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প্রবমে

দু র্নীতির

পতরচ্য়,

বাংলামদমে দু র্নীতির প্রসার ও ইসলামের
দৃ তিমি িা মেমক উত্তরমর্র উপায় তর্মদনে
করা হময়মে।
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দু র্ীন তি ও িা মেমক উত্তরমর্র উপায়
‘দু র্নীতি’

েব্দতি

মর্তিবাচ্ক।

এতির

ইতিবাচ্ক েব্দ ‘র্ীতি’। দু র্নীতি েমব্দর
আতিধাতর্ক অেন: রীতি বা র্ীতিতবরূদ্ধ
আচ্রর্, কুর্ীতি, অসদাচ্রর্ ও র্ীতিহীর্িা
ইিযাতদ। এর আরবী প্রতিেব্দ আল-ফাসাদ
বা আল-ইফসাদ এবং ইংমরতি প্রতিেব্দ
corruption।
দু র্নীতি বলমি র্ীতি বা আইর্ তবরুদ্ধ
কািমকই বুঝামর্া হয়। দু র্নীতির মকামর্া
সাধারর্ বা তর্তদনি সংজ্ঞা মর্ই। িেিার
অপবযবহামরর োধযমে যতদ মকামর্া পি
2

শুধু

িার

একক

অেবা

অপর

পমির/পিসেূ মহর মযৌে আতেনক অেবা
ববষতয়ক স্বােন লামির উমেমেয অর্য মকামর্া
পমির/পিসেূ মহর িতি সাধমর্র োধযমে
আইর্ পতরপন্থী কামি তলপ্ত হয়, িাহমল ঐ
কািমক দু র্নীতি বমল তচ্তিি করা হয়। এ
সম্পমকন Oxford advanced Learners
dictionary মি বলা হময়মে Willing to
use their power to do dishonest
or illegal things in return money
or to get an advantage.
ইচ্ছাকৃিিামব তর্ি িেিা, অেন প্রাতপ্ত বা
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মকামর্া অববধ সু মযাগ প্রাতপ্তর উমেমেয
অসৎ বা মকামর্া অসঙ্গি কামি বযবহার
করামক বলা হয় দু র্নীতি।
দু র্নীতি সংজ্ঞা প্রসমঙ্গ Social work
dictionary

মি

বতর্নি

হময়মে,

Corruption is in political and
public service administration, the
abuse of office for personal gain
usually

through

bribery,

extortion, influence padding and
special treatment given to some
citizens and not to others.
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“রািবর্তিক ও সরকারী প্রোসমর্ দু র্নীতি
বলমি সাধারর্ি ঘুষ, বল প্রময়াগ বা িীতি
প্রদেনর্, প্রিাব বা বযতি তবমেষমক তবমেষ
সু তবধা প্রদামর্র োধযমে অতফস আদালিমক
বযতিগি স্বােন লামির ির্য অপবযবহার
করামক বুঝায়।”
এ সম্পমকন িারিীয় সোি তবজ্ঞার্ী
রাের্াে েেনা বমলর্, In corruption a
person willfully neglected his
specified duty in order to have an
undue advantage.
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“অববধ সু মযাগ-সু তবধা লামির ির্য মকামর্া
বযতির তর্তদনি দাতয়ত্ব পালমর্ ইচ্ছাকৃি
অবমহলা-ই-দু র্নীতি।”
এোড়া Transparency international
এর অতিেি হমলা, corruption is the
abuse of public office for private
gain

“বযতিগি

স্বােন

লামির

ির্য

গর্প্রোসমর্র অপবযবহারমকই দু র্নীতি বলা
হয়”।
দু র্নীতির

োধযমে

দু র্নীতিবাি

বযতিরা

লািবার্ হমলও সােতিকিামব সোি ও
অেনর্ীতির ওপর এর োরাত্মক তবরূপ
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প্রতিতিয়া সৃ তি হয়। িাই সাতবনক তবচ্ামর
দু র্নীতি

