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সংরিপ্ত বর্ণনা............ 
পৃরিবীতত যত রকতমর গুনাতহর কাজ 
রতয়তে তার মতধয সবতেতয় বড় মহান 
আল্লাহর সতে কাউতক শরীক সাবযস্ত করা। 
এরপর সবতেতয় বড় গুনাহ অনযায়ভাতব 
কাউতক হতযা করা। হন্তারতকর জনয মহান 
আল্লাহ দুরনয়ায় বড় শারস্ত এবং আতেরাতত 
তীব্র আযাতবর ঘ াষর্া রদতয়তেন। কুরআন 
ও হাদীতসর রবরভন্ন উদৃ্ধরতর আতলাতক 
বিমান রনবতে ঘস রবষয়রিই তুতল ধরা 
হতয়তে। 
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গুরুতর অপরাধ মানুষ হতযা 

অশারন্তর আগুতন ঘ রা পৃরিবী। দ্বন্দ্ব-
সং াতত ভরা অবনী। এ পৃরিবীতত এেন 
মানবজীবতনর ঘেতয় সস্তা রকেু ঘনই। 
রবতশষত বাংলাতদতশর মততা তৃতীয়রবতের 
ঘদশগুতলায় মাত্র ১০ িাকার জনযও মানুষ 
েুন হতে। রমরডয়ায় কান পাততল রকংবা 
সংবাদপতত্রর পাতায় ঘোে রােতলই 
রনহততর স্বজতনর আহাজারী আর মাততমর 
দৃশয িাকতবই। সন্তাতনর হাতত জন্মদাতা 
রকংবা জন্মদাতার হাতত সন্তান, স্বামীর 
হাতত স্ত্রী রকংবা স্ত্রীর হাতত স্বামী, রশিতকর 
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হাতত োত্র রকংবা োতত্রর হাতত রশিক, 
কমণোরীর হাতত মারলক রকংবা মারলতকর 
হাতত কমণোরী, রনরাপত্তা বারহনীর হাতত 
সাধারর্ নাগররক রকংবা নাগররতকর হাতত 
রনরাপত্তা বারহনীর সদসয েুন- ঘকাতনািাই 
ঘযন এেন আর অস্বাভারবক নয়!  

এরদতক করিত উন্নত ও সভয ঘদশগুতলা 
ঘমাড়রলপনা ঘদোতত রগতয় রবতের রবরভন্ন 
ঘদতশ আগ্রাসন োরলতয় েুন করতে হাজার 
হাজার রনরপরাধ মানুষতক। যারা মুসরলম 
ঘদশগুতলাতক মানবারধকাতরর সবক ঘদয়, 
তারাই আবার মযলুম মুসরলম ঘদশগুতলায় 
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প্ররতরদন রনষ্পাপ রশশু ও অসহায় নারী ও 
বৃদ্ধতদর উপর ঘবামা রনতিপ করতে। 
পৃরিবীর মানরেত্রজুতড়ই এেন মুসরলতমর 
তপ্ত েুতনর ঘোপতোপ দাগ।  

অরত সম্প্ররত বাংলাতদতশ ঘযাগ হতয়তে গুম 
নাতমর এক আতঙ্ক। সুস্থ-সবল মানুষতক 
ঘোতের সামতন পররবার ঘিতক উরিতয় 
রনতে আর ঘস ঘলাকরি  তর রিরতে লাশ 
হতয়। কেতনা এ লাশরিও আর ঘিরত 
পাতে না হতভাগা পররবার। ঘক রনতে, 
ঘকািায় রনতে, কারা রনতে- ঘকাতনারিরই 
ঘযন হরদস ঘনই।  
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পৃরিবীর তাবৎ মানুতষর মততা বাংলাতদতশর 
নাগররকরাও এ হতযা-তনরাজয ঘিতক 
পররত্রার্ েুুঁতজ রিরতে। মুরির অতেষায় 
তারাও যত্রতত্র ধর্ণা রদতে। রকন্তু কাতজর 
কাজ রকেুই হতে না। লাতশর রমরেল 
ঘকবল দী ণ ঘিতক দী ণতরই হতে। 
এমতাবস্থায় আর সব সমসযার মততা এর 
সমাধাতনও ইসলামই হতত পাতর হতাশায় 
আতলাকরদশা। উপায়হীতনর অবযিণ উপায়। 
ঘসরি হতলা, আমাতদরতক অবশযই 
ইসলাতমর রশিায় রশরিত হতত হতব। তুতল 
ধরতত হতব ইসলাতমর অমলধবল 
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আতলাকরশো।  

