বন্ধু ত্ব
ভানুল াভাজিক িীফ। ভাি ফদ্ধ থাকা ভানুষলয স্ববাফ। এক াষথ একই ভাষি
ফা কযষে জগষে ভানুল যস্পষয ম্পষকে িজিষে ষি। এষক অষযয আন ষে
মাে। এভন ম্পকে ষক ফরা ে ফন্ধুত্ব।
ইরাভ ভানফ িাজেয িনয আল্লায দেো জযূনে িীফন জফধান। িীফষনয কর
জফলষে দভৌজরক নীজেভারা ঠিক কষয জেষেষে ইরাভ। ফন্ধুষে ভানফ িীফষনয একটি
গুরুত্বূনে জফলে। োই এফযাাযটিও এজিষে মােজন ইরাভী াযীো’। াযীো’
জফধান ভষে ফন্ধুষেয ফন্ধুষত্বয চাযটি ধা যষেষে। মথাাঃ
ক. াধাযণ ফন্ধু, যাজপক্ব। চরায ষথ, কভেষেষে ফা ভাষিয েয জাষফ
ভানুষলয ভাষে যস্পষয ম্পকে গষি উষে। এক ভষে এই ম্পকে হৃেযোে রূ
দনে। েখন এষক অষনযয প্রজে দকাভর ও ুহৃে ষে মাে। এভন ম্পষকে য উয
গষি উো ফন্ধুষক ফষর াধাযণ ফন্ধুত্ব, যাজপক্ব।
খ. জফশ্বস্থ ফন্ধু, ােীক্ব। ধীষয ধীষয ভানুষলয ম্পকে আয গবীয ে। এক মোষে
এষক অনযষক জফশ্বা কযষে শুরু কষয। ফন্ধুষত্বয ম্পকে মখন এভন মোষে দৌষে
মাে দম, এক ফন্ধু আষযক ফন্ধুষক জফশ্বা কষয জনষিয ফযজিগে ফযাাষযও াজভর
কষয দনে এভন মোষেয ফন্ধুষক ফষর ােীক্ব।
এই েুই ধযষনয ফন্দুষত্বয ভূরজবজি ভানফো। ভানুল জাষফ ভুজরভ কাজপয ফায
াষথই এভন ফন্ধুত্ব ষে াষয। এষে াযীো’ দকান জফজধ জনষলধ আষযা কষযজন।
গ. অন্তযঙ্গ ফন্ধু, খারীর। জেষন জেষন ভানুষলয ম্পকে আয গবীয ে। এক ভে
ফন্ধুষত্বয ম্পকে

এভন মোষে দৌষে মাে দম, এক ফন্ধু আষযক ফন্ধুয আেষে

অনুপ্রাজণে ে। এভন অন্তযঙ্গ ফন্ধুষক ফষর খারীর। এভন ফন্ধুত্ব ফায াষথ কযা
বার নে। ভন্দষরাষকয াষথ এভন ম্পকে কযষর জফভ্রাজন্তয ম্ভাফনাই দফী। োই
এভন ফন্ধুষত্বয ফযাাষয াফধান কষয জেষেষে ইরাভ। ফজনেে ষেষোঃ
আ’ইা যাাঃ দথষক ফজনেে, যাূর াাঃ ফষরষেনাঃ ভানুল োয খারীষরয আেষে
আেেফান ে। োই বাফষে ষফ কাষক দ খারীর ফানাষফ। (আফু -োউে)
ঘ. ওোরী। ফন্ধুষত্বয ম্পকে মখন এভন মোষে দৌষে মাে দম, এক ফন্ধু আষযক
ফন্ধুয িনয দকান োেবায জনষে ফা দকান োষভরাে িিাষেও জিধা কষয না। দম

ফন্ধুষত্বয াষথ অজববাফকত্ব  অষনক োে বায এষ মাে। এভন ফন্ধুষক ফষর
ওোরী।
এভন ফন্ধুত্ব শুধু ঈভাষনয জবজিষেই ষে াষয। কাজপয, ভুজযক ফা ভুনাজপষকয
াষথ এভন ম্পকে যাখা া ও জফভ্রাজন্তয থ। প্রকৃ ে ভুঅজভন না ষর আন
ফাফা, ভা, বাই, দফানষেয াষথও এভন ম্পকে কযষে ফাযন কযা ষেষে। ইযাে
ষছাঃ
ভুঅজভনগণ!
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িাজরভ(অযাধী) ষে মাষফ। (৯ োওফাাঃ ২৩)
কাজপযষেযষক ওোরী ফানাষনা জফভ্রাজন্তয অনযেভ থ। মাযা কাজপযষক ওোরী
ফানাে োষেয ঈভান নষ্ট ষে মাে। োযা ষে মাে ভুনাজপক্ব। এভন ষথ জফভ্রান্ত
ষেষে ফনী-ইযাঈষরয অষনক ভানুল। আয একই ষথ জফভ্রান্ত ষছ আভাষেয
ভাষিয অষনক ভানুল। ইযাে ষছাঃ
ভুনাজপকষেয ংফাে োও। োষেয িনয মন্ত্রণাোেক আমাফ। মাযা ভুঅজভনষেয
দেষি কাজপযষেয ওোরী ফানাে। োযা জক এষেয কাষে ইজ্জে চাে? কর
ইজ্জষেয ভাজরক আল্লা। (৪ জনাাঃ ১৩৮,১৩৯)
ববিঃ দ্রিঃ এম্পষকে জফস্তাজযে িানষে ষর আভাষেয জষরফাষয ৪থে ফইষে “আরওোরা ওো-র-ফাযা” ােটি ষি জনন।
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