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জােলম শাসেকর সামেন সতয তত েল  রা 
 

সৎ কােজ আেদশ এবং অসৎ কােজ িনেষ  করা একজন 
মতিমেনর গুর �ুপূ রমানী দািয়রি এ দািয়র ুালেন অবেহলা বা 
ৈশিথলয  দশূন আ াহর রজব তরািাত কেরি ।ডেক আেন 
বহিব  আসমানী িবুদি ুিব� কত রআেন মতিমেনর দািয়র স�েকূ 
বলা হেয়েছ,  

ۡوِ�َآءُ  َ�ۡعُضُهمۡ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ﴿
َ
ُمُرونَ  َ�ۡعٖض�  أ

ۡ
 َوَ�ۡنَهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  يَأ

لَٰوةَ  َوُ�قِيُمونَ  ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  َّ َكٰوةَ  َوُ�ۡؤتُونَ  ٱل َّ َ  َوُ�ِطيُعونَ  ٱل َّ ۥٓۚ  ٱ ٰ�َِك  َورَُسوَ�ُ ََ و�
ُ
 أ

ۗ  َسَ�َۡ�ُُهمُ  ُ َّ َ  ِِنّ  ٱ َّ ٌَ  ٱ    ]  ٧١: بلو�ة[ ﴾ ٧ َحِكيمٞ  َعَِ�
‘আর মতিমন তুুষ ও মতিমন নারীরা এেক অুেরর ব�ত , তারা ভাল 
কােজর আেদশ ।দয় আর অনযায় কাজ ।থেক িনেষ  কের, আর 
তারা সালাত কািয়ম কের, যাকাত  দান কের এবং আ াহ ও 
তাঁর রাস�েলর আনতরতয কেরি এেদরেক আ াহ শী�ই দয়া 
করেবন, িন�য় আ াহ ুরা�মশালী,  জাময়ি’ {স�রা আত-
তাওবা, আয়াত : ৭১}  
।কােনা জািত যখন সি�িলতভােব অনযােয়র  িতবাদ ।ছেে ।দয়ি 
বয্ থােক ।কবল িনেজেক িনেয়ি তখন ।স জািতর ওুর িবুদ 
অতযাসস হেয় ুেেি পুিথবীর ইিতহােস বহ জািতর ুতন ও 
চ� ো� �ংস ।ডেক এেনেছ এই কতূবয কােজ অবেহলাি আ াহ 
বনী ইসরাইল স�দায় স�েকূ বেলেছন,  
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﴿  � ۚ  ّمنَكرٖ  َعن يَتََناَهۡونَ  َ�  َ�نُوا �  َما َ�ِۡئَس  َ�َعلُوهُ : دة بليئ[ ﴾ ٧ َ�ۡفَعلُونَ  َ�نُوا
٧٩  [ 