পরবত্র কুরআন ও সুন্নাতহর অমূলয 
বার্ীগুতলা মানব হতযাতক হারাম ঘ াষর্া 
কতরতে। অনযায়ভাতব অপতরর প্রার্ হরর্তক 
তারলকাভুি করা হতয়তে বড় 
গুনাহসমূতহর। শুধু তাই নয় পৃরিবীতত যত 
রকতমর গুনাতহর কাজ রতয়তে তার মতধয 
সবতেতয় বড় মহান আল্লাহর সতে কাউতক 
অংশীদার বা শরীক সাবযস্ত করা। এরপর 
সবতেতয় বড় গুনাহ অনযায়ভাতব কাউতক 
হতযা করা। হন্তারতকর জনয মহান আল্লাহ 
দুরনয়ায় বড় শারস্ত এবং আতেরাতত তীব্র 
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আযাতবর ঘ াষর্া রদতয়তেন। ঘযমন, আল্লাহ 
তা‘আলা বতলন,  

﴿ۡ ا ۡۡقُل  ت ُلَۡۡتَعالَو 
َ
ۡ َۡربُُّكمۡ َۡحرَّمََۡۡماۡأ َۡۡعلَي ُكم  ّلَّ

َ
ُِكوا ۡۡأ ۡتُۡش 

ۡۡبِهِۦ ي نِۡۡا ۡۡ ۡ َشي  َِِٰلَ ا َۡۡوبِٱل َو َسَٰن  تُلُوٓا َۡۡوَّلۡۡإِح  َلََٰدُكمَۡتق  و 
َ
ۡأ

ِنۡ  َلَٰقۡ ۡم  زُقُُكمۡ َّۡنَّ نُۡۡإِم  ۡ ۡنَر  َربُوا َۡۡوَّلِۡۡإَويَّاُهم  َۡتق 
َِٰحَشۡ تُلُوا َۡۡوَّلَۡۡبَطَن َۡۡوَماۡمِن َهاَۡظَهرَۡۡامَۡۡٱل َفَو َسَۡۡتق  ۡٱنلَّف 

َُۡۡحرَّمَۡۡٱلَِّتۡ ۡۡٱّللَّ ۡ ۡإِّلَّ ِ َق 
َٰلُِكمۡ ۡبِٱۡل  ىَُٰكمَۡذ ۡبِهِۦۡوَصَّ

قِلُونَۡۡلََعلَُّكمۡ    [١٥١: االنعام] ﴾١٥١َۡتع 

‘বল, “এতসা, ঘতামাতদর ওপর ঘতামাতদর 
রব যা হারাম কতরতেন, তা রতলাওয়াত 
করর ঘয, ঘতামরা তার সাতি ঘকান রকেুতক 
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শরীক করতব না এবং মা-বাবার প্ররত 
ইহসান করতব আর দাররতযযর কারতর্ 
ঘতামাতদর সন্তানতদরতক হতযা করতব না। 
আমরাই ঘতামাতদরতক রররযক রদই এবং 
তাতদরতকও। আর অশ্লীল কাতজর 
রনকিবতণী হতব না- তা ঘিতক যা প্রকাশ 
পায় এবং যা ঘগাপন িাতক। আর তবধ 
কারর্ োড়া ঘতামরা ঘসই প্রার্তক হতযা 
কতরা না, আল্লাহ যা হারাম কতরতেন। 
এগুতলা আল্লাহ ঘতামাতদরতক রনতদণশ 
রদতয়তেন, যাতত ঘতামরা বুঝতত পার।”’ 
[সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫১] 



 

