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সংরিপ্ত বেণনা............
আল্লাহ তা‘আলা ঘুেষে েষরষেন হারা ।
েুরআন ও সু ন্নাহর বহু ভাষেে থস রবেয়রি
বরেণত হষয়ষে। আষলাচ্ে প্রবষে ঘুষের
ভয়াবহ পররেরত তুষল ধরার পাশাপারশ তা
থেষে পররত্রাষের উপায় রনষেণশ েরা
হষয়ষে।
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ঘুষের ভয়াবহতা ও তা থেষে উত্তরষের
উপায়
ঘুে এেরি সা ারিে বোরধ। ঘুে হষে
স্বাভারবে ও ববধ উপাষয় যা রেেু পাওয়া
যায় তার উপর অববধ পন্থায় অরতররক্ত
রেেু গ্রহে েরা। থোষনা ে ণেতণা বা
ে ণচ্ারী তার োরয়ত্ব পালষনর িনে
রনয়র ত থবতন/ভাতা পাওয়া সষেও যরে
বাড়রত রেেু অববধ পন্থায় গ্রহে েষর
তাহষল তা ঘুে রহসাষব রবষবরচ্ত। অষনে
স য় স্বীয় অসৎ উষেশে হারসষলর িনে ঘুে
থেওয়া হয়। আবার অষনে স য় িাোপয়সা োড়াও উপহাষরর নাষ নানা স গ্রী
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প্রোন েরা হয়। সু তরাং থযভাষবই থহাে,
আর থয নাষ ই থহাে তা ঘুষের অন্তভুণক্ত।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লা
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লা বষলষেন:
َ ْ
ََ َ ََْ
َ َع
»اش َوالم ْرت هش
الر ه
اّلل
«لعنة ه
“ঘুে প্রোনোরী ও গ্রহেোরী উভষয়র
উপরই আল্লাহর লা‘নত1।”
সরোরী

ও

থবসরোরী

প্ররতষ্ঠাষনর

োরয়ত্বশীল পষে থেষে হারা অেণ গ্রহেই
1

হােীসরি ইবন ািাহ সংেলন েষরষেন, হােীস
নং ২৩১৩।
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হষে ঘুে। এই ঘুে যারা থেয় তারাও
স ান

অপরাধী।

থব-আইনী

ফায়ো

হারসষলর িনে যারা েতণাবেরক্তষেরষে
রবরভন্ন সু রবধা বা িাো পয়সা রেষয়
প্রভারবত েরষত থচ্ষ্টা েষর তারাই এই
গুনাহ সংঘিষনর অনেত

শরীে। যারা

ঘুেষে এেরি অষঘারেত বেবস্থা রহষসষব
প্রশ্রয় থেয় তারাই অপরাধী। থেখা যায়
াষে ষধে থবড়াই থিত খায়, রিেই হয়
ভিে। নোয়ষে যাষের লালন েরার েো
তারাই অনোয়ষে ধারে েরষে। এভাষব
েু নণীরতর ডালপালা সারা থেষশ রবস্তার লাভ
েষর।
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ঘুে বা উৎষোচ্ আষস নিরানার রূপ
ধষর। “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লা
এেিন সাহাবীষে ে ণচ্ারী রনষয়াগ েষর
যাোত আোষয়র িনে পাঠাষলন। থস রফষর
এষস

রাসূ ল

সাল্লাল্লাহু

‘আলাইরহ

ওয়াসাল্লা ষে বলষলন, এিা যাোষতর াল
আর এিা আ াষে উপষ ৌেনস্বরূপ থেওয়া
হষয়ষে।

এষত

রাসূ লুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু

‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাষ র থচ্হারা রববেণ হষয়
থগল। রতরন

সরিষের র ম্বাষর োাঁরড়ষয়

বলষলন: সরোরী ে ণচ্ারীর েী হষলা!
আ রা যখন তাষে থোষনা োরয়ত্ব রেষয়
থোোয়ও থপ্ররে েরর তখন থস রফষর এষস
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বষল এই

াল আপনাষের (সরোষরর)

এবং এিা আ াষে প্রেত্ত উপহার। থস তার
বারড়ষত বষস থেষে থেখুে তাষে উপহার
থেওয়া হয় রে-না2।”
এেবার এে সরোরী উর্ধ্ণতন ে ণেতণা
উ ার রারেয়াল্লাহু ‘আনহুষে রেেু উপহার
রেষলন।

উপহারগুষলা

থেষখ

উ ার

রারেয়াল্লাহু ‘আনহু বষলরেষলন: “তুর

থয

বলষল এগুষলা বায়তুল াষলর, আর এগুষলা
2

আবূ োঊে, সু লাই ান ইবন আশআশ, আসসু নান, ৩য় খণ্ড (রসররয়া, রহ স: োরুল হােীস,
তা.রব), পৃ . ৩৫৩, হােীস নং ২৯৪৩।
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আ ার উপহার! তুর

এই পে থেষড়

বাষপর ঘষর বষস োে, থেখ থতা থে
থতা ার িনে উপহার রনষয় আষস।” সতের েোর পােণেে েরার এই জ্ঞান ও সাহষসর
িনেই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লা
তাষে আল-ফারুে উপারধ রেষয়রেষলন।
েরব ফররুখ বষলষেন:
“আিষে উ ার পন্থী পরেে রেষে রেষে
প্রষয়ািন
রপষঠ থবাো রনষয় পারড় থেষব যারা প্রান্তর
প্রােপে।”

7

রেন্তু

হায়!

