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জুলুম : পীড়িতের অশ্রু পীিতের পরাজয় 

পৃড়িবীর সবাই শাড়ি চায়। োবৎ রাষ্ট্রই চায় সুখ-সমৃড়ি অজজন 
েরতে। ড়েন্তু সুখ নাতমর সসানার হড়রণড়ি সেন জাড়ন অধরাই সিতে 
যায়! োরণ েী? োরণ হতলা শাড়ি োমনা েরতলও অড়ধোাংশই 
পাতর না শাড়ির পি অবলম্বন েরতে। সুখ ও শাড়ির সদখা সপতে 
হতল আবশযে মানুতের মতধয অড়ধোর ও ইনসাফ ড়নড়িে েরা। 
পরস্পতর ভ্রােৃত্ব ও সম্প্রীড়ের চচজা েরা। অড়ধোর ও ইনসাফ 
বাস্তবায়তনর মাধযতমই সেবল প্রশাড়ি ছিায়। ড়নরাপত্তা প্রড়েষ্ঠা পায়। 
সমাতজ এতে অপতরর মতধয বন্ধন সুদৃঢ় হয়। ধনী-গড়রতবর মতধয 
আস্থা গতি ওতে। সম্পদ উন্নে ও রাষ্ট্র সমৃি হয়। স্বচ্ছলো বৃড়ি 
পায় এবাং অড়স্থড়ের পড়রবতেজ পড়রড়স্থড়ে শাি হয়। েখন সেউ 
অড়স্থরোয় পড়েে হয় না। সতবজাপড়র উন্নয়ন-উৎপাদতন আড়মর-ফড়ের 
ও মাড়লে-শ্রড়মে প্রতেযতেই োড়িে লতযয ধাড়বে হয়। পি-
পড়রক্রমায় এমন ড়েছুর সৃড়ি হয় না যা োতরা েমজসৃ্পহাতে স াো 
ড়োংবা উত্থানতে বাধাগ্রস্ত েতর।  

পযািতর জুলুম এসবতে সুদূর পরাহে েতর। সমাতজর শাড়ি ও 
ড়স্থড়ে এবাং মানুতের সুখ ও সমৃড়িতে বাধাগ্রস্ত েতর। ইসলাম োই 
মানুেতে ইনসাতফ উদু্বি েতরতছ। সেেজ েতরতছ জুলুম ও অনাচার 
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সিতে। পড়বত্র েুরআন ও সুন্নাতহর অসাংখয জায়গায় ড়বড়বধ প্রসতে 
নানা উপাতয় ইনসাতফর উপতদশ সদয়া হতয়তছ। ড়নতেধ েরা হতয়তছ 
জুলুম ও সবইনসাড়ফ সিতে। মানুতের েলযাতণ উদু্বি এবাং অড়নি 

সাধন সিতে সেেজ েরা হতয়তছ। আল্লাহ োরও প্রড়ে সযমন জুলুম 
েতরন না, সেমড়ন ড়েড়ন োরও োতছ ো প্রেযাশাও েতরন না। 
পড়বত্র েুরআতন ড়েড়ন বতলন,  

ل   يهرِيده  ّلَله ٱ َوَما ﴿  [  ١٣: اغفر] ﴾ ٣١ عَِبادِ ل ِل   ام  ظه

‘আর আল্লাহ বান্দাতদর প্রড়ে সোতনা জুলুম েরতে চান না।’ {সূরা 
আল-মু’ড়মন, আয়াে : ৩১}  

আবূ যর ড়গফারী রাড়দআল্লাহ আনহু েেৃজে বড়ণজে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইড়হ ওয়াসাল্লাম বতলন, আল্লাহ ো‘আলা ইরশাদ 
েতরন, 

ْمت   إِِّن  ِعبَاِدى يَا» لْمَ  َنرَّ مْ  وََجَعلْت ه   َنْفِس  ََعَ  الظُّ ًما بَيْنَك  َرَّ واتَ  فَلَ  حم   .«َظالَم 