9 

তািসীরকার বাগবী রহ. বতলন, এ 
আয়াতত আল্লাহ ঘয ঘকাতনা মুরমন ও 
মুসরলম রাতে িযাক্স প্রদানকারী অমুসরলম 
নাগররকতক অনযায়ভাতব হতযা হারাম 
ঘ াষর্া কতরতেন। হতযার নযায়সেত 
কারতর্র মতধয রতয়তে ইররতদাদ তিা 
ঘকাতনা মুসরলতমর ইসলাম ধমণতযাগ, রকসাস 
তিা হতযার বদতল হতযা এবং রজম তিা 
রববারহত বযরির ঘজনা-বযরভোতরর দণ্ড।1 

আতরক আয়াতত আল্লাহ তা‘আলা বতলন,  

                                                           
1 মা‘আরলমুত তানযীল : ৩/২০৩। 
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ِينَۡ﴿ ُعونََّۡۡلَۡۡوٱَّلَّ َِۡۡمعَۡۡيَد  تُلُونََۡۡوَّلَۡۡءاَخرَۡۡإَِلًَٰهاۡٱّللَّ َۡيق 
َسۡ مَۡۡٱلَِّتۡۡٱنلَّف  َُۡۡحرَّ ۡۡٱّللَّ َق ِۡۡإِّلَّ نُوَنۡ َۡوَّلۡۡبِٱۡل  َۡوَمنۡيَز 
َعل ۡ َٰلَِكَۡۡيف  اۡيَل قََۡۡذ ثَام 

َ
٦٨ۡۡۡأ ۡيَو مَۡۡٱل َعَذاُبَۡۡلُۡۡيَُضََٰعف 

ُلۡ ۡٱل قَِيََٰمةِ  ،٦٧: الفرقان] ﴾٦٩ُۡمَهانًاۡفِيهِۦَۡوَيخ 
٦٨]  

“আর যারা আল্লাহর সাতি অনয ইলাহতক 
ডাতক না এবং যারা আল্লাহ ঘয নাফ সতক 
হতযা করা রনতষধ কতরতেন যিািণ কারর্ 
োড়া তাতক হতযা কতর না। আর যারা 
বযরভোর কতর না। আর ঘয তা করতব ঘস 
আযাবপ্রাপ্ত হতব। রকয়ামততর রদন তার 
আযাব বরধণত করা হতব এবং ঘসোতন ঘস 
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অপমারনত অবস্থায় স্থায়ী হতব।” [সূরা 
আল-িুরকান, আয়াত: ৬৮-৬৯] 

কাউতক অনযায়ভাতব হতযা করা হতল 
ইসলাম তার প্ররতকাতরর কাযণকর বযবস্থা 
রনতদণশ কতরতে। আল্লাহ তা‘আলা বতলন,  

ُتلُوا َۡۡوَّلۡ﴿ َسَۡۡتق  َُۡۡحرَّمَۡۡٱلَِّتۡۡٱنلَّف  ۡۡٱّللَّ ۡ ۡإِّلَّ ِ َق 
َۡوَمنۡبِٱۡل 

اۡقُتَِلۡ لُوم  َِۡۡجَعل َناَۡفَقدۡ َۡمظ  اۡهِۦلَِوِل  ِفۡفََلُۡۡسل َطَٰن  ۡيُۡس 
ۡ اََۡكنَۡۡإِنَُّهۥۡٱل َقت ِلۡ ۡف ِ   [٣٣: االرساء] ﴾٣٣َۡمنُصور 

“আর ঘতামরা ঘসই নািসতক হতযা কতরা না, 
যা আল্লাহ হারাম কতরতেন, সেত কারর্ 
োড়া। ঘয অনযায়ভাতব রনহত হয় আমরা 
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অবশযই তার অরভভাবকতক িমতা রদতয়রে। 
সুতরাং হতযার বযাপাতর ঘস সীমালঙ্ঘন করতব 
না; রনশ্চয় ঘস হতব সাহাযযপ্রাপ্ত।” [সূরা আল-
ইসরা, আয়াত: ৩৩] 

এ আয়াতত রকসাস তিা হতযার বদলা 
রহতসতব হতযার রবধাতনর প্ররত ইরেত করা 
হতয়তে। অনয সূরায় ঘযরি পররষ্কার কতর 
বলা হতয়তে। ঘযমন, আল্লাহ তা‘আলা 
বতলন,  