সব

সেয়ই

মর্তিবাচ্ক

ও

পতরিযািয। সু িরাং সরকাতর-মবসরকাতর
সকল পযনাময় ঘুষ, বলপ্রময়াগ বা িীতি
প্রদেনর্ বা বযতি তবমেমষর অববধ ও
অসংগি সু তবধা িহর্ এবং র্ীতি তবরুদ্ধ
সকল কািমকই দু র্নীতি বলা হয়।
বিনোমর্ বাংলামদমের সোি, রাির্ীতি,
অেনর্ীতিসহ িীবর্যাত্রার প্রায় সকল মিমত্র
দু র্নীতি এক েহা তবপযনয়কর পতরতিতির
সৃ তি কমরমে। এ িঘর্য বযাতধর করাল
িামস সম্ভাবর্ােয় বাংলামদমের িতবষযৎ
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িেে অতর্তিি হময় উমেমে। বিনোর্
সোমি দু র্নীতির অবিার্ এিই েতিোলী
ময মদমের সাধারর্ োর্ু ষ দু র্নীতির কামে
অসহায় হময় এমক িামদর িাগয বমল মেমর্
তর্ময়মে। গি ৪০ বেমর বাংলামদে পর
পর তির্বার দু র্নীতির ির্য তবশ্ববাসীর র্ির
মকমড়মে।
Transparency International এর
তরমপািন অর্ু যায়ী বাংলামদে ২০০১, ২০০২,
২০০৩, ২০০৪, ২০০৫ এ পাাঁচ্ বেমর
তবমশ্বর সবমচ্ময় দু র্নীতিিস্ত মদে তহমসমব
তচ্তিি হময়মে। দু র্নীতি এখর্ শুধু মকামর্া
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এক মসক্টমরর েমধয সীোবদ্ধ র্য় বরং
সোি ও রামের সকল স্তমর দু র্নীতি
োকড়সার িামলর েমিা তবস্তার লাি
কমরমে।

এ

সম্পমকন

ট্রান্সপামরতন্স

ইন্টারর্যাের্ামলর ২০০৮ সামলর ১৮ িুর্
প্রকাতেি তরমপামিন

বলা হময়মে, ২০০৬

সামলর িুর্ মেমক ২০০৭ সামলর িুর্
পযনন্ত সেয়কামল সাতবনকিামব মদমের
৬৬.৭ েিাংে পতরবার মসবা িহর্ করার
সেয় মকামর্া র্া মকামর্া ধরমর্র দু র্নীতির
তেকার হময়মে। ৪২.১ েিাংে পতরবারমক
ঘুষ তদমি হময়মে। িািীয়িামব প্রদত্ত মোি
ঘুমষর পতরোর্ প্রায় ৫৪৭৪ মকাতি িাকা।
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এসব ঘুষ ও দু র্নীতিমি িতড়ি রময়মের্
েন্ত্রী, সংসদ সদসয, সতচ্ব, তবশ্বতবদযালময়র
তেিক, আইর্ প্রময়াগকারী সংিা মেমক
শুরু কমর েন্ত্রর্ালয় ও সরকামরর তর্ম্নপদি
কেনকিনা-কেনচ্ারী

প্রায়

সকমলই।

েীষনিার্ীয় দু র্নীতিিি মসবা খািগুমলার
েমধয তেিাখাি অর্যিে। এ খামি ২০০৮
সামলর তরমপািন অর্ু যায়ী বেমর ১১৭ মকাতি
িাকার ঘুষ মলর্মদর্ হময়মে।
দু র্নীতি একতি সাোতিক অতিোপ। মকামর্া
িাতির ধ্বংমসর পূ মবন িামদর েমধয দু র্নীতি
েহাোরীর েমিা তবস্তার লাি কমর োমক।
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আল্লাহ িা‘আলা তবতিন্ন যু মগ পৃতেবীর
তবতিন্ন িাতিমক োতস্ত মদওয়ার মপ্রিাপি
বর্নর্া কমর আল-কুরআমর্ বমলর্,