ু সরল

এখন

অধু েরেত

বাংলাষেষশর এই স াষির রচ্ত্র থেখষল
প্রশ্ন িাষগ ইসলাষ র থসই হান রশিার
প্ররতফলন থোোয়? এ িষনেই েরব
নিরুল বষলষেন:
ইসলা থস থতা পরশ ারনে তাষর থে
থপষরষে খুরাঁ ি,
পরষশ তাহার ধনে যারা তাষেরই আ রা
বুরে।
ইসলাষ র পরশ আ াষের েলষব থপৌঁষে
রন বষলই আি আ রা ঘুেষে উপহার
ভারব। অরফষসর ফাইল ঘুে না থপষল
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সা ষন চ্ষল না। যার ফষল থেশ ও িারতর
োরিত

উন্নরত

ে ণচ্ারীষের

হয়

না।

ে ণেতণা

ষধে থ ধাহীনষের রািত্ব

চ্ষল। ঘুে রেষয় থয চ্ােুরী থপষত হয় থসই
চ্ােুরীষে থসবা ষন েরার থোষনা োরে
থনই। আর তাই ঘুে রেষয় রশিষের চ্ােুরী
পাওয়া থলােরির োে থেষে তার োত্ররা
েতিুেু এষল োর হষব তা রনষয়

ষন

অষনে সংশয় থেষে যায়।
এই ঘুষের িা ানায় পাো েরড়বািরা
তরতর েষর উপষর উষঠ যাষে থেষখ
আল্লাহর থনে বান্দারা
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াষে

াষে ভাষব

থয, থনে রনয়ষতর রে থোষনা ো থনই?
এিা রে থবাোর ? রেন্তু রতক্ত ফষলর চ্ারা
লারগষয় থয ন সু র ষ্ট ফষলর আশা েরা
যায় না, থত রন েু নণীরতর াধেষ গষড় উঠা
বেবস্থাপনার োষে থোষনা েলোে আশা
েরা যায় না। তাই ঘুে সম্পষেণ

হান

আল্লাহ বষলন:
َّ َ َ ً َ ُ َ َ َ َّ َ َّ َ َ
َ َ
ََِيل َل ُهم
َ ي َٱَّلِي َق
َ ل َغ
َ َِين َظ َلمواَ َقو
َ ﴿فبد َل َٱَّل
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
ُ َ
َّ ِنَٱ
ََلس َماَءََِب ِ َماََكنوا
ََ ِينَظل ُمواََرِجَزَاَم
َ َعَٱَّل
َ َلا
َ فأنز
َ ُ ُ َ
]٥٩ :ونَ﴾ [ابلقرة
َ يفَسق
“এরপর যারল রা বেষল রেল যা তাষের
বলা হষয়রেল। তার পররবষতণ অনে েো।
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এ োরষে যারা যু লু েরল তাষের উপর
নারযল

েরলা

আোশ থেষে

এে

হাশারস্ত। োরে, তারা অধ ণ-অনোয় োি
েষররেষলা।” [সূ রা আল-বাোরাহ, আয়াত:
৫৯]
এ আয়াষত সতেষে বেষল থেওয়ার শারস্তর
উষল্লখ আষে। ঘুেও সতেষে বেষল থেয়।
পাসষে থফল থেরখষয় থেয়। এেিন
হেোষরর হে বেষল রেষয় অনেষে
অনোয়ভাষব থেওয়া হয়।
অতীত যা ানায়

যারা ঘুে গ্রহে েরত,

েু নণীরতর আশ্রয় রনষয় ধষ ণর বােীষত
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িারলয়ারত েরত তাষের সম্পষেণ আলেুরআষন বলা হষয়ষে:
َ َ َ
َّ
ُ
َ
َ
َب َبِأيَدِي ِهمَ َث ََّم
َ ِت
َ ون َٱلَك
َ ِين َيَكَ ُت ُب
ََ ﴿ف َويَلَ َل َِّل
َ َ َ ُ َُ
َ َ
َّ
ُ َ َّللَِل ِيَش
َِيل ا
َ َتواََب ِ َهِۦَث َمنَاَقل
َ هذاَمِنََعِن َِدَٱ
َ َون
َ يقول
َ
َّ
َّ
َ
َ
َف َويَلَ ََل ُهم َم َِّما َك َت َبتَ َأيَدِي ِهمَ َ َو َويَلَ َل ُهم َم َِّما
َ
]٧٩ :﴾ [ابلقرة٧٩َون
َ يَكَس ُِب
“সু তরাং েু ষভণাগ তাষের িনে যারা রনি
হাষত রেতাব রচ্না েষর এবং তুে ূ লে
প্রারপ্তর িনে বষল- এরি আল্লাহর রনেি
হষত এষসষে। তাষের হাত যা রচ্না
েষরষে তার িনে শারস্ত তাষের এবং যা
তরা উপািণন েষর তার িনেও শারস্ত
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তাষের।” [সূ রা আল-বাোরাহ, আয়াত:
৭৯]
ঘুে হষে এেরি হারা

রিরনস। যরেও

ঘুেষখার এিাষে হারা

ষন েষর না।

আয়াষত ঘুে থখষয় ধষ ণর বােী বেষল
থেওয়ার

েো

বলা

হষলও

সেল

িারলয়ারতর িনেই শারস্ত প্রষযািে।
ঘুে সব স য় িাো-পয়সা হয় না। প্রতেি
ও পষরািভাষব নানান বস্তু ও রবেয় হষত
পাষর। এ িনেই হােীষসর ভাোয় এরিষে
বষল ‘ররশওয়াহ’ বা েরড়। েরড় রেষয়
েুষপর থভতর থেষে বালরত থিষন উঠাবার
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ত ঘুে অষনের হে রনষির ঘষর রনষয়
আষস। এিনে এই প্ররিয়ায় রতনরি পি
োষে। ১. রাশী  راىشথয ঘুে প্রোন েষর,
২. ু রতাশী  مرتىشথয ঘুে গ্রহে েষর এবং
৩. রাষয়শ  رائشথয অনু ঘিে হষয় োি
েষর।
আল্লা া সান‘আনী তার রবখোত গ্রন্থ সু বুলুস
সালা শারহু বুলুরগল ারা গ্রষন্থ বষলন,
‘রাষয়শ বা ঘুষের ঘিে হষে ঐ বেরক্ত থয
ঘুেষখার ও ঘুেোতার
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ষধে থযাগাষযাগ