َٓۡۡعَلي ِهمۡ َۡوَكَتب َنا﴿ نَّۡۡفِيَها
َ
َسۡٱۡأ ِسۡۡنلَّف  َۡۡبِٱنلَّف  َۡوٱل َعي 

ِۡ نَفۡۡبِٱل َعي 
َ نِفَۡۡوٱۡل 

َ ُذنَۡۡبِٱۡل 
ُ ُذنَِۡۡوٱۡل 

ُ نَّۡۡبِٱۡل  ِ َۡوٱلس 
ن ِۡ ِ ُُروحَۡۡبِٱلس  ۡ َۡوٱۡل  َقَۡۡفَمنۡقَِصاص  َۡفُهوَۡۡبِهِۦۡتََصدَّ
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اَرة ۡ َۡۡكفَّ ۥ  ُ ََٓۡۡي ُكمۡلَّمۡ َۡوَمنۡلَّ نَزَلۡۡبَِما
َ
ُۡۡأ َلَٰٓئَِكۡۡٱّللَّ و 

ُ
ۡفَأ

َٰلِمُُۡۡهمُۡ   [٤٥: دةاملائ] ﴾٤٥ۡونَۡٱلظَّ

“আর আমরা এতত তাতদর ওপর 
অবধাররত কতররে ঘয, প্রাতর্র রবরনমতয় 
প্রার্, ঘোতের রবরনমতয় ঘোে, নাতকর 
রবরনমতয় নাক, কাতনর রবরনমতয় কান ও 
দাুঁততর রবরনমতয় দাুঁত এবং জেতমর 
রবরনমতয় সমপররমার্ জেম। অতঃপর ঘয 
তা িমা কতর ঘদতব, তার জনয তা 
কাফ্িারা হতব। আর আল্লাহ যা নারযল 
কতরতেন, তার মাধযতম যারা িয়সালা 
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করতব না, তারাই যারলম।” [সূরা আল-
মাতয়দাহ, আয়াত: ৪৫] 

বতণমান অনযায় অরবোতর ভরা জগততর 
অতনক মানুষ ইসলাতমর এ রবধানরিতক 
অমানরবক আবার ঘকাতনা ঘকাতনা অরবোসী 
এতক ববণর পযণন্তও বতল বতসন। অিে 
বতণমান পৃরিবীর বাস্তবরেত্রও সািয ঘদয় 
আপাতদৃরিতত কতিার মতন হতলও এর 
মাধযতমই মানবজারতর মুরি ও শারন্ত 
রনরশ্চত করা হতয়তে। আমরা বুরঝ না 
বতলই যত অমূলক সমাতলােনা। রকসাতসর 
আয়াততর ঘশষাংতশ ঘযমন 
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‘রবতবকসম্পন্নগর্’ বতল ইরেত করা 
হতয়তে। আল্লাহ তা‘আলা বতলন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََۡۡيَٰٓ ِۡفۡۡٱل قَِصاُصَۡۡعلَي ُكمُُۡۡكتَِبَۡۡءاَمُنوا ۡۡٱَّلَّ
ُرُّۡۡٱل َقت َل ۡ ِۡۡٱۡل  ُر 

نَثَٰۡۡبِٱل َعب دَِۡۡوٱل َعب دُۡۡبِٱۡل 
ُ نَثَٰ َۡۡوٱۡل 

ُ ۡبِٱۡل 
ِخيهِِۡۡمنۡ َۡلُۥُۡعِفََۡۡفَمنۡ 

َ
ء ۡۡأ َِباُع ََۡۡش  ُروِفۡۡفَٱت  ۡبِٱل َمع 

َدآءۡ 
َ
ۡ ۡإَِل هَِۡۡوأ َسَٰن  َٰلَِكۡۡبِإِح  َۡۡذ ِنََۡت فِيف  ب ُِكمۡ ۡم  ۡرَّ
َة  َۡورَۡ َتَدىََٰۡۡفَمنِۡۡۡح  دَۡۡٱع  َٰلَِكَۡۡبع  ۡۡفَلَُهۥَۡذ ِلمۡ َۡعَذاب 