ذ
ُ ََفأك١١َللَ َِد
َََثواََفِيهاَٱلَفساد
َ ِ ََ﴿ٱَّلِينََطغوَا
ِ َ فَٱ
ذ
ََنَر ذبك
َ ِ َإ١٣ََبَعليَ ِهمََر ُّبكََسوَطََعذاب
َ َفص ذ١٢
]١٤ ،١١ :﴾ [الفجر١٤ََِل ِٱلَ ِمرَصاد
َ

“যারা মদমে সীোলঙ্ঘর্ কমরমে এবং
িামি বড় মবতে দু র্নীতি কমরমে, িখর্
িামদর ওপর মিাোর প্রিু োতস্তর কোঘাি
হার্মলর্। তর্িয় মিাোর রব গিীরিামব
পযনমবিমর্ মরমখমের্।” [সূ রা আল-ফাির,
আয়াি: ১১-১৪]
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এই আয়ামি বলা হমচ্ছ ময, যখর্ মদমে
মদমে আইর্ ও অতধকামরর সীোলতঙ্ঘি
হয়, েহার্ আল্লাহর তবধামর্র তবরুদ্ধাচ্রর্
করা হয় এবং এই দু র্নীতি তবস্তামরর মিত্র
সম্প্রসাতরি হয় অেনাৎ দু র্নীতি সোমির
রমে রমে ঢুমক পমড় িখর্ আল্লাহ
িা‘আলা ঐ মদে ও িাতির ওপর র্ারাি
হর্ এবং িামদরমক র্ার্ািামব োতস্ত মদর্।
সাধারর্ি পাপী বান্দামদরমকই সোমি
পামপর পতরর্াে মিাগ করমি হয়, তকন্তু
যখর্ মকামর্া পাপ আল্লাহর বান্দাগর্
প্রকামেয সবনত্র চ্চ্না করমি োমক িখর্
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আল্লাহ িা‘আলা চ্াবুক োরার েমিা িয়াবহ
োতস্ত তদময় োমকর্। এ ির্যই কুরাআমর্
বলা হময়মে َ سوَطََعذابবা োতস্তর চ্াবুক।
আি সোমির সবনস্তমর দু র্নীতির দাপি
মদখমি পাই। মকামর্া কামি তর্য়ে-র্ীতি বা
আইমর্র তবতধ-তবধার্ র্া মেমর্ তর্মির
স্বামেন মবপমরায়া কাি কমর যাওয়ামক এক
কোয় দু র্নীতি বমল। আইমর্র ফাাঁতক তদময়
কখর্ও কখর্ও আল্লাহর বান্দাগর্ িার
মপেী েতির প্রিাব খাতিময় তর্মির েিলব
হাতসল কমর োমক। বিনোমর্ আেরা
মদখমি পাই, অববধ তসতিমকি বা অসৎ
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ফায়দা হাতসমলর ির্য বযবসাতয়ক দু িচ্ি
সৃ তি কমর দ্রবযেূ লয বাড়ামর্া হমচ্ছ, খাদয,
ঔষধ, তর্েনার্ সােিীসহ র্ার্া ধরমর্র
তর্িযপ্রময়াির্ীয় প্রায় সকল মিাগযপমর্য
মিিাল