‘সহ আমার বান্দা, আড়ম ড়নতজর ওপর জুলুম হারাম েতরড়ছ এবাং 
এতে সোমাতদর মাতেও হারাম েতরড়ছ। অেএব সোমরা পরস্পর 
জুলুম েতরা না।’ [মুসড়লম : ৬৭৩৭]  
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মানতবড়েহাতসর পরতে পরতে ইনসাফ ড়নমূজল হতয়তছ। সশেি 
সগতিতছ জুলুম ও অেযাচার। শাসেরা যুতগ যুতগ জুলুম-অেযাচার 
েতরতছ প্রজাতদর ওপর। সবল ড়নপীিন চাড়লতয়তছ দুবজতলর ওপর। 
বস্তুে পূবজবেজী জাড়েগুতলা ধ্বাংস হতয়তছ সেবল োতদর জুলুম ও 
উিে আচরতণর োরতণই। সযমন আল্লাহ ো‘আলা ইরশাদ েতরন,  

ه   َولََقد   ﴿
َ
ونَ ل  ٱ َنالَك  أ ره م  َقب   ِمن قه وا   لََما لِكه  [  ٣١: يونس] ﴾ َظلَمه

‘আর অবশযই আড়ম সোমাতদর পূতবজ বহু প্রজন্মতে ধ্বাংস েতরড়ছ, 
যখন োরা জুলুম েতরতছ।’ {সূরা ইউনুস, আয়াে : ১৩}  

আতরে আয়াতে আল্লাহ বতলন,  

م   فَتِل َك  ﴿ ٓوا    بَِما َخاوَِيَۢة بهيهوتههه َٰلَِك  ِف  إِنَ  َظلَمه م   ٓأَليَة   َذ ونَ  ل َِقو  لَمه : انلمل] ﴾ ٥٢ َيع 
٢٥  ] 

‘সুেরাাং ওসব োতদর বাড়ি-ঘর, যা োতদর জুলুতমর পড়রণড়েতে 
ড়বরান হতয় আতছ’। {সূরা আন-নামল, আয়াে : ৫২} 

নমরুদ-ড়ফরাউতনর সপ্রোত্মা সবজোতলই সচিা েতরতছ শাসে ও 
পড়রচালেতদর োাঁতধ সওয়ার হতে। োই পূবজ সিতেই সেেজ েরা 
হতয়তছ জুলুতমর এই অপড়রদশজী পি সিতে। ড়েন্তু ইড়েহাতসর সবতচ 
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বি ড়শযা সেউ ইড়েহাস সিতে ড়শযা সনয় না। পৃড়িবীর ধ্বাংসপ্রাপ্ত 
বহুজাড়ের ইড়েহাস সরামন্থনও পাতর না োই মানুেতে ড়নপীিন-
ড়নতেেতণর ড়নড়ন্দে পি সিতে ড়বরে রাখতে। অেযাচারীরা সব 
সময়ই ড়নতজর শড়ির মরীড়চোর ধতন্দ পতি অেযাচার চাড়লতয়তছ। 
পড়বত্র েুরআতন আল্লাহ ো‘আলা দ্বযিজহীন াতব বতল ড়দতচ্ছন,  

نِذر   ﴿
َ
م  َوأ لهوبه ل  ٱ إِذِ  زِفَةِ ٓأۡلٱ مَ يَو   هه ى قه  ََحِيم   مِن   لِِميَ لِلَظَٰ  َما ِظِمَي  َكَٰ  َناِررِ ل َ ٱ ََلَ
َطاعه  َشفِيع   َوَل   [  ٣١: اغفر] ﴾ ١٨ يه

‘আর েুড়ম োতদরতে আসন্ন ড়দন সম্পতেজ সেেজ েতর দাও। যখন 
োতদর প্রাণ েণ্ঠাগে হতব দুুঃখ, েি সাংবরণ অবস্থায়। 
অেযাচারীতদর জনয সনই সোতনা অেৃড়ত্রম বনু্ধ, সনই এমন সোতনা 
সুপাড়রশোরী যাতে গ্রাহয েরা হতব। {সূরা আল-মু’ড়মন, আয়াে : 
১৮}  