‘তারা ।যসব রিহূত কাজ করত তা হেত তারা এেক অনযেক 
বারপ করত নাি তারা যা করত তা কতই না িনকপ �ি’ {স�রা আল-
মািয়দা, আয়াত : ৭৯}  
নযােয়র ুেথ ডাকা আর অনযােয় বা া ।দবার এই কাজিজ চািলেয় 
।যেত হয় বযিি ।থেক সমাজ এবং সমাজ ।থেক রাা ও 
িব�ুযূােয়ি যারা সতশাসক, নযায়ুরায়ন রাাুিরচালক তারা রাাীয় 
ুযূােয় অেনযর মতেক অবদিমত কেরন নাি তারা অেনযর মেতর 
 িত ��াশীল হনি অেনযর সদতেুােদশেক অঘূ ।ভেব বতেক তত েল 
।ননি এেত কের তারা ।যমন আ াহর ি য় হন, রাাও ।তমন 
উুকপ ত হয়ি জনরপ থােকন শাি�েতি  
পু িথবীর সবূ থম আ তিনক কলযাপরাা মদীনা নররীর জনরপ 
িনিবূ্ ও িনভূেয় তার শাসক রাস�লত াহ সা া াহ আলাইিহ 
ওয়াসা াম এবং তাঁর ুের চার তুপযবান খিললার সামেন ‘সৎ 
কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষে র’ অংশ িহেসেব তােদর 
মত তত েল  রেত ুারেতনি মহানবীর অভযাস িছল িতিন নানা 
িবষেয় সাহাবােয় ।করােমর মত িনেতনি শাসেকর সামেন মত 
 কােশ উৎসািহত করেতনি উহদ যতে�র  া�ােল রাস�লত াহ 
সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা াম ও িবিশ� সাহাবা রািদয়াআ াহ 
‘আনহেমর মত িছল মদীনা শহেরর অভয�ের অববান কের 
শ�র ।মাকােবলা করাি ুকা�ের হামযা রািদয়াআ াহ ‘আনহ 
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এবং অেুকাকপ ত যতবক সাহাবীরা চাইিছেলন শহেরর বাইের 
।কােনা উ�তি  া�ের িরেয় যত� করেতি রাস�লত াহ সা া াহ 
আলাইিহ ওয়াসা াম তােঁদর এই মত �হপ কের উহদ  া�ের 
কত রাইশেদর িবুেক যতে� অবতীপ ূহনি  
আব� বকর রািদয়া াহ ‘আনহ রাস�েলর  থম খলীলা মেনানীত 
হবার ুর জনরেপর উে�েশ বেলন, ‘আমােক অনতসরপ কেরা 
যতকপ আিম আ াহ ও তাঁর রাস�েলর অনতসরপ করবি যিদ আিম 
।রামরাহীর ুেথ ুিরচািলত হই তেব ।তামরা আমােক সিঠক 
ুেথর িদশা ।দেবি’ তৎুরবতূী খলীলা উমর রািদয়া াহ ‘আনহও 
কমতায় থাকেত বিপ তায় জনরপেক বেলন, ‘আিম যিদ ভত ল ুেথ 
ুিরচািলত হই তখন ।তামরা কী করেব?’ তাৎকিপকভােব 
একজন উ�র িদেলন, ‘এই তরবারী িদেয় ।সাজা ুেথ িনেয় 
আসেবা’ি  
ুকা�ের কমতা যােদর অ�, বি র ও িবেবক িতবি� বািনেয় 
।দয়, তারা অেনযর মেতর ।তায়া�া কেরন নাি তারা রাাীয় ুীেন 
ও জতলতেমর িবুে� সেতযা্ারপকারীর জত ঁিজ ।চেু  রেত চানি 
রাাীয় কমতা ও সরকাির বািহনীর ।জাের তারা সতযেক মািজর 
িনেচ দালন করেত চানি চান িনেজর তি�বাহক ও ্াবকেদর 
সামেন ।রেখ িমথযা ও অনযােয়র রাজ কােয়ম করেতি তথািু 
ইিতহােসর নানা বােঁক িকছত অকত েতাভয় সতযিনন মানতষেক ।দখা 
যায় জােলেমর �কত িজ উেুকা করেতি তারা িনেজর জীবন িবুস 
আবার কখেনা উৎসরূ কের সবার সামেন সতয তত েল  েরনি 
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লােখা-।কািজ িমথযা �ুজারীর সামেন বতক িচিতেয় সেতযাচারপ কের 
বায়ী জায়রা কের ।নন মানতেষর মেনর মতকত ের এবং ইিতহােসর 
।সানালী ুাতায়ি  