ঘরিষয় োষে।’3 তষব ূ লপি হষে েু ’রি:
থয ঘুে থেয় ও থয ঘুে খায়।
আব্দু ল্লাহ ইবন উ ার রারেয়াল্লাহু ‘আনহু া
বেণনা েষরন থয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লা বষলষেন:
»«لعنة اهلل االراش واملرتش يف احلكم
“ঘুেোতা ও গ্রহীতা উভষয়র ওপর আল্লাহর
লা‘নত।”4
3
4

সু বুলুস সালা , খ. ৪, পৃ . ১২৪।
আহ ে ইবন হাম্বল, আল- ু সনাে, ২য় খণ্ড,
প্রাগুক্ত, পৃ . ৩৮৭।
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ই া তাবারানী তার আল- ু ‘িা ু স োবীর
গ্রষন্থ এেরি হােীস সংেলন েষরন থয,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লা
বষলষেন:

ْ ْ
ْ
ٌ ح
َ ْ َ َ  َو،كم ك ْف ٌر
َ ْ ِّ
»ت
اس س
ه بي انلَ ه
ه
«الرشوة هيف احل ه

‘ররশওয়াহ

রবচ্াষরর

থলাষেরা রনষিষের

থিষত্র

েুফুরী।

ষধে এ োি েরা

সু হত।”5 আষগই বলা হষয়ষে ররশওয়াহ
অেণ ঘুে। তাহষল সু হত অেণ েী? এ প্রষশ্নর
5

আল- ু ‘িা ু স োবীর রলত তাবরানী, হােীস নং
৯১০০।
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উত্তর পাই রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাষ র এেরি হােীষস:
 قيل ما،«لك حلم أنبتته السحت فانلار أوىل به
»السحت ؟ قال الرشوة يف احلكم
“থয থগাশত উেগত হষয়ষে সু হত থেষে,
তার িনে িাহান্নাষ র আগুনই থবরশ
উপষযাগী। এেিন রিষজ্ঞস েরষলা, সু হত
েী? রতরন বলষলন, রবচ্ার বা শাসনোষযণ
ঘুে গ্রহে।”6

6

োনযু ল উম্মাল, খ. ৩।
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তাহষল থেখা যায় থয, ঘুষের অষেণ থয রনষি
পানাহার েষর এবং তার থপােেষের
পানাহার েরায় সেষলর িনেই তা খুবই
ন্দ োি। এই ঘুে-লারলত থেষহর ইবােত
আল্লাহ েবুল থতা েরষবনই না বরং
তাষের িনে লাঞ্ছনা, আরখরাষতর আগুে
অষপিা েরষে।
ইয়াহূ েীষের েু গণরতর োরে রহষসষব আল্লাহ
তা‘আলা বষলন:

َ َ ُ َّ َ
َ ُ َّ َ
ُّ ون َل
:ِلسحَتَِ﴾ [املائدة
َ كل
َ ِب َأ
َِ ون َل ِلَكذ
َ مع
َ ﴿س
]٤٢
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“তারা র েো শ্রবষে অতেন্ত আগ্রহশীল এবং
অববধ (ঘুে) ভিষে অতেন্ত আসক্ত।” [সূ রা
আল- াষয়োহ, আয়াত: ৪২]
অপর এেরি আয়াষত আল্লাহ তা‘আলা
বষলন:

َ
َ
َ
َ
َن
َِ لثَ َِمَ ََوٱلَ ُعدَ ََو
َِ فَٱ
َ ِ َون
َ س ِر ُع
َ ُ ﴿ َوت َرىََكث ِيَاَمِنَ ُهمََي
َ
َ َ ُّ ُ
َ ُ
ُ َ
﴾٦٢َ ون
َ س َ َما ََكنواَ َ َيعَ َمل
َ َ َت ََلِئ
َ ََوأكَل ِ ِه َم َٱلسح
]٦٢ :[املائدة

“থহ নবী! আপরন (আহষল রেতাবষের)
অষনেষেই থেখষবন পাষপ, সী ালঙ্ঘষন ও
অববধ ভিষে (ঘুে খাওয়াষত) তৎপর।
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তারা যা েষর রনশ্চয় তা রনেৃষ্ট।” [সূ রা
আল- াষয়োহ, আয়াত: ৬২]
আয়াষত ‘অববধ ভিে’ তরি া েরা
হষলও হােীষস এই ‘সু হত’ বা অববধ
আয়ষে ঘুে রহষসষব তাফসীর েষর থেওয়া
হষয়ষে। তষব সেল প্রোর েু নণীরতর
াধেষ উপারিণত আয়ও এর ষধে অন্তভুণক্ত
হষত পাষর।
এই ঘুষের রবেয়রি পরবত্র েুরআষনর
এেরি আয়াষত স্পষ্টতই এষসষে। রবচ্াষরর
রায়ষে প্রভারবত েরা এবং প্রশাসেষেরষে
রনরষপিতা ও নোয়রনষ্ঠতা থেষে আলাো
20

েরাই থয ঘুষের ূ খে উষেশে হষয় োষে
তা প্ররতফরলত হষয়ষে এই আয়াষত:
ُ ُ
ُ
ُ َ َ ُ ُ َ ََ
ََلَ َوتدَلوا
َِ ب ِط
ََ َل َتأَكلوَاَ َأمَ ََولكمَبَيَ َنكمََب ِٱل
َ ﴿و
َ
َ
ُ
َّ
َ
ُ
َ
َاس
َ ِ َّلَّك َِم َ ِِلَأَكلواَ َف ِريقَا َمِنَ َأمَ َو َِل َٱل
َُ ل َٱ
َ ِ ب ِ َهاَ َإ
َ
َ َ َ ُ َ
]١٨٨ :﴾ [ابلقرة١٨٨َون
َ نتمََتعَل ُم
لثَ َِمَوأ
َِ َب ِٱ
“থতা রা রনষিষের