আতরে আয়াতে আল্লাহ ো‘আলা বতলন,  

 [  ١٣: احلج] ﴾ ٧١ نَِصي   ِمن لِِميَ لِلَظَٰ  َوَما﴿

‘আর যাড়লমতদর সোতনা সাহাযযোরী সনই’। {সূরা আল-হজ, আয়াে 
: ৭১}  
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শুধু শাসে বা উপরস্থ পযজাতয়ই নয়, আমাতদর বযড়ি জীবন সিতে 
ড়নতয় প্রড়েড়ি স্ততর জুলুম পড়রহার েরতে হতব। সয সোতনা ধরতনর 
অনাচার সিতে সবাইতে ড়বরে িােতে হতব। অনযিায় সবাইতে 
এেড়দন এমন ড়বচারতের োেগিায় দাাঁিাতে হতব যার োতছ সোতনা 
োরচুড়প বা দুনজীড়ে েতর বাাঁচার সুতযাগ সনই। ড়যড়ন সব শাসতের 
শাসে এবাং সব ড়বচারতের ড়ন ুজল ড়বচারে। ড়েয়ামতের সসই 
ড়দনড়ির েিা স্মরণ েড়রতয় সদওয়া হতয়তছ এোড়ধে হাদীতস। জাতবর 
ইবন আবদুল্লাহ রাড়দআল্লাহু আনহু েেৃজে বড়ণজে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইড়হ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ েতরন,   

وااتَّ  » لْمَ  ق  لْمَ  فَإِنَّ  الظُّ ل َمات   الظُّ  .« الِْق َاَمةِ  يَْومَ  ظ 

‘সোমরা জুলুম সিতে সবাঁতচ িাতো, োরণ জুলুম ড়েয়ামতের ড়দন 
অতনে অন্ধোর হতয় সদখা সদতব।’ [মুসড়লম : ৬৭৪১]  

অেযাচারী যখন অতনযর প্রড়ে অনাচার চালায় েখন োর মতন হয় 
সসই বুড়ে সতবজসবজা। োর শড়ি ও যমো বুড়ে ড়চরস্থায়ী। সস  ুতল 
যায় সয ওই অসহায় সলােড়ির পতয আর সেউ না িােুে, সবজদ্রিা 
ও সবজতশ্রাো আসমাতনর অড়ধপড়ে রতয়তছন। মানুতের অযমো ও 
শড়ির সদৌি েেিুেু ো স্মরণ েড়রতয় ড়দতয় আল্লাহ ো‘আলা 
ইরশাদ েতরন,  
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ِش  َوَل ﴿ ۡرِض  ِف  َتم 
َ ۡرَض  ََت رَِق  لَن إِنََك  َمرًَحا   ٱۡل 

َ َباَل  َتب لهغَ  َولَن ٱۡل  ِ
ول   ٱۡل   ﴾٣٧ طه

 [  ١١: االرساء]

‘আর যমীতন বিাই েতর চতলা না; েুড়ম সো েখতনা যমীতন ফািল 
ধরাতে পারতব না এবাং উচ্চোয় েখতনা পাহাি সমান সপৌঁছতে 
পারতব না।’ {সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াে : ৩৭}  

ঘুড়ি সযমন আোতশ ওিার সময় ড়নতজতে সমূ্পণজ স্বাধীন  াতব। মতন 
হয় পুতরা আোশই সযন োর। োতে আর োতরা হাতে বড়ন্দ ড়োংবা 
োতরা অধীন হতে হতব না। বাোতসর োতল োতল ইতচ্ছ মাড়ফে 
সেবল সস ডাতন-বাতম উিতে িাতে। অিচ েখন সস সবমালুম  ুতল 
যায় সয োর সুতোর সগািা বাাঁধা সসই নািাইতয়। োর স্বাধীনো 
মূলে ঘুড়ি চালতের ইচ্ছার অধীন। মানুেও সেমড়ন জুলুম েরার 
সময় ড়নতজর অযমো ও যণস্থায়ীতত্বর েিা ড়বসৃ্মে হতয় যায়। 
দয়াময় আল্লাহ মানুেতে বারবার সুতযাগ সদন জুলুম-অেযাচার সিতে 
ড়নতজতে শুধতর ড়নতে। জুলুতমর পি সিতে ড়নতজতে সড়রতয় আনতে। 
োরপরও যড়দ সস ড়ফতর না আতস েখন োর ও সব ড়েছুর স্রিা 
আল্লাহ োতে পােিাও েতরন। েখন অেযাচারীর সোতনা শড়ি বা 
ফড়ন্দই আর োতজ আতস না।  
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আবূ মূসা আশ‘আরী রাড়দআল্লাহু আনহু েেৃজে বড়ণজে, ড়েড়ন বতলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইড়হ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