কমতাবান শাসেকর সামেন সতয বলা অেনক বে কিঠন িবষয়ি 

।দাদূ্  তাু ও  ভাবশালীর স�তেখ সাহস  দশূন এবং সতয 

উ্ারেপর সাহস সবার থােক নাি যােদর থােক, তারা সময়েক 

জয় করেত ুােরনি কিঠন চযােলল ।মাকােবলা কের জীব� 

িকংবদি� হেয় ওেঠনি এমন সাহসী ও সৎ মানতেষর উুমা িবরল, 

দতলূভ এবং হােতেরানাি সংখযায় কম হেলও ইিতহােসর িবিভস 

বাঁেক সতযিনন মানতেষর সাহসী উ্ারেপর নিজর রেয়েছি এ 

 রেনর মানতষ থােক বেলই সমােজ-রাো িকছতজা ভারসাময সপি� 

হয়ি সেতযর আেলা িববত িরত হয়ি সতয-িমথযার িচরায়ত  েে 

সেতযর মিহমা  কাশ ুায়ি অসেতযর ুতন অবশযশাবী হয়ি 

এ দতরহ কাজ সবাইেক িদেয় হয় নাি হয় তােদর িদেয়ই যােদর 
বক রমান ও সৎ সাহেস জইজত টরি যারা ুািথূব ভয় ও জারিতক 
।লাভ সংবরপ করেত ুােরনি যারা কত ষ ুিরবােরর মায়া এবং 
গিজকয় ি য়জেনর ভােলাবাসা িডেে সবার হেয় উঠেত ুােরনি 
িনেজেক সবার এবং সব সমেয়র কের তত লেত ুােরনি যারা 
উ�ীিবত ও বলীয়ান হন ।দশ-কােলর রি্ ।ুিরেয় সবূকােলর 
সতযিনন মানতেষর ভােলাবাসায়ি এ কারেপই সবূকােলর সবূে�ন 
নযায়শাসক এবং সবূে�ন বীর মহানবী সা া াহ আলাইিহ 
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ওয়াসা াম জােলম শাহীর সামেন সেতযা্ারপেক আখযািয়ত 
কেরেছন ‘সবূে�ন িজহাদ’ িহেসেবি সাহাবী আব� উমামা বােহিল 
রািদয়া াহ ‘আনহ ।থেক বিপূত, 

نّ 
ن
ِ  رنُسولن  يني: قنيلن  رنُجًال  أ َّ َّ  ب لنيْهِ  بهللاُ  َن ، عن لّمن ُّ  َنسن

ن
يدِ  أ هن ِ

ْ
ُل؟ بل فْضن

ن
رنُسوُل  أ ِ  َن َّ َّ  ب  َن

لنيْهِ  بهللاُ  لّمن  عن ةن  ينْرِ�  َنسن نْمرن   بلْ
ن

�َ
ُ ْ
ْعرنضن  بأل

ن
غُْه، فنأ ُ  قنيلن  ُُمّ  �ن

ن
ةِ  ِعغْدن  ل نْمرن ى بلْ  بلْوُْسطن

ْعرنضن 
ن
غُْه، فنأ ةن  رن�ن  فنلنّمي �ن ْرن ، جن بنةن قن عن

ْ
عن  بل َنضن ْرزِ  ِف  رِْجلنهُ  َن ان

ْ
ْ�نن «: قنيلن  بل

ن
: قنيلن  »بلّسيئُِل؟ أ

ِ  رنُسولن  يني ذنب أنني َّ ُل «: قنيلن  ب فْضن
ن
يدِ  أ هن ِ

ْ
نْ  بل ةن  قنيلن  من ِمن ّق  كن ينٍ  ِعغْدن  حن يئِرٍ  ُسلْطن   »جن

(িবদায় হেজ)  থম জামারায় ুাথর িনেকেুর সময় এক বযিি 
রাস�লত াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা ামেক িজেজস করেলন, ।হ 
আ াহর রাস�ল সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা াম ।কান িজহাদ 
সেবূা�ম? রাস�লত াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা াম তােক এিেেয় 
।রেলনি অতুর ি তীয় জামারায় িরেয়ও িতিন তাঁর উে�েশ 
একই  � করেলনি রাস�লত াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা ামও 
একইভােব এিেেয় ।রেলনি অবেশেষ তপ তীয় জামারায় বা জামারা 
‘আকাবায় িরেয় যখন রাস�লত াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা াম 
ুাথর িনেকু করেলন এবং উেজর ।রকাবীেত ুা রাখেলন, িতিন 
জানেত চাইেলন, ‘ �কারী ওই বযিি ।কাথায়?’ ওই বযিি 
বলেলন, এই আিম এখােন ।হ আ াহর রাস�লি িতিন বলেলন, 
‘সেবূা�ম িজহাদ ওই বযিি কের ।য অতযাচারী শাসেকর সামেন 
সতয কথা বেলি’ [মতসনাদ আহমদ : ১৮৮৩০; ইবন মাজাহ, 
৪০১২; নাসার : ৪২০৯। অনতরু বপূনা আরও রেয়েছ, িতরিমযী, 