ষধে এষে অষনের

অেণ-সম্পে অনোয়ভাষব থভাগ েষরা না
এবং

ানু ষের ধন-সম্পরত্তর রেেু অংশ

থিষনশুষন অনোয়ভাষব গ্রাস েরার উষেষশে
তা রবচ্ারেষের বা প্রশাসেষের োষে
থপশ েষরা না।” [সূ রা আল-বাোরাহ,
আয়াত: ১৮৮]
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এ আয়াষত ‘হুক্কা ’ অেণ শাসেগে,
প্রশাসনগে, রবচ্ারেগে হষত পাষর। আরবী
ভাোয় হারে

বা বহুবচ্ষন হুক্কা

শব্দরি

এইসব অষেণ স ানভাষব বেবহার েরা
হষয়ষে।

এখাষন

রবরভন্ন

পযণাষয়র

ে ণেতণাষের েো বুোষনা হষয়ষে যাষের
রসদ্ধাষন্ত এেিষনর সম্পষে অনে থেউ
অনোয়ভাষব ভাগ বসাষত পারষব। উপযু ণক্ত
আয়াষত  وتدلوا بهاশব্দরি থবশ তাৎপযণপূেণ।
এর অেণ হষে ‘বালরত েুষপ থফষল তা
থিষন উঠাষনা।’ রঠে থত রন ঘুষের ররশষত
রনষির প্রতোরশত বস্তু থিষন আনা হয়।
এরি রুপে অষেণ এষসষে।
22

এিনেই আল্লা া আলু সী তার তাফসীর
রুহুল

া‘আনীষত বষলন: “থতা াষের

সম্পষের রেেু অংশ অসাধু রবচ্ারে বা
প্রশাসেষেরষে ঘুে রহষসষব রেও না।”
তাফসীষর

াোষরষেও

এ

আয়াষতর

‘বাষতল’ শব্দ দ্বারা ঘুে বা ররশওয়াহ
বুোষনা হষয়ষে বষল উষল্লখ েরা হষয়ষে।7
এষত প্র ারেত হষলা থয, পরবত্র েুরআষন
ঘুষের রবরুষদ্ধ স্পষ্ট রনষেধাজ্ঞা রষয়ষে।

7

তাফসীষর াোষরে, খ. ১, পৃ . ৭৬।
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আি আ াষের থেশ েু নণীরতগ্রস্ত থেশ
রহষসষব তারলোর প্রে রেষে রষয়ষে। এই
েু নণীরতর নানা রেষ র রষয়ষে। তষব ঘুে
হষে প্রধান ও সবষচ্ষয় বোপে েু নণীরত।
ঘুষের এই বোপেতা থেবল আরখরাষতর
িনেই ভয়াবহ নয়; বরং আ াষের এই
সা ারিে িীবষনও েু ষভণাষগর োরে।
ঘুষের রবেয়রি এখন আর লু ষোোপা থনই;
তা এখন সবারই িানা। বাষস, লষে,
পষে-ঘাষি

ানু ে ঘুষের আলাপ েরষে।

আ াষের আশপাষশর থলােিন তা শুষনও
থোষনা প্ররতরিয়া থেখাষে না। এ রে
24

অবস্থার োরষেই আ রা িারত রহষসষব
ি শ

থবাধহীন

ভরবেেষতর

হষয়

অিানা

পষড়রে
লা‘নত

এবং
অেবা

দ্রবে ূ ষলের উর্ধ্ণগরত অেবা সন্ত্রাষসর আরও
প্রষোপ থেষখ এে রবরাি ভয় আ াষেরষে
তারড়ষয় থবড়াষে। রেন্তু ধষ ণর বােী আি
আ াষের িীবষন বাস্তব রূপ ধষর আসষলও
আল্লাহর হুেু পালন েরার প্ররত আ াষের
আগ্রহ থনই, যা েু ুঃখিনে হষলও সতে। এ
হষে এে ভয়াবহ অবস্থা।
ঘুে আ াষের িাতীয় উন্নয়নষে বোহত
েরষে। ঘুষের োরষে
25

ানু ে থযাগেতার

ূ লোয়ে পাষে না। ঘুষের রচ্ন্তায় যখন
ে ণেতণা-ে ণচ্ারীষের

াো ঘুরষত োষে
রসরাতুল

তখন হাষতর েল

ু স্তােীষ

চ্ষল না। ঘুে হষে স ািষেষহ নীরব রে
বোরধ।

সেল

নীরত-বনরতেতা,

স স্ত

আইন-োনূ ন, রবরধ-রবধানষে রবর্ধ্স্ত েষর
থেওয়ার িনে ঘুে না ে এই ন রুেই
োয়ী। এ হষে এে

রে ভাইরাস যা

আ াষের স াষির সেল বেবস্থাপনাষে
নাষিহাল েষর রেষে। এই অরভশাপ থেষে
ু ক্ত হষত না পারষল আ াষের উপর
আল্লাহর রহ ত নারযল হষব না এবং
আ রাও এেরি স য় অতীষতর ন রূে,
26

রফরাউনষের

নোয়

অরভশপ্ত

িারতষত

পররেত হব ও আল্লাহর গিষব র্ধ্ংস হষয়
যাব। োলব-এর পররশুরদ্ধর িনে থেহ
পররশুদ্ধ োেষত হয়। হালাল রুরি বা সৎ
উপািণনোরী আল্লাহর বেু বষল রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা

থঘােো

েষরষেন। পিান্তষর অসৎ উপািণন েষর
অরত তাড়াতারড় সু ষখর সোন েরা আসষল
বৃ ো। অষনষেই অেণ উপািণষন সু রবধািনে
রবেষয় থলখাপড়া থশে েষরই তার থপশায়
এ নভাষব গ্ন হয় থযন থস পাষর থতা েু
রেষনই রবশাল রবত্ত-ববভষবর

ারলে হষয়

যায়। থলাষের থসবা েরা এবং এিনে
27

তোগী ষনাভাব রনষয় োি েরার থোষনা
লিেই থেখা যায় না। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লা

এে হােীষস এই

তাড়াহুড়া েষর অসৎভাষব উপািণন েরা
থেষে রবরত োেষত বষলষেন:
«إن نفسا ال تموت حىت تستكمل رزقها فاتقوا اهلل
 وال حيملنكم استبطاء الرزق،وأمجلوا يف الطلب

 فإن اهلل ال يدرك ما عنده،أن تطلبوه بمعايص اهلل
.»إال بطاعته

“থোষনা প্রােী তার রররযে পূ েণ না হওয়া
পযণন্ত

েখনও

রষব

না।

সাবধান!