َ  إِنَّ  » الِمِ  ةَي ْمِل  اّللَّ َخَذه   إَِذا َنّتَّ  لِلظَّ
َ
ْفِلتْ  لَمْ  أ  . « ه  ي 

‘আল্লাহ জাতলমতে অবোশ সদন। অবতশতে যখন োতে পােিাও 
েতরন েখন োর পলায়তনর অবোশ িাতে না।’ [বুখারী : ৪৬৮৬]  

আর যড়দ দুড়নয়াতে সোতনা োরতণ সস পারও সপতয় যায়, আতখরাতে 
ড়েন্তু োর পার পাওয়ার সুতযাগ সনই, আল্লাহ ো‘আলা বতলন,  

َمله  َماعَ  َغَٰفًِل  ٱّلَلَ  ََت َسَبَ  َوَل ﴿ وَن   َيع  م   إَِنَما ٱلَظَٰلِمه رههه ِ م   يهَؤخ  َخصه  ِِلَو   فِيهِ  تَش 
ب َصَٰره 

َ ِطعِيَ  ٤٢ ٱۡل  ه  نِِع  مه ق  تَد   َل  رهءهوِسهِم   مه م    إَِِل هِم   يَر  هه ف   َطر فه
َ
م    َِوأ  ﴾ ٤٣ َهَوآء   َدتههه

 [  ٢١  ،٢٥: ابراه م]

“আর আপড়ন েখতনা মতন েরতবন না সয, যাড়লমরা যা েতর সস 
ড়বেতয় আল্লাহ্ গাড়ফল, েতব ড়েড়ন োতদরতে সসড়দন পযজি অবোশ 
সদন সযড়দন োতদর চযু হতব ড়স্থর।  ীে-ড়বহ্বল ড়চতত্ত উপতরর ড়দতে 
োড়েতয় োরা ছুতিাছুড়ি েরতব, ড়নতজতদর প্রড়ে োতদর দৃড়ি ড়ফরতব 
না এবাং োতদর অির হতব উদাস”। [সূরা ইবরাহীম, ৪২-৪৩] 
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বস্তুে সামাড়জে শাড়ি ও রাষ্ট্রীয় অগ্রগড়ে অজজন সেবল েখনই সম্ভব, 

যখন ধনী-গড়রব, ধমজ-বণজ ড়নড়বজতশতে মানুতের প্রড়ে ইসলাতমর অনুপম 

সাতমযর দৃড়ি ড়ে বাস্ততব রূপাড়য়ে হতব। ইসলাতম শ্রম যড়দ হয় 

বযড়ির দাড়য়ত্ব, েতব রাতষ্ট্রর দাড়য়ত্ব আগ্রহী প্রড়েড়ি বযড়ির জনয 

েতমজর সাংস্থান েরা। বযড়ির যড়দ দাড়য়ত্ব হয় োতজ ড়নষ্ঠার পড়রচয় 

সদয়া, েতব রাতষ্ট্রর দাড়য়ত্ব সম্পদ ও মাড়লোনার সুেম বণ্টন েরা। 

োজ যড়দ হয় উৎপাদতনর প্রধান স্তম্ভ েতব রাতষ্ট্রর দাড়য়ত্ব মানব 

সম্পতদর উন্নয়ন ঘিাতনা, যারা োতজর মান বািাতব এবাং োর প্রড়ে 

যত্ন সনতব। শ্রড়মে যড়দ হয় প্রেৃে সম্পদ, েতব রাতষ্ট্রর দাড়য়ত্ব সখতি 

খাওয়া সলােগুতলার ওপর চলমান জুলুম বন্ধ েরা। োতদর মজুড়র 

বৃড়ি এবাং সমান সুতযাগ ও স্বাস্থয রযায় উতদযাগ সনয়া। মহান আল্লাহ 

আমাতদর সবাইতে সব ধরতনর জুলুম ও অনাচার সিতে ড়বরে 

িাোর োওফীে দান েরুন। আমীন।   