َ
ۡأ

ة ۡۡٱل قَِصاِصِۡۡفَۡۡولَُكمۡ ١٧٨ۡ ِلَۡۡحَيوَٰ و 
ُ
أ ل َبَِٰبَۡۡيَٰٓ

َ ۡٱۡل 
 [  ١٧٩ ،١٧٨: ابلقرة] ﴾١٧٩َۡتتَُّقونَۡۡلََعلَُّكمۡ 

“ঘহ মুরমনগর্, রনহততদর বযাপাতর 
ঘতামাতদর উপর ‘রকসাস’ িরয করা 
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হতয়তে। স্বাধীতনর বদতল স্বাধীন, দাতসর 
বদতল দাস, নারীর বদতল নারী। ততব 
যাতক রকেুিা িমা করা হতব তার ভাইতয়র 
পি ঘিতক, তাহতল সততার অনুসরর্ 
করতব এবং সুন্দরভাতব তাতক আদায় কতর 
ঘদতব। এরি ঘতামাতদর রতবর পি ঘিতক 
হালকাকরর্ ও রহমত। সুতরাং এরপর ঘয 
সীমালঙ্ঘন করতব, তার জনয রতয়তে 
যন্ত্রর্াদায়ক আযাব। আর ঘহ 
রবতবকসম্পন্নগর্, রকসাতস রতয়তে 
ঘতামাতদর জনয জীবন, আশা করা যায় 
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ঘতামরা তাকওয়া অবলম্বন করতব।” [সূরা 
আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭৮-১৭৯] 

পৃরিবীতত হতযার পররসংেযান ঘদেতল জানা 
যাতব, ঘসৌরদ আরব ঘযোতন একমাত্র এই 
রকসাস বযবস্থা এেতনা বলবৎ রতয়তে, 
সবতেতয় কম েুতনােুরনর  িনা  তি। 
ইসলামতক যারা ববণর বতল তারা শুধু 
জ্ঞানপাপীই নয়, মুেণও বতি। কারর্, 
ইসলামই পৃরিবীর একমাত্র দীন ঘযোতন ঘয 
ঘকাতনা রনরপরাধ মানুতষর প্রার্সংহারতক 
মানবতারবতরাধী ও মানবজারতর হতযার 
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তুলয অপরাধ রহতসতব রবতবেনা করা 
হতয়তে। আল্লাহ তা‘আলা বতলন,  

لِِۡۡمنۡ ﴿ ج 
َ
َٰلَِكۡۡأ ََٰۡۡكَتب َناَۡذ َٰٓءِيَلۡۡبَِنََٓۡۡعَ َر نَُّهۥۡإِس 

َ
َۡمنۡأ

اَۡقَتَلۡ َس  َِۡۡنف  ۡۡبَِغي  س  وۡ َۡنف 
َ
ۡرِضِۡۡفۡۡفََساد ۡۡأ

َ نََّماۡٱۡل 
َ
ۡفََكأ

اۡٱنلَّاَسَۡۡقَتَلۡ َياَهاَۡوَمنۡ ََۡجِيع  ح 
َ
ٓۡۡأ نََّما

َ
يَاۡفََكأ ح 

َ
ۡٱنلَّاَسۡۡأ

ا ۡ َِنَِٰتۡۡرُُسلَُناَۡجآَءت ُهمۡ َۡولََقدۡ ََۡجِيع  َي  اۡإِنَُّۡۡثمَّۡۡبِٱۡل  َۡكثِي 
ِن ُهم دَۡۡم  َٰلَِكَۡۡبع  ۡرِضِۡۡفَۡۡذ

َ ِفُونَۡۡٱۡل  : دةاملائ] ﴾٣٢ۡلَُمۡس 
٣٢]  

“এ কারতর্ই, আমরা বনী ইসরাঈতলর 
ওপর এই হুকুম রদলাম ঘয, ঘয বযরি 
কাউতক হতযা করা রকংবা যমীতন িাসাদ 



 

19 

সৃরি করা োড়া ঘয কাউতক হতযা করল, ঘস 
ঘযন সব মানুষতক হতযা করল। আর ঘয 
তাতক বাুঁোল, ঘস ঘযন সব মানুষতক 
বাুঁোল। আর অবশযই তাতদর কাতে আমার 
রাসূলগর্ সুস্পি রনদশণনসমূহ রনতয় 
এতসতে। তা সতেও এরপর যমীতন তাতদর 
অতনতক অবশযই সীমালঙ্ঘনকারী।” [সূরা 
আল-মাতয়দাহ, আয়াত : ৩২] 