আল্লাহষে ভয় েষরা এবং আষবেষন
28

থসৌন্দযণ বিায় রাষখা। থতা ার রররযে
ধীরগরতষত আসার োরষে তা আল্লাহর
নাফর ারনর াধেষ থচ্ষয়া না। োরে তাাঁর
রনেি যা আষে তা লাভ েরষত হষল তাাঁর
আনু গষতের াধেষ ই েরষত হষব।”8
তষব থেউ যরে অষনের সম্পে গ্রাস েষর
তষব তার পররেরত সম্পষেণ আল্লাহ
তা‘আলা বষলন:
َ
ُ َ
ُ َ َ َّ َ ِ
ََبت
ََ ِ ِين َهادواَ َ َح َّرمَ َنا َ َعليَ ِهمَ َ َطي
َ ن َٱَّل
َ ﴿فبِظلَمَ َ َم
َ َّ
َ َّ ُ
َ١٦٠َ ّللِ َكث ِيَا
َ يل َٱ
َِ ِ أحِلتَ َل ُهمَ َ َوب ِ َص ِدهِمَ َ َعن َ َسب
8

বাযযার, ইবন াসউে রারেয়াল্লাহু ‘আনহু থেষে।
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َ
َ َ
ُ َ
َ
ُ َوأَخَ ِذه
َلر َبوَاَ َ َوقدَ َن ُهواَ َعنَ َُه َ َوأكَل ِ ِهمَ َأمَ ََو َل
ٱ
َ
َ
ِم
ِ
َ
َ َ ََ
ًَين َمِنَ ُهمَ َ َع ََذابا
ََ كفِر
َِ ب ِط
ََ َاس ََب ِٱل
َ ِ َّٱل
ِ َ َل َوأعَتدَنا َل ِل
َ
]١٦١ ،١٥٩ :﴾ [النساء١٦١َأ ِِلمَا
“যারা ইয়াহূ েী রেল, তাষের যু লুষ র োরষে
আ রা তাষের ওপর এ ন সব পরবত্র বস্তু
হারা েষর রেষয়রে, যা রেল তাষের িনে
হালাল। এোড়াও আল্লাহর পষে অষনে
বাধা থেওয়ার িনে তা েষররেলা

এবং

তারা সু ে গ্রহষের োরষে- যা তাষেরষে
রনষেধ েরা হষয়রেল এবং অনোয়ভাষব
থলাষের ধনসম্পে গ্রাস েরার িনে।
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োরফরষের

ণন্তুে শারন্ত প্রস্তুত থরষখরে।”

[সূ রা আন-রনসা, আয়াত: ১৬০-১৬১]
এ রনভাষব অসৎ উপািণন েষর গারড়-বারড়,
রবত্ত-ববভব, প্রভাব-প্ররতপরত্ত লাভ েরার থয
তীব্র আোঙ্খা

ানু ষের

ষন িাষগ এবং

শয়তান এসব অপে ণষে আেেণেীয় ও
থলাভনীয় েষর সা ষন তুষল ধষর, এর
পররেরত েু রনয়া ও আরখরাষত ভয়াবহ!
ইসলাষ ঘুে সম্পূ েণরূষপ হারা । ঘুেোতা
ও ঘুেগ্ররহতা উভষয় িাহান্না ী।
তাই আসু ন, আ রা তওবা েষর ঘুেষে
পররতোগ েরর, এর রবরুদ্ধাচ্রে েরর।
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এষে ঘৃ ো েরর, এষে প্ররতষরাধ েরর।
হান আল্লাহ আ াষেরষে তাওফীে রেন।
আ ীন।
বাাঁচ্ার উপায়
থরাষগর রচ্রেৎসার থচ্ষয় তার প্ররতষরাধই
হষে উত্ত বেবস্থা। এ িনে ঘুে থলনষেন
সংঘিষনর

পূ ষবণই

তার

সু ষযাগ

ও

সম্ভাবনাষে রচ্রতষর বে েষর থেওয়া
প্রষয়ািন। এ থিষত্র

ানু ষের থ ৌরলে

চ্ারহো পূ রে, রশিা-প্ররশিে

ও বাস্তব

রভরত্তে

িনগেষে

স ণসূচ্ীর

াধেষ

সষচ্তন েরার উপর রবষশে গুরুত্বাষরাপ
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েরার পাশাপারশ েৃ ষ্টান্ত ূ লে শারস্তর বেবস্থা
েরষত হষব। এ োড়াও রনষনাক্ত পেষিপ
থনওয়া থযষত পাষর।
ে. আরখরাষতর থচ্তনা িাগ্রতেরে:
েু রনয়ার িীবনই
ৃ তুের পর

ানু ষের থশে নয় বরং

ানু েষে আরখরাষতর অনন্ত

িীবষন প্রষবশ েরষত হষব। থসরেন আল্লাহ
তা‘আলার েরবাষর েু রনয়ার িীবষনর
প্ররতরি েষ ণর রহসাব রেষত হষব।
আরখরাষতর

