত মদয়ার মচিা করসব।
চাই তা সরাসছর মহাক অথবা মিছ সিাসনর ািযস । যছদ মকাসনা আত্মীয়
ময মকাসনাভাসব উক্ত দাওয়াত মথসক বাদ পসড় যায় তা হস অছত দ্রুত
ছনসজর ভু স্বীকার কসর তার কাসি ক্ষ া মচসয় ছনসব এবাং তাসক ময
মকাসনাভাসব সন্তুি করার মচিা করসব।
২২. আত্মীয়-স্বজনসদর াসে মকাসনা িরসনর স সযা র্সি মগস তাসদর
সিয যাসক আল্লাহ তা‘আ া সবার ভাস াবাসা কুড়াসনার সু সযাগ
ছদসয়সিন তাসক উক্ত স সযা দূ র করার জনয দ্রুত এছগসয় মযসত হসব।
তা না করস

একদা উক্ত স সযা বসড়া মথসক বসড়া হসয় সবাইসকই

জছড়সয় মি সব।
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২৩. ছনসজসদর িযকার মকউ ারা মগস

তার মরসখ যাওয়া সম্পছি

দ্রুত ওয়াছরিসদর াসে বন্টন কসর ছদসব।
মযন কাসরার ওয়াছরছি সম্পছি ছনসয় ওয়াছরি আত্মীয়-স্বজনসদর
পরস্পসরর াসে দ্বন্দ্ব-ছবগ্রহ সৃ ছি না হয়।
২৪. আত্মীয়-স্বজনসদর

িযকার মযৌথ বযবসা-বাছণসজযর মক্ষসত্র সবাই

ছনসজসদর সিয সবখদা একতা ও স সোতার প্রছত ছবসিষ গুরুত্ব ছদসব।
আ ানতদাছরতা, সতযবাছদতা, পরস্পর দয়া, ভাস াবাসা ও পরা িখ এবাং
অনযসক ছনসজর উপর অগ্রাছিকার মদয়ার প্রছত সবখদা যত্নবান থাকসব।
প্রসতযসক অসনযর জনয তাই ভাস াবাসসব যা ছনসজর জনয ভাস াবাসস
এবাং প্রসতযসক ছনসজর অছিকাসরর পািাপাছি অসনযর অছিকাসরর প্রছতও
যত্নবান হসব।
কখসনা মকাসনা স সযা অনু ভূত হস

তা অতযছিক সু স্পিতার সাসথ

ছবসিষ পযখাস াচনার ািযস স ািান করার মচিা করসব। প্রসতযসকই
ছনষ্ঠার সাসথ কাজ করার মচিা করসব। অসনযর কাসজর প্রছত মবছি দৃ ছি
ছদসব না। ময মকাসনা বযাপাসর ছনসজসদর সিয মকাসনা ছসদ্ধান্ত হস তা
ছ সখ রাখার মচিা করসব। এভাসব চ সত থাকস ইন্িাআল্লাহ তাসদর
সিয আল্লাহ তা‘আ ার পক্ষ মথসক রহ ত ও বরকত নাছয হসব এবাং
ছনসজসদর িযকার ভাস াবাসা দীর্খ ছদন অিুি থাকসব।
২৫.

াসস, িয়

াসস অথবা বিসর অন্তত একবার হস ও আত্মীয়-

স্বজনরা সবাই মকাথাও না মকাথাও একছত্রত হওয়ার মচিা করসব।
এভাসব সবাই একছত্রত হস

পরস্পর পছরছচছত, সহসযাছগতা ও
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ভাস াবাসা বৃ ছদ্ধ পাসব। ছবসিষ কসর উক্ত ধবিকগুস ার মনতৃসত যছদ
থাসক জ্ঞানী ও বুছদ্ধ ানরা।
২৬. আত্মীয়-স্বজনসদর াসে পারস্পছরক সহসযাছগতার জনয ছনসজসদর
সিয সবখদা একছি িান্ড রাখা উছচত। তাসত সবার পক্ষ মথসক ছনছদখি
হাসর

াছসক চাাঁদা, ছনসজসদর

িযকার িনীসদর ছবসিষ দান-সাদাকা

সাংগ্রহ করা মযসত পাসর। আত্মীয়-স্বজনসদর মকউ মকাসনা স সযায়
পড়স

তা ছবসিষভাসব বযাখযা-ছবসিষণ কসর মস বযাপাসর তাসক

যথাসযাগয সহসযাছগতা করসব। এসত কসর পরস্পসরর াসে ভাস াবাসা
জছন্মসব ও বৃ ছদ্ধ পাসব।
২৭. আত্মীয়-স্বজনসদর একছি মিান বুক ধতছর কসর তা কছপ কসর
সবার