ঘতমরন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লামও হতযাকাণ্ডতক গুরুতর অপরাধ 
রহতসতব আেযারয়ত কতরতেন। আনাস ইবন 
মাতলক রারদয়াল্লাহু ‘আনহু ঘিতক বরর্ণত, 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বতলন,  

ا» ْكََبُ الَْكبَائِِر اإِلْْشَ
َ
ِ َوَقتُْل انلهْفِس أ ، ُك بِاَّلله

ورِ  يِْن ، َوقَْوُل الزُّ  «.َوُعُقوُق الَْواِِلَ

“কবীরা গুনাহগুতলার মতধয সবতেতয় বড় 
গুনাহ হতলা আল্লাহর সতে রশকণ করা, 
রনরপরাধ মানুষতক হতযা করা, রপতামাতার 
অবাধয হওয়া এবং রমিযা কিা বলা।”2    

                                                           
2. সহীহ বুোরী, হাদীস নং ৬৮৭১; সহীহ মুসরলম, 
হাদীস নং ৮৮।  
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আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
ঘিতক বরর্ণত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বতলন,  

َماءِ » ُل َما ُيْقََض َبْْيَ انلهاِس ِِف اِلِّ وه
َ
 «.أ

“রকয়ামততর রদন মানুতষর মতধয প্রিম 
রবোর করা হতব রিপাত সম্পতকণ।”3’4  

                                                           
3. ইমাম নববী রহ. বতলন, এ হাদীতস রিপাততর 
অপরাতধর গুরুতরতা তুতল ধরা হতয়তে। আর তা 
হতলা রকয়ামততর রদন মানুতষর মতধয যত রবষতয় 
রবোরাোর হতব রিপাত তার মতধয প্রিম। এ 
হাদীসরি সুনানগুতলায় বরর্ণত,  ُل وه

َ
 بِهِ  ُُيَاَسُب  َما أ

 



 

22 

আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু ঘিতক 
বরর্ণত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বতলন :  

                                                                     

اَلةُ  الَْعبْدُ  الصه  “প্রিম ঘয রবষতয় রবোর করা হতব 

তা হতলা সালা” হাদীতসর সতে সাং রষণক নয়। 
[রতররমযী, হাদীস নং ৩৯৯১] কারর্, সালাততর 
হাদীতসর রবষয়রি বান্দা ও আল্লাহর হতকর সতে 
সমৃ্পি। পিান্ততর আতলােয হাদীসরি বান্দার হক 
সংক্রান্ত। [শরহু সহীহ মুসরলম ১১/১৬৭]  

4. সহীহ বুোরী, হাদীস নং ৬৩৫৭; সহীহ মুসরলম, 
হাদীস নং ৩১৭৮।  
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بَْع الُْموبَِقاِت » ِ َوَما «. اْجتَنِبُوا السه قَالُوا يَا رَُسوَل اَّلله
ِ »ُهنه قَاَل  ُْك بِاَّلله ْحرُ  ،الِّشِّ ، َوَقتُْل انلهْفِس الهِِت َوالسِّ

ُ إاِله  َم اَّلله ، َحره ْكُل َماِل اْْلَتِيمِ  بِاْْلَقِّ
َ
َبا، َوأ ْكُل الرِّ

َ
 ،َوأ

، َوقَْذُف الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤِمنَاِت َواتلهَوِّلِّ يَْومَ الزهْحِف 
 «.الَْغافِاَلِت 

“ঘতামরা সাতরি ধ্বংসাত্মক কাজ ঘিতক 
রবরত িাক। সাহাবীগর্ রজতজ্ঞস করতলন, 
ঘসগুতলা কী ঘহ আল্লাহর রাসূল? রতরন 
বলতলন, ১. আল্লাহর সাতি শরীক করা ২. 
জাদু করা ৩. অনযায়ভাতব রনরপরাধ 
ঘলাকতক হতযা করা ৪. সুদ োওয়া ৫. 
এরততমর সম্পদ আত্মসাৎ করা ৬. রর্তিত্র 
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ঘিতক পলায়ন করা ৭. সুররিত পরবত্রা 
নারীতক অপবাদ ঘদওয়া।”5 