থচ্তনা

ানু ষের

ূ লত
িীবষন

রনয়ন্ত্রষের ভূ র ো পালন েষর োষে। থয
বেরক্ত আরখরাষত সরতেোর রবশ্বাস েষর থস
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েখনও ঘুে গ্রহে েরষত পাষর না।
ানু ষের েু রনয়ার িীবন হষে অরত সংরিপ্ত
এবং আরখরাতই হষে অনন্ত িীবন। এ
সম্পষেণ আল-েুরআষন বরেণত হষয়ষে:
َ َ َ
َ
ُ
َق
ََ ََوٱٓأۡلخ َِرَةَُخيََ َوأبَ ى١٦َل َيوََةََٱ ُّدلنَ َيا
ََ ونَٱ
َ ﴿بَلََتؤَث ُِر
]١٨ ،١٦ :َ﴾ [االعال١٨
“বরং থতা রা েু রনয়ার িীবনষে থবরশ
প্রধানে রেে। অেচ্ আরখরাত সষবণাত্ত
এবং রচ্রস্থায়ী”। [সূ রা আল-আ‘লা, আয়াত:
১৬-১৭]
এ থচ্তনা যখন ানু ষের ষধে সৃ রষ্ট হষব,
তখন থস অবশেই এ থেষে রবরত োেষব।
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খ. হালাল হারাষ র রেে-রনষেণশনা োন:
অেণ উপািণষনর থিষত্র িনগেষে হালালহারাষ র রেে রনষেণশনা ূ লে রশিা প্রোন
েরা উরচ্ৎ। থেননা ইসলা হালাল বা ববধ
রবেয় উপািণষনর প্ররত উদ্বুদ্ধ েষরষে এবং
হারা

উপািণন বিণন েরার রনষেণশ

রেষয়ষে, এ সম্পষেণ আল্লাহ তা‘আলা
বষলন,
ُُ َ
ُ
َ ُ َّ ُ ُ َ َ َ َّ
ََّلل َ َح َللَ َ َطيِبَا َ ََوٱشَك ُروا
َ ﴿فُكواَ َمِما َرزقك َم َٱ
َ
َ
َّ
ُ ّللِ َإن َ ُك
َ﴾١١٤َ ون
َ نتمَ َإِيَّ َاهُ َتعَ ُب ُد
َ َ ن ِعَ َم
ِ َ ت َٱ
]114:[الحل
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“আল্লাহ থতা াষের হালাল এবং পরবত্র যা
রেষয়ষেন তা হষত থতা রা আহার ের
এবং আল্লাহর অনু গ্রষহর িনে েৃতজ্ঞতা
প্রোশ ের, যরে থতা রা থেবল তারই
ইবােত ের।” [সূ রা আন-নাহল, আয়াত:
১১৪]
রািবনরতে ও ি তাসীন বেরক্তবগণ অষনে
স য়

অেণ

অববধভাষব

আত্মসাৎ
থয

েষর

থোষনা

আত্মসাৎষে ইসলা

হারা

োষেন।

প্রোর

অেণ

থঘােো

েষরষে।
গ. েলীয়েরে ও স্বিনপ্রীরত ু ক্ত হওয়া:
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চ্ােুরী ও অনোনে সু ষযাগ-সু রবধা ইতোরে
সততা, থ ধা ও থযাগেতার রভরত্তষত প্রোন
েরা িরুরী। োরে এ স স্ত চ্ােুরী
প্রশাসরনে বেরক্তবষগণর রনেি আ ানত।
ইসলা

এ স স্ত আ ানত তার থযাগে

প্রাপেষের রনেি থপৌঁষে থেওয়ার রনষেণশ
রেষয়ষে। এ সম্পষেণ আল্লাহ তা‘আলা
বষলন,
َ َ
ُّ َ ُ َ ُ
ََ
َّ َّ
َل َأهَل َِها
َنتَِ َإ ِ ى
ََ ل َم
َ ّلل َيَأَ ُم ُركمَ َأن َتؤدواَ َٱ
ََ ن َٱ
َ ِ ﴿إ
]٥٨ :﴾َ[النساء٥٨

“রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা রনষেণশ রেষেন
থয, থতা রা থযন আ ানত তার যোেণ
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ারলেষে প্রতোপণে ের।” [সূ রা আনরনসা, আয়াত: ৫৮]
হানবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা
বষলন,

َ ٌ ُ َ ُ ُّ ُ َ َ ُ ُّ ُ
ُ َرع َِّيتهَِال َم
َ َعن
َام
«ُككم َراع َوُككم َمسئول
ِ ِ
َ ٌ
َ َراع
»َو َمس ُئولَعنَ َر هعيَ هت هه
“থতা রা প্রষতেষেই োরয়ত্বশীল এবং
থতা াষের

প্রষতেেষেই
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তার

োরয়ত্ব

সম্পষেণ রিজ্ঞাসাবাে েরা হষব। থনতা তার
অধীনস্থষের িনে িবাবরেহী েরষবন।”9
ঘ. উপযু ক্ত পাররশ্রর ে প্রোন:
প্রষয়ািষনর তুলনায় স্বল্প থবতষনর োরষে
ানু ে ঘুষের প্ররত আেৃষ্ট হষয় োষে।
এিনে ইসলা প্রষতেেষে এ ন িুরর বা
থবতন প্রোষনর েো বষলষে থয তা দ্বারা
থস তার নোয়ানু গ ও স্বাভারবে প্রষয়ািন
থ িাষত

9

পাষর।

শ্রর েষের

সহীহ বু খারী, হােীস নং ৮৯৩।
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অরধোর