তেতেময়

তবতি

করা

হমচ্ছ।

চ্াকুরীমি তর্ময়ামগর মিমত্র অেবা সরকাতরমবসরকাতর অতফমস মকামর্া সু তবধা লামির
মিমত্র ঘুমষর মলর্মদর্ এখর্ অতলতখি
তর্য়ে হময় দাাঁতড়ময়মে। পরীিায় র্কল,
মিাি কারচ্ুতপ, দলীল-দস্তামবমি িাতলয়াতি,
তেিামক বাতর্িয বার্ামর্া, অববধ দখলদারী,
অমযাগয মলাকমক গুরুত্বপূ র্ন দাতয়ত্ব প্রদার্,
আতেনক অতর্য়ে ইিযাতদ সকল প্রকার
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দু র্নীতি বযাপক তবস্তার লাি কমরমে।
ইসলাে এসব তকেু মকই হারাে মঘাষর্া
কমরমে। আল্লাহ িা‘আলা আল-কুরআমর্
বহুবার অমর্যর অতধকার র্ি করামক হারাে
মঘাষর্া কমরমের্। সহি ও সতেক পে
অর্ু সরর্ করার হুকুে তদময়মের্। আেরা
প্রতি সালামি সূ রা ফাতিহা পামের সেয়
বতল:
]٦ :﴾ [الفاحتة٦ََلصرَطََٱلَ ُمسَتقِيم
ِ ﴿ٱهَدِناَٱ
“আোমদর সরল সতেক পমে পতরচ্ালর্া
করুর্।” [সূ রা আল-ফাতিহা, আয়াি: ৬]
েহার্ আল্লাহ আরও বমলর্,
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ُّ ُ
ُ
ذ ذ
َل َأهَل ِها
َّلل َيأَ ُم ُركمَ َأن َتؤدواَ َٱلَمَنَتَِ َإ ِ ى
َ ن َٱ
َ ِ ﴿إ
ُ
ذ
َن
َ ِ اس َأن َتَك ُمواَ ََب ِٱلَعدَ َِل َإ
َ ِ ِإَوذا َحكمَ ُتم َبيَ َٱنلذ
ذ ذ
ُ ُ
ذ
َيا
َّللََكنََس ِميعَاَب ِص ر
َ نَٱ
َ ِ ّللَنِع ذِماَيعِظكمَب ِ َهِۦََإ
َ ٱ
]٥٨ :﴾ [النساء٥٨

“তর্িয়

আল্লাহ

মিাোমদরমক

তর্মদনে

তদমচ্ছর্ আোর্ি িার হকদারমক প্রিযাপনর্
করমি। আর মিােরা যখর্ োর্ু মষর েমধয
তবচ্ার করমব িখর্ র্যায়পরায়র্িার সামে
তবচ্ার করমব। আল্লাহ মিাোমদরমক ময
উপমদে মদর্ িা কিই র্া উৎকৃি! তর্িয়
আল্লাহ সবনমরািা, সবনদ্রিা”। [সূ রা আর্তর্সা, আয়াি: ৫৮] েহার্ আল্লাহ আরও
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বমলর্,
ُ قَوأ
ََنتم
َلَوتكَ ُت ُمواََٱلَ ذ
َِ قََب ِٱلَبَ ِط
َ﴿ولََتلَب ِ ُسواََٱلَ ذ
]٤٢ :﴾ [ابلقرة٤٢ََتعَل ُمون
“আর মিােরা সিযমক তেেযার সামে তেতরি
কমরা র্া এবং মিমর্ শুমর্ সিয মগাপর্
কমরা র্া।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াি:
৪২]
মিিাল, িাতলয়াতি ও সকল সাোতিক
দু র্নীতির তবরুমদ্ধ েহার্ আল্লাহর এই হুকুে
আোমদর মেমর্ চ্লমিই হমব। কারর্, বহু
আয়ামি অোর্যকারীমদর ির্য োতস্তর বার্ী
উচ্চাতরি হময়মে।
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েহার্ আল্লাহ বমলর্,
ُ ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ََلَوتدَلوا
َِ ﴿ولَ َتأَكلوَاَ َأمَوَلكمَبيَنكمََب ِٱلَبَ ِط
ُ ُ
ُ ذ
ر
َاس
َ ِ يقا َمِنَ َأمَوَ َِل َٱنلذ
َ لَّك َِم َ ِِلأَكلواَ َف ِر
َ بِهاَ َإِلَ َٱ
ُ لثَ َمَوأ
]١٨٨ :﴾ [ابلقرة١٨٨ََنتمََتعَل ُمون
ِ َِ َب ِٱ
“মিােরা তর্মিমদর েমধয এমক অমর্যর
অেন-সম্পদ অর্যায়িামব িাস কমরা র্া এবং
োর্ু মষর ধর্-সম্পতত্তর তকেু অংে মিমর্শুমর্ অর্যায়িামব িাস করার উমেমেয িা
তবচ্ারকমদর কামে মপে কমরা র্া।” [সূ রা
আল-বাকারাহ, আয়াি: ১৮৮]
আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলর্:
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ُ
ذ ذ
﴾١٩٠َ َِب َٱلَ ُمعَتدِين
َ ُّ ّلل َلَ َُي
َ ن َٱ
َ ِ ﴿ولَ َتعَت ُدوَاَ َإ
]١٩٠ :[ابلقرة