ইবন উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা ঘিতক 
বরর্ণত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বতলন,  

لَْن يََزاَل الُْمْؤِمُن ِِف فُْسَحٍة ِمْن ِدينِِه ، َما لَْم يُِصْب »
 «.َدًما َحَراًما

                                                           
5. সহীহ বুোরী, হাদীস নং ৬৮৫৬; সহীহ মুসরলম, 
হাদীস নং ১২৯।  
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“মুরমন তার দীতনর বযাপাতর সবণদা 
অবকাতশর মতধযই িাতক যাবৎ না ঘস 
রনরষদ্ধ রিপাত  িায়।”6 

ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু ঘিতক 
বরর্ণত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বতলন, 

ُسُه »
ْ
يَِِجُء الَْمْقتُوُل بِالَْقاتِِل يَْومَ الِْقيَاَمِة نَاِصيَتُُه َوَرأ

وَْداُجُه تَْشُخُب َدًما َيُقوُل يَا رَبِّ َهَذا َقتَلَِِن 
َ
بِيَِدهِ َوأ

 «.َحِته يُْدِنيَُه ِمَن الَْعْرِش 

                                                           
6. সহীহ বুোরী, হাদীস নং ৬৮৬২।  
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“রকয়ামততর রদন রনহত বযরি হন্তারকতক 
রনতয় আসতব। তার েুতলর অগ্রভাগ ও মািা 
রনহততর হাততর মুরিতত িাকতব আর তার 
কণ্ঠনালী ঘিতক তেন রি ঝরতত িাকতব। 
ঘস বলতব, ঘহ রব, এ বযরি আমাতক হতযা 
কতরতে। এমনরক ঘস তাতক ‘আরতশর 
কাতে রনতয় যাতব।”7  

                                                           
7. রতররমযী, হাদীস নং ২৯৫৫; মুসনাদ আহমদ, 
হাদীস নং ২৫৫১; রসলরসলা সহীহা, হাদীস নং 
২৬৯৭।  
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আবূ সাঈদ েুদরী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু ঘিতক 
বরর্ণত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বতলন,  

ُْت اْْلَْومَ َن انلهاِر َيتَََكهُم َيُقوُل ََيُْرُج ُعنٌُق مِ »  : ُوِّكِّ
، َجَعَل َمَع اهللِ إِلًَها آَخرَ ، َوبَِمْن بِثَاَلثٍَة : بُِكلِّ َجبهارٍ 

َوبَِمْن َقتََل َنْفًسا بَِغْْيِ َنْفٍس، َفيَنَْطوِي َعلَيِْهْم 
 «.َجَهنهمَ َفيَْقِذُفُهْم ِِف َغَمَراِت 

“জাহান্নাম ঘিতক একরি গলা ঘবর হতয় 
কিা বলতত শুরু করতব। ঘস বলতব, আজ 
আরম রতন বযরির প্ররত নযস্ত হতয়রে : 
প্রততযক অতযাোরী, ঘয আল্লাহর সতে অনয 
কাউতক শরীক রস্থর কতর এবং ঐ বযরি ঘয 



 

28 

অনযায়ভাতব কাউতক হতযা কতর। অতপর 
ঘস তাতদর িাবা রদতয় কব্জা করতব এবং 
জাহান্নাতমর গহীতন তাতদর রনতিপ 
করতব।”8  

আবদুল্লাহ ইবন উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
ঘিতক বরর্ণত, রতরন বতলন, 

ْوَقَع »
َ
ُموِر الهِِت اَل ََمَْرَج لَِمْن أ

ُ
إِنه ِمْن َورَْطاِت األ

ِم اْْلََراِم بَِغْْيِ ِحلِّهِ   «.َنْفَسُه ِفيَها ، َسْفَك اِله

                                                           
8. মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১১৩৭২, সহীহ; 
রসলরসলা সহীহা, হাদীস নং ২৬৯৯।  
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“ঘযসব পররত্রার্ অতযাগয, মানুষ ধ্বংতস 
পরতত হয় তার অনযতম হতলা তবধ কারর্ 
োড়া রনরষদ্ধ রি ঝরাতনা।”9 