সম্পষেণ

হানবী সাল্লাল্লাহু

‘আলাইরহ

ওয়াসাল্লা বষলন,
َ
َ
َ ْ َ
َ
َ ْاّلل ََت
ت
« هإن هإخ َوانك ْم خ َولك ْم َج َعلهم
َْ
َ ْ َف َم ْن ََك َن أَخوه ََت،أَيْديك ْم
 فلي ْط هع ْمه هم َما،ت يَ هد هه
ه
ْ
َْ َ
ْ َْ
َ َ
َ
َكلِّفوه ْم ما
َ
ْ
 وال ت، وْلل هبسه همما يلبس،يَأكل
ََ
ََْ ْ َ
َْ
َْ
» فإهن َكفتموه ْم َما يغ هلبه ْم فأ هعينوه ْم،يغ هلبه ْم
“তারা থতা াষের ভাই। আল্লাহ তাষেরষে
থতা াষের অধীন েষর রেষয়ষেন। োষরা
ভাই তার অধীষন োেষল তার উরচ্ৎ রনষি
যা খাষব তাই খাওয়াষব। রনষি যা পরষব
তাষেও তা পরষত রেষব এবং তাষে রেষয়
এ ন োি েরাষব না যা তার সাধোতীত।
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থোষনাভাষব তার ওপর আষরারপত থবাো
থবরশ হষয় থগষল রনষিও থস োষি তাষে
সাহাযে েরষব।”10
ঙ. থযাগে, অরভজ্ঞ ও সৎ ে চ্ণ ারর রনষয়াগ
োন:
প্রশাসষনর রবরভন্ন স্তষর ঘুে ও উৎষোচ্
গ্রহষের াধেষ অেি, অনরভজ্ঞ ও অসৎ
ে ণচ্ারী রনষয়াগ থেওয়া হয়। ফষল এসব
ে ণেতণা

রনষয়াগপ্রাপ্ত

হষয়ই

তার

রবরনষয়াগেৃত স ু েয় অেণ উষত্তালষন বেস্ত
10

সহীহ বু খারী, হােীস নং ২৫৪৫।
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হষয় পষড়। অতএব, প্রশাসনষে ঘুষের
েরাল গ্রাস থেষে রিা েরার িনে সৎ,
রবশ্বস্ত ও অরভজ্ঞ থলাে রনষয়াগ েরষত
হষব। আল্লাহ তা‘আলা এ সম্পষেণ বষলন,
َ ُّ َ َ َ َ
َ َّ
َ﴾٢٦َ ِي
َُ لم
َ ي َٱ
َ ِت َٱلَقو
َ َتجر
َ َن َٱس
َِ ي َ َم
ََ ن َخ
َ ِ ﴿إ
]٢٦ :[القصص
“থতা ার িনে সষবণাত্ত ে ণচ্ারী হষত পাষর
থসই বেরক্ত, থয শরক্তশালী ও রবশ্বস্ত।” [সূ রা
আল-োসাস, আয়াত: ২৬]
َ َ
ُّ َ ُ َ ُ
ََ
َّ َّ
﴾لَأهَل َِها
َنتََِإ ِ ى
ََ ل َم
َ ّللَيَأَ ُم ُركمََأنَتؤدواََٱ
ََ نَٱ
َ ِ ﴿إ
]58 :[آل عمران
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“রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা থতা াষের রনষেণশ
রেষেন থয, থতা রা থযন আ ানত তার
ারলেষে প্রতোপণে ের।” [সূ রা আনরনসা, আয়াত: ৫৮]
এভাষব ইসলা
ে ণচ্ারী

সৎ, থযাগে ও রবশ্বস্ত

রনষয়াষগর

াধেষ

েু নণীরত

সংঘিষনর সম্ভাবনা বে েষর রেষত চ্ায়।

চ্. গেসষচ্তনতা সৃ রষ্ট:
ঘুে গ্রহে এে ধরষের েু নণীরত। এ েু নণীরতর
ভয়াবহতা

এবং

এর
43

থনরতবাচ্ে

রািবনরতে, সা ারিে ও অেণবনরতে
ভূ র ো সম্পষেণ সেল স্তষরর

ানু েষে

সষচ্তন েষর তুলষত হষব। যাষত স াষির
প্ররতরি ানু ে এর রবরুষদ্ধ প্ররতষরাধ গষড়
তুলষত উষেোগী হয়। রবেয়রি েরঠন হষলও
অসম্ভব নয়। থেননা এষেষশর িনগে
ধ ণভীরু এবং সরল প্রেৃরতর। তাষেরষে
যরে ঘুষের িরতের প্রভাব এবং তার
ইহোলীন ও পরোলীন পররেরতর রবেয়
বুরেষয় থেওয়া যায়, তাহষল তা খুব সহষি
প্ররতষরাধ সম্ভব। থেষশর সেল প্রচ্ার
াধে

িন ত ও িনসষচ্তনতা সৃ রষ্টষত

গুরুত্বপূ েণ ভূ র ো পালন েষর োষে।
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এিনে থররডও, থিরলরভশনসহ পত্র-পরত্রোর
াধেষ

যরে িনগেষে এর েুফল ও

িরতের রেেগুষলা সম্পষেণ সষচ্তন েরা
যায়, তাহষল তা ঘুে প্ররতষরাষধ বরলষ্ঠ
ভূ র ো পালন েরষত পাষর।

ে. প্রশাসরনে িবাবরেরহতা রনরশ্চতেরে:
থশােে ু ক্ত

স াি

িবাবরেরহতার

রবরন ণাষের

থোষনা

রবেল্প

িনে
থনই।

সরোষরর সষবণাচ্চ পযণায় থেষে সবণরনন
পযণায় পযণন্ত িবাবরেরহতার রনরশ্চতেরে
অরফস

আোলষত
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ঘুষের

থলনষেন

প্ররতষরাষধ োযণের ভূ র ো পালন েরষত
পাষর। এ সম্পষেণ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লা বষলন,
َ ٌ ُ َ ُ ُّ ُ َ َ ُ ُّ ُ
ُ َرع َِّيتهَِال َم
َ َعن
َام
«ُككم َراع َوُككم َمسئول
ِ ِ
َ ٌ
»َو َمس ُئولَعنَ َر هعيَ هت هه
ََ َراع
“থতা রা প্রষতেষেই োরয়ত্বশীল এবং
থতা াষের