“মিােরা সীোলঙ্ঘর্ কমরা র্া। তর্িয়
আল্লাহ সীোলঙ্ঘর্কারীমদর িামলাবামসর্
র্া।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াি: ১৯০]
এই সীো আইমর্র সীো, ধমেনর সীো,
অতধকামরর সীো বা বধমযনর সীো হমি
পামর। হমি পামর িা মিমির আইল
অেবা রাস্তার দু ’পামের সীোর্া, র্দীর িীর
অেবা

বাড়ী-ঘর

তর্েনামর্র

আইর্গি

সীোর্া। বযতিগি ও সাোতিক আচ্রমর্র
সীোও এর আওিায় আসমি পামর।
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এ ির্যই প্রিযাোর সীো োতড়ময় মলামি
পমড় হালাল রুতি মেমড় হারাে সম্পদ
অিনর্ও সীোলঙ্ঘর্ বমি।
েহার্ আল্লাহ আমরা বমলর্,
ر
ُُ
ُ
ذ
ُ
ََل َطي ِرَبا َوَٱشَك ُروا
َ َّلل َحل
َُ ﴿فُكواَ َم ذِما َرزقك َُم َٱ
ذ
ُ ّللِ َإن َ ُك
:﴾ [انلحل١١٤َ َنتمَ َإِيذ َاهُ َتعَ ُب ُدون
ِ َ ن ِعَمتَ َٱ
]١١٤

“আল্লাহ মিাোমদর হালাল ও পতবত্র যা
তদময়মের্ িা হমি আহার কর এবং
আল্লাহর অর্ু িহ ও তর্‘আেমির ির্য
মোকর কর। যতদ মিােরা মকবল িাাঁরই
ইবাদি কমর োক।” (সূ রা আর্-র্াহল,
20

আয়াি: ১১৪]
মদখুর্, এখামর্ েহার্ আল্লাহর একতর্ষ্ঠ
ইবাদমির সামে হালাল রুতির সম্পকন
কীিামব মবাঁমধ মদওয়া হময়মে। েহার্
আল্লাহ

যা

তকেু

তর্‘আেি

তহমসমব

আোমদরমক তদময়মের্ িামি সন্তুি মেমক
িাাঁর প্রতি কৃিজ্ঞিা প্রকাে র্া করমল ময
িা এক আল্লাহর ইবাদমির পতরপন্থী হয়
িা এই আয়ামি েহার্ আল্লাহ সিকন কমর
তদময়মের্।

মপেীেতির

প্রদেনর্

বা

অববধিামব োর্ু মষর অতধকার তেতর্ময় তর্ময়
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যারা বীরদপন কমর িামদর উমেমেয েহার্
আল্লাহ বমলর্,

ُ
َض
َ ِ ف َٱلَۡر
َِ َش
َ ِ َاس َولَ َتم
َ ِ ﴿ولَ َتصعِرَ َخ ذدكَ َل ذِلن
ُ ُ ُّ ُ ذ
ُ
ً ذ ذ
﴾١٨َ َمتالَ َفخور
َ َك
َ َ ِب
َ ّلل َلَ َُي
َ ن َٱ
َ ِ مرحاَ َإ
]١٨ :[لقمان