বলাবাহুলয, এসব ঘগল হতযা ও েুতনােুরনর 
আইনী প্ররতকাতরর রদক। সরতযকারাতিণ 
পররত্রার্ োইতল আমাতদরতক এর তনরতক 
রদকগুতলাও রবতবেনায় রনতত হতব। 
ক্রমবধণমান মূলযতবাতধর অবিয় ও মানরবক 
গুর্াবরলর অতধাঃপাততর কিাও রেন্তা 

                                                           
9. সহীহ বুোরী, হাদীস নং ৬৮৬৩।  
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করতত হতব। পরবত্র কুরআতন আল্লাহ 
তা‘আলা বতলন,  

ِِۡۡفۡۡٱل َفَسادَُۡۡظَهرَۡ﴿ َب 
رِۡۡٱل  َح 

ۡۡبَِماَۡوٱۡل  ي ِديَۡكَسَبت 
َ
ۡأ

ِيَۡبع َضِۡۡلُِذيَقُهمۡٱنلَّاِسۡ ۡيَر ِجُعونَۡۡلََعلَُّهمۡ َۡعِملُوا ۡۡٱَّلَّ
  [٤١: الروم] ﴾٤١

“মানুতষর কৃতকতমণর দরুন স্থতল ও সমুতয 
িাসাদ প্রকাশ পায়। যার িতল আল্লাহ 
তাতদর করতপয় কৃতকতমণর স্বাদ তাতদরতক 
আস্বাদন করান, যাতত তারা রিতর আতস।” 
[সূরা আর-রূম, আয়াত: ৪১]  
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সরতযই ঘতা আজ ঘযসব সামারজক বযরধ ও 
সমসযায় আমরা নাকাল, এর দায় ঘতা 
আমাতদরই। আমাতদর বযরিগত আমল ও 
আেরতর্র রদতক তাকাতলই ঘসিা পররষ্কার ঘদো 
যায়। রকয়ামত যত  রনতয় আসতে অবস্থার ঘযন 
ততই অবনরত  িতে। আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু 
‘আনহু ঘিতক বরর্ণত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বতলন, 

اَعُة َحِته يَْكُُثَ الَْهْرُج قَالُوا َوَما الَْهْرُج  اَل َتُقومُ السه
 ِ   قَاَل الَْقتُْل الَْقتُْل يَا رَُسوَل اَّلله

“রকয়ামত ততির্ সং রিত হতব না যতির্ 
না হারাজ ঘবরশ হতব। সাহাবাতয় ঘকরাম 
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রজজ্ঞাসা করতলন, ‘হারাজ’ কী ঘহ আল্লাহর 
রাসূল? রতরন বলতলন হতযা, হতযা।”10  

হতযাকাতণ্ডর এ রাহুগ্রাস ঘিতক মুরি ঘপতত 
আমাতদর ঘযমন আল্লাহর আইতনর সুিল 
অনুধাবন জরুরী, আইতনর শাসন ও নযায় 
রবোর জরুরী, ঘতমরন প্রতয়াজন রনতজতদর 
সব ধরতনর অনযায়, অরবোর ও যাবতীয় 
পাপাোর ঘিতক একরনিভাতব তাওবা করা। 
রনতজতদর সন্তান তিা ভরবষযত প্রজন্মতক 
আল্লাহভীরত ও তনরতকতার বতল বলীয়ান 

                                                           
10. সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৫১৪৩।  
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রহতসতব গতড় ঘতালা। সব ধরতনর অশ্লীলতা 
ও ঘবহায়পনা ঘিতক তাতদরতক ঘয ঘকাতনা 
মূতলয দূতর রাো। বরলউড হরলউতডর 
রসতনমা আর সযাতিলাইি কালোর আমাতদর 
সন্তানতদর মানরবক রবকাশতক শুধু 
বাধাগ্রস্তই করতে না, তাতদরতক রহংস্র ও 
নরপশু বারনতয় োড়তে। পারিণব ঘভাগ 
লালসা মানুষতক অে ও বরধর বারনতয় 
োড়তে। আল্লাহ আমাতদর অনুধাবন ও 
সংতশাধতনর তাওিীক দান করুন। আমীন! 