প্রষতেেষেই

তার

োরয়ত্ব

সম্পষেণ রিজ্ঞাসাবাে েরা হষব। থনতা তার
অধীনস্থষের িনে িবাবরেহী েরষবন।”11

11

সহীহ বু খারী, হােীস নং ৮৯৩।
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ি. ঘুেগ্রহীতাষের উপযু ক্ত শারস্ত প্রোন:
স াি থেষে ঘুে-বারেিে রচ্রতষর উষেে
েরষত হষল শুধু াত্র উপষেশ, সতেণবােী
ও প্ররতষরাধ ূ লে বেবস্থা েষরই তার
োরয়ত্ব থশে েরষল চ্লষব না বরং থোষনা
বেরক্ত যরে এ োষি িরড়ষয় পষড়, তাহষল
তার িনে শারস্তর বেবস্থা েরষব, থযন ানু ে
শারস্তর পররেরতর ভষয় ঘুষের থলনষেন
থেষে েূ ষর োষে।
ে.

ানু ষের অরধোর আোষয়র বেপাষর

সষচ্ষ্ট হওয়া:
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ঘুষের াধেষ থয স স্ত অপরাধ সংঘরিত
হয় তার অরধোংশই

ানু ষের অরধোর

রবেয়ে। থয ন, থযাগে বেরক্তষে রনষয়াগ
প্রোন, প্রষ াশন প্রোন, সু ষযাগ-সু রবধা,
স্বিনপ্রীরত ও অষনের সম্পে আত্মসাৎ
ইতোরে।

অরধোষরর

রবেয়রি

অতেন্ত

গুরুত্বপূ েণ। বেরক্ত ি া না েরষল আল্লাহও
ি া েরষবন না।
ঞ. সম্পে অিণষন ইসলা ী নীরত অবলম্বন:
সম্পষের থ াহ এবং উচ্চারভলােী িীবনযাপনই ঘুষের থলনষেষনর অনেত প্রধান
োরে।

ানু ে

ৃ তুের
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েো

এবং

আরখরাতষে ভুষল এসষব রলপ্ত হষয় পষড়।
এিনে আল-েুরআষন বারবার

ৃ তুে ও

আরখরাষতর েো স্মরে েররষয় বলা
হষয়ষে,

َُ َ
َ ُّ ُ
]١٨٥ :ت﴾ [ال عمران
َِ كَنفسََذائِق َةَٱل َمو
َ ﴿

“প্রষতেে প্রােীষে ৃ তুের স্বাে গ্রহে েরষত
হষব।” [সূ রা আষল ই রান, আয়াত: ১৮৫]
তাোড়া হােীষস এষসষে,
َ
ْ َْ
َ َ َ َ ْ ُّ
ْ  َو،اّلل
َ از َه ْد ف
يما هيف أيْ هدي
حيبك
«ازهد هيف ادلنيا ه
ه
َ ُّ
َ ك
َ
»انلاس
حيب
انل ه
اس ه

49

“পারেণব থভাগ-রবলাস পররতোগ ের। তাহষল
আল্লাহ থতা াষে ভাষলাবাসষবন। আর থলাষের
োষে যা আষে তার লালসা পররতোগ ের।
তাহষল অনেরা থতা াষে ভাষলাবাসষব।”12
তাই

অেণ

উপািণষন

হালাল-হারাষ র

রবেয়রি রবষবচ্নায় রাখষত হষব।
ি. ানব যণাোর াপোরঠ তােওয়া:
ানু ে দ্রুত রবষত্তর অরধোরী হওয়ার িনে
সাধারেত ঘুে গ্রহে েষর োষে। রেন্তু
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা
12

ইবন ািাহ, হােীস নং ৪১০২।
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রবত্তশালীর থচ্ষয় রবত্তহীষনর থবরশ গুরুত্ব
প্রোন
যণাোর

েষরষেন।

ইসলাষ র

েৃ রষ্টষত

াপোরঠ অেণরবত্ত নয় বরং

ইসলাষ র রশিা হষে থয যতষবশী
তােওয়াসম্পন্ন
ততষবশী

বা

আল্লাহভীরু,

থস

যণাোবান। এ সম্পষেণ আল-

েুরআষন বরেণত হষয়ষে,
َ َّ
ُ َ َ َّ َ
ُ
:ّللَِأتَقىَكمَ﴾ [احلجرات
َ ِندَٱ
َ نَأكَ َر َمكمََع
َ ِ ﴿إ
]١٣

“রনশ্চয় থতা াষের

ষধে থসই আল্লাহর

রনেি অরধে সম্মারনত থয অরধে আল্লাহর
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তােওয়া অবলম্বনোরী।” [সূ রা আলহুিুরাত, আয়াত: ১৩]

বতণ াষন ঘুে বারেিে এ থেশষে র্ধ্ংস ও
অধুঃপতষনর

অতল

গহ্বষর

রনষিপ

েরষে। অেচ্ সরোর রনরবণোর। আগা ী
রেষনর সু স্থ-সু ন্দর ও শারন্তপূ েণ স াি
প্ররতষ্ঠায় এরি অবশেই পররতেিে। এরি যত
আষলারচ্ত হষব িনগে এ রবেষয় তত
সষচ্তন হষব এবং তার সু ফল থভাষগ স েণ
হষব। এ প্রবষে উরল্লরখত পেষিপস ূ হ
যরে স াষি যোযেভাষব বাস্তবায়ন েরা
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যায়, তাহষল স াি থেষে ঘুে-েু নণীরত
প্ররতষরাধ েরা সম্ভব হষব। সরোষরর
উরচ্ৎ েু নণীরত ে ন ের শনষে োযণেরী ও
অেণবহ

েরার

াধেষ

প্ররতষরাষধ এরগষয় আসা।
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ঘুে-বারেিে