“অহঙ্কারবমে িুতে োর্ু ষমক অবজ্ঞা কমরা
র্া এবং পৃতেবীমি উদ্ধিিামব তবচ্রর্ কমরা
র্া। তর্িয়ই আল্লাহ মকামর্া উদ্ধি,
অহঙ্কারীমক পেন্দ কমরর্ র্া।” [সূ রা
লু কোর্, আয়াি: ১৮]
তিতর্ আরও বমলর্,
22

ذ
ََضَمر ًحاََإِنكََلنَتَ ِرقََٱلَۡرض
َ ِ فَٱلَۡر
َ ِ َش
َ ِ َ﴿ولََتم
ُ ر
ُ
]٣٧ :﴾ [االرساء٣٧َول
َ لبالََط
َِ ولنَتبَلغََٱ
“িূ -পৃমষ্ঠ দম্ভিমর তবচ্রর্ কমরা র্া; িুতে
মিা কখর্ও পদিামর িূ -পৃষ্ঠমক খণ্ড তবখণ্ড
করমি পারমব র্া এবং উচ্চিায় িুতে
কখর্ই পবনি প্রোর্ হমি পারমব র্া।”
[সূ রা আল-ইসরা, আয়াি: ৩৭]
রাসু লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাে
বমলমের্:
»«من غش فليس منا
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“ময বযতি িাতলয়াতি বা সতেক িেয মগাপর্
করল মস আোমদর সোিিুি র্য়1।”
িাতরর ইবর্ আব্দু ল্লাহ রাতদয়াল্লাহু ‘আর্হু
মেমক বতর্নি, তিতর্ বমলর্, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে বমলমের্:

»«ال يرحم اهلل من ال يرحم انلاس

“ময মলাক োর্ু মষর প্রতি দয়া কমর র্া,
আল্লাহ িার ওপর দয়া কমর র্া2।”

1

তিরতেযী, হাদীস র্ং ১৩১৫।

2

সহীহ বু খারী, হাদীস র্ং ৭৩৭৬।
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আবূ হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু ‘আর্হু মেমক বতর্নি,

রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাে
বমলর্,

»«املؤمن غر كريم والفاجر خب ئليم

“েুতের্ বযতি সদয় ও িদ্রস্বিামবর হময়
োমক আর পাপীি বযতি প্রিারক ও র্ীচ্
প্রকৃতির হময় োমক3।”
দু র্নীতিও এক ধরমর্র মধাকাবাতি যা
োর্ু মষর হক র্ি কমর এবং প্রকৃি হকদার
3

তিরতেযী, হাদীস র্ং ১৯৬৪; আবূ দাঊদ, হাদীস
র্ং ৪৭৯০।
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প্রিাতরি হময় োমক। িাই দু র্নীতি করা
িাহান্নােী বান্দামদর কাি।
আর্াস রাতদয়াল্লাহু ‘আর্হু বর্নর্া কমরর্:
»«نهينا أن يبيع حارض بلاد
“আোমদরমক িামের উৎপাতদি পর্য
এককিামব খতরদ কমর তর্ময় েহুমরমদর
কামে

তবিয়

(অববধ

তসতিমকি

বা

বযবসাতয়ক দু িু চ্ি) বযবিা (বিতর করমি)
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তর্মষধ করা হময়মে4।”
অপর হাদীমস বতর্নি হময়মে:
انل ا
ُ َّ اس يا ْر ُز ُق
ُ « اال ياب
ٌ يع اح
َّ  اد ُعوا،ارض ِ ابلا ٍد
اَّلل
ِ
ِ
ْاْ ا ُ ْ ْ ا
»بعضهم ِمن بع ٍض
“মকামর্া েহরবাসী (এককিামব অববধ
তসতিমকি বা বযবসাতয়ক দু িু চ্ি কমর)
িােবাসীর পর্য তবতি করমব র্া। োর্ু ষমক
োড় দাও; যামি িারা এমক অপমরর েমধয
4