২১৭৪, শায়খ আলবানী হাদীসিজেক সহীহ বেলেছনি]  



 

8 

আমরা সা ারপত সমাজ ও রাাীয় ুযূােয় শত অনযায়-অিবচার 
।দেখও কথা বিল না, অনযােয়র  িতবাদ জানােনা দ�েরর কথা 
যারা অনযােয়র  িতবাদ জানান তােদর অ�ত সমথূন ুযূ� কির 
না। অথচ অনয্া  ক্  ক অনয্্াক র্স  ্আ্র 
 ক্ এ ই অআক্ধ। রতয  আপলি  ্কর ত্  উ্কর 
ন্  ক্ এবং লমথয্্   �া  ো্  থ্  রত ক   ্ক 
 �্হ ব্পন,  

�  َوَ�  ﴿ َّ  تَۡلبُِسوا َ ۡۡ �  بِٱۡلَ�ِٰطلِ  ٱ َّ  َوتَۡ�ُتُموا َ ۡۡ نُتمۡ  ٱ
َ
: بلقرة[ ﴾ ٤ َ�ۡعلَُمونَ  َوأ

٤٢  [ 
“আর ।তামরা সতযেক িমথযার সােথ িমি�ত কেরা না এবং ।জেন-
বতেঝ সতয ।রাুন কেরা না।” {স�রা আল-বাকারা, আয়াত: ৪২} 

হাদীেস বিপূত হেয়েছ, আব� সারদ খতদরী রািদয়া াহ ‘আনহ ।থেক 
বিপূত, রাস�লত াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা াম বেলন, 

نْ « ى من
ن
ًرب ِمغُْ�مْ  رنأ ْهُ  ُمغْكن ِّ نمْ  فنإِنْ  �ِينِدهِ، فنلْيُان نْستنِطعْ  ل ينِِه، � إِنْ  فنِبِلسن

نمْ  فن نْستنِطعْ  ل � 
لِْبِه، ْضعنُف  َنذنلِكن  فنِبقن

ن
ينِ  أ يمن ِ

ْ
 . »بإل

‘।তামােদর মে য ।য ।কউ ।কােনা অনযায় হেত ।দখেব ।স ।যন তা 
হাত িদেয় বদেল িদেত ।চ�া কেরি যিদ তা না ুাের তাহেল তার 
ভাষা িদেয়, অনযথায় অ�র িদেয় বদেল িদেত ।চ�া করেবি আর 
এিজ দতবূলতম রমােনর ্রি’ [মতসিলম : ৭৪]  
অতএব আমরা বযিি, সমাজ ও রাাীয় ুযূােয় অনযায় ।দেখ ম�ক 
ও বি েরর মেতা বেস থাকেত ুাির নাি আমােদর দািয়র হেব 
সা যমত অনযােয়র  িতবাদ করাি অনযায় কােজ যথাসা য বা া 
 দান করাি সতয উ্ারেপ অকত েতাভয় এবং অকত ু হওয়াি 
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দেশর সামেন সতয তত েল  ের িমথযার িভত কাঁিুেয় ।দয়াি 
দপ�ুেদ সতয উ্ারেপ আমরা আেরাহপ করেত ুাির রমােনর 
চ� োয়ি িনমত ূল করেত ুাির অসেতযর দাুজি আমরা যিদ িনিবূকার 
বেস থািক তেব িমথযা আমােদর ।ুেয় বসেবি আমােদর জত ঁিজ   ত 
।চেুই  রেব না এক সময় আমােদর ুিরবার ও সমাজেক �াসও 
কের ।ললেবি  
আ াহ আমােদর সেতযা্ারেপ দপ� শুেথ বলীয়ান কুনি িমথযার 
িবুে� ঘপপা  কাশ ও ুেখ দাঁোবার তাওলীক িদনি সকল 
সতযবাদী ও সেতযা্ারপকারীর সহায় ।হানি আর ।হদােয়ত ও 
সতুথ দান কুন জািলম ও অতযাচারীেদরি আমীনি  
 
 


