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প ে হ ল া  এ ি� ল  

নাহমাদুহ  য়া নুসাা� আলা রাসসিলহ�ল কার�মম আ�া বাদ, 

এি�ল মােস আমােদর েদেশ দুিট িদবস পালন করা হেয় থােকম পেহলা 

এি�ল এবং পেহলা ৈবশাখ বা ১৪ই এি�লম পেহলা এি�ল বাংলায় 

‘‘এি�ল ফুল ’’ নােম পিরিচতম এখােন ফুল অথর ইংেরর� ফুল অথরা্ 

েবাকা, হাবা বা িনেবরাাম ইংেরিরেত বলা হয়: April Fools’ Day or 

All Fools' Day. এিদেন ‘‘�যাকিটকযাল েরাক ’’ বা বা�ব বা 

বযবহািরক তামাশার নােম এেক অপরেক িমথযা বেল লকােনা হেয় 

থােকম এ উপলেকয পা ােতযর েদশ িলেত নানা রকম উ্সেবর বযবরা 

করা হয়ম  

এি�ল ফুেলর রহসয বুুেত আমােদর মানব ইিতহােসর কেয়কিট তথয 

রানেত হেবম  

আদম আলাইিহস সালাম-এর মাাযেম পপিথব�র বুেক মানব রািতর পথ 

চলা শুম তাতর স ােনরা পপিথব�র িবিবি �াে  �মামেয় য়িছেয় পছেত 

থােকম পরবতর� �থম রাসসল িয়েলন নসহ আলাইিহস সালামম নসহ 

আলাইিহস সালাম-এর �াবেনর পর তাতর স ােনরা �মামেয় িবে�র 

িবিবি িদেক য়িছেয় পছেত থােকম তাতর িতন েয়েলর নাম ‘‘হাম’’, 
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‘‘সাম’’   ‘‘ইয়ািফস’’। হােমর বংশধরগণ �মা�েয় আি�কায় 

চেল যান। সােমর বংশধরগণ মূলত মধয্ােচয বসবাস 

কেরন এবং েকউ েকউ পাশরবতত েেশশিলেত তিছেয় পেছন। 

ভারেতর �ািবছগণও তােেরই বংশধর বেল বুঝা যায়। 

ইয়ােফেসর বংশারগণ অেনেক ইরােন বসবাস কেরনম আেরক দল 

‘আযর’’ নােম বারেত আেসন এবং আেরক দল ইউেরােপ চেল যানম 

এরনয ইউেরাপ, বারেতর আযর   �াচ�ন ইরােনর বাাা , কপ ি�   ােমরর 

মোয অেনক অেনক িমল পা য়া যায়ম তার একিট িদক হেলা পেহলা 

এি�লম 

বসে র েশো বারেত িহ�ুরা েহািল উ্সর পালন কেরনম িহ�ুেদর 

িব�াস অনুসাের বগবান িব�ুর অবতার বা মানবরপ  কপ ে�র সােথ 

েগািপন�েদর ল�লােখলার �পিতপালন   উদযাপেন তারা এ উ্সব 

কেরনম এ েহািল উ্সেবরই �াচ�ন ইউেরাপ�য় রপ িয়ল �াচ�ন েরামান 

ােমরর িহলািরয়া ( Hilaria) উ্সবম এ উপলেকয নানারকম অম�ল , 

অশাল�ন আন� উ্সব �চিলত িয়ল ইউেরােপম  

ইউেরােপ খপ�ামর আগমেনর পের ‘‘িবিমেতর’’ কারেণ লক লক 

খপ�ান, ইয়াহসদ�   মুসিলমেক হতযা   আ েন েপাছােনা হেল , খপ�ান 

েপাপ-পাদিরগণ ামরেক সহর করার নােম সকল �কার পাপাচার ��য় 

িদেয়েয়নম এ কারেণ খপ�ান ইউেরােপ এি�ল ফুল িদবস নােম 

িহলািরয়া বা েহািল উ্সেবর িবিবি �কােরর পাপাচার , িমথযাচার   
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অম�লতা ��য় েদ য়া হয়ম এমন একিট