সহীহ বু খারী, হাদীস র্ং ২১৬১; সহীহ েুসতলে,
হাদীস র্ং ১৫২৩; র্াসাঈ, হাদীস র্ং ৪৪৯৩,
৪৪৯৪।
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স্বাধীর্ মলর্মদর্ কমর তরতযক হাতসল করমি
পামর5।”
এ োড়া সহীহ বুখারী ও সহীহ েুসতলে
বতর্নি

হাদীমস

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাে দালালী কমর পমর্যর
দাে

বাড়ামর্ামক

বমলমের্

এবং

প্রিারর্ােূ লক
তর্তষদ্ধ

কাি

কমরমের্।

অর্ু রূপিামব দালামলর িূ তেকায় অবিীর্ন

5

তিরতেযী, হাদীস র্ং ১২২৩।
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হময় কৃষকমক েকামর্াও তর্তষদ্ধ মঘাষর্া
কমরমের্6।”
বস্তুিোঃ দু র্নীতি একতি অমর্ক বড় গুর্াহ।
এ মেমক তফমর আসার একোত্র পে হমচ্ছ
আতখরামির তচ্ন্তা কমর েহার্ আল্লাহর
সিকনবার্ী

ও

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাে কিৃনক ময সিকনবার্ী
উচ্চাতরি হময়মে িা কলব-এ ধারর্ কমর
মদমের িামলা োর্ু ষ িো েহার্ আল্লাহর

6

ইবর্ আব্বাস রাতদয়াল্লাহু ‘আর্হুো বতর্নি হাদীস,
সহীহ েুসতলে, খ. ১০, পৃ . ১৬৪।
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িামলা বান্দা হওয়ার মচ্িা করা। এিা
আোমদর সকমলরই দাতয়ত্ব।
েহার্ আল্লাহ বমলর্,
ُ ُ ُ ذ
َمسِنََفل َُهۥََأجَ ُرَهُۥ
َ ََّللَِوهو
َ ِ َ﴿بلََمنََأسَلمََوجَه َهۥ
ُ
ُ
﴾١١٢ََعِندََرب ِ َهِۦَولََخوَفََعليَ ِهمََولََهمََُيَزنون
]١١٢ :[ابلقرة
“হযাাঁ, ময মকউ আল্লাহর তর্কি সম্পূ র্নিামব
আত্মসেপনর্ কমর এবং সৎকেনপরায়র্ হয়
িার তবতর্েয় িার রমবর তর্কি রময়মে
এবং িামদর মকামর্া িয় মর্ই এবং িারা
দু োঃতখিও হমব র্া।” [সূ রা আল-বাকারাহ,
আয়াি: ১১২]
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অমর্ক সেয় তিন্ন িািীয় েয়িামর্র সামে
োর্ু ষ িািীয় েয়িার্ তেতলি হময় োর্ু ষমক
হারাে পমে তর্ময় যাবার ির্য েমর্র েমধয
আমবদর্ সৃ তি কমর। এই খান্নাস মেমক
আল্লাহর আরয় িহমর্র কো বলা হময়মে।
সূ রা র্াস-এ েহার্ আল্লাহ বমলর্,
ُ
ُ
َِ َإِلَه٢َ اس
َ ِ  َمل ِكَِ َٱنلذ١َ اس
َ ِ ب َٱنلذ
َِ وذ َبِر
َ ﴿قلَ َأ ُع
ذ
َ َٱَّلِي٤َ اس
َ ِ اس َٱلَ ذن
َ ِ ش َٱلَوسَو
َِ َ  َمِن٣َ اس
َ ِ ٱنلذ
﴾6َاس
َ ِ ل ذنةَِوَٱنلذ
َِ َمِنََٱ٥َاس
َ ِ ورَِنلذ
َ فَ ُص ُد
َ ِ َس
َ ُ ِيُوسَ َو
][انلاس
“বলু র্ (মহ রাসূ ল!) আতে আরয় প্রােনর্া
করতে োর্ু মষর রমবর, োর্ু মষর আতধপতির,
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োর্ু মষর ো‘বুমদর তর্কি, আত্মমগাপর্কারী
কুেন্ত্রর্াদািার অতর্ি মেমক; ময কুেন্ত্রর্া
মদয় োর্ু মষর অন্তমর; তিমন্নর েধয মেমক
এবং োর্ু মষর েধয মেমক।” [সূ রা আর্র্াস, আয়াি: ১-৬]
এই কুেন্ত্রর্ার স্বরূপ অর্য আয়ামি এমসমে:
ذ
ُ
ُ
َن َيع ُِدك َُم َٱلَفقَرََويأَ ُم ُركمََب ِٱلَفحَشاَ َِء
َُ َ﴿ٱلشيَط
ر
ر
ذ
ُ
ذ
ََّللَوَسِعََعل ِيم
َُ لَوَٱ
َ َّللَيع ُِدكمَ ذمغَفِرَةَمِنَ َُهَوفض
َُ وَٱ
]٢٦٨ :َ﴾ [ابلقرة٢٦٨
“েয়িার্ মিাোমদরমক দাতরমদ্রর িয়
মদখায় এবং অশ্লীলিার তর্মদনে মদয়। আর
আল্লাহ