াসে ছবতরণ করসব। উক্ত মিান বুকছি সবখদা ছনজ আত্মীয়-

স্বজনসক স্মরণ কছরসয় ছদসব। এসত কসর মিাসনর

ািযস

আত্মীয়-

স্বজনসদর খবরাখবর মনওয়া এবাং তাসদরসক ছবসিষ অনু ষ্ঠানাছদসত
দাওয়াত মদয়া সহজ হসব। আত্মীয়তার বন্ধনও রক্ষা পাসব।
২৮. আত্মীয়-স্বজনসদর ময কাউসক বার বার ছবরক্ত করা ও োস

ায়

মি া মথসক ছবরত থাকসব। কাউসক তার সািযাতীত ছকিু করসত বার
বার ছবরক্ত করসব না। ছবসিষ কসর আত্মীয়-স্বজনসদর মকউ যছদ উচ্চ
পদস্থ ক খকতখা বা িনী বযছক্ত মহান তা হস

তাসদরসক এ ন কাজ

করসত চাপ সৃ ছি করসব না যা তাসদর সাসিযর বাইসর অথবা কিসািয।
যছদ তারা মকাসনা কারসণ কাসরার মকাসনা আবদার রক্ষা করসত না
পাসর তা হস তাাঁসদরসক মকাসনা ছতরস্কার করসব না। বরাং তাসদরসক এ
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মক্ষসত্র অপারগ সন করসব।
২৯. আত্মীয়-স্বজনসদর

াসে পারস্পছরক পরা িখ আদান-প্রদাসনর

সু বযবস্থা থাকা উছচত। বরাং তাসদর াসে একছি স্থায়ী জছ সস শুরা
থাকস তা আসরা ভাস া। যাসত কসর কাসরার মকাসনা বসড়া স সযা মদখা
ছদস

তাসদর উপযু ক্ত পরা িখ মনয়া যায় এবাং এ ন এক ছসদ্ধাসন্ত

উপনীত হওয়া যায় যাসত আল্লাহ তা‘আ া সন্তুি থাকসবন। উপরন্তু
আত্মীয়-স্বজনরাও সবাই খুছি থাকসব। তসব জছ সস শুরার সদসযরা
এ ন হসত হসব যাসদর রসয়সি অতযছিক দূ রদছিখতা, ছবচক্ষণতা, ধিযখ ও
যথা স সয় সছিক ছসদ্ধান্ত মনওয়ার দু বখার ক্ষ তা।
৩০. তসব উপসরাক্ত সক

ছবষসয় এ কথার মখয়া

রাখসব ময, মযন

আত্মীয়তার সম্পকখ হয় এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুছির জনয এবাং
পারস্পছরক সহসযাছগতা হয় পসরাক যাণ ও আল্লাহভীরুতা র ছভছিসত।
মযন তা জাসহ ী যু সগর বাংি ও আত্মীয় মপ্রস র ছভছিসত না হয়।
আল্লাহ তা‘আ া আ াসদর সক সক এ পর আত্মীয়তার বন্ধনিুকু ছিন্ন
করা মথসক সবখদা মবাঁসচ থাকার তাওিীক দান করুন। আ ীন!
َ َ َّ َّ َ ُ َ ِّ َ َ َ ُ َّ َ َ
َ ْجع
َ َلَع آَل َو َصحبه أ
ْي
وصل اهلل لَع نبينا حمم ٍد و
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ানু ষ

াত্রই তার ছকিু না ছকিু আত্মীয়-স্বজন অবিযই

রসয়সি এবাং তাসদর সসে িীসর িীসর তার সু সম্পকখ গসড়
উিাই ছনতান্ত স্বাভাছবক। পক্ষান্তসর দুছনয়ার মকাসনা ক্ষুদ্র
স্বাথখসক মকন্দ্র কসর কখসনা কখসনা তাসদর পরস্পসরর
াসে দ্বন্দ্ব-ছবগ্রহ ম সগ যাওয়াও অতযন্ত স্বাভাছবক।
আত্মীয়তার াসে দ্বন্দ্ব-ছবগ্রহ এবাং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন
করার িরণস ূ হ ও অনযানয নব উদ্ভাছবত িরণ স ছির
ূ স াৎপািসনর জনযই ম খসকর এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।
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