মিাোমদরমক
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িাাঁর

িো

ও

অর্ু িমহর প্রতিশ্রুতি প্রদার্ কমরর্। আর
আল্লাহ প্রাচ্ুযনেয় ও সবনজ্ঞ।” [সূ রা আলবাকারাহ, আয়াি: ২৬৮]
এখামর্ েয়িার্ িয় মদখায় ময, িুতে
দু র্নীতি কমর উপািনর্ র্া করমল দতরদ্র হময়
যামব এবং অমর্ক অেন-তবত্ত োকমল অমর্ক
স্ফুতিন করমি পারমব। তেক এর তবপরীি
েহার্ আল্লাহ ওয়াদা কমরমের্ ময, তিতর্
বান্দাহমক িো কমর তদমবর্ মস পতবত্র হময়
যায় এবং অর্ু িহ িো হালাল রুতি তদমবর্
যামি মস দতরদ্র হময় র্া যায়। আয়ামির
মেমষ েহার্ আল্লাহ তর্মিমক প্রাচ্ুযনেয় বমল
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বুতঝময়মের্ ময, আল্লাহর িাণ্ডামর মকামর্া
তকেু র

অিাব

উপািনমর্র

মর্ই।

োধযমে

তিতর্

প্রচ্ুর

হালাল

অেনতবমত্তর

অতধকারী কমর কাউমক বাদোহও বার্ামি
পমরর্। এরপর তিতর্ তর্মিমক আলীে বা
সবনজ্ঞ বমল িাতর্ময় তদময়মের্, মক কীিামব
বড়মলাক হয় আল্লাহ সবই িামর্র্। তিতর্
িামর্র্, হালাল রুতিমি ময কী বরকি!
কামিই সৎ উপািনমর্ আল্লাহর অর্ু িহ
োমক। আর অসৎপমে উপািনর্ দু তর্য়া ও
আতখরামি লাঞ্ছর্া, অপোর্ ও দু োঃখ বময়
তর্ময় আমস। েহার্ আল্লাহর ওয়াদা মফমল
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মকামর্া েুতের্ েয়িামর্র িময় তেমেয
ওয়াদার পমে পা বাড়ামি পামর র্া।
কামিই আসু র্! আেরা সোমির সবনস্তর
মেমক দু র্নীতি দূ র করার দৃ ঢ় সংকল্প িহর্
কতর এবং এ লমিয কাি কতর। আল্লাহ
আোমদরমক িাওফীক তদর্, আেীর্।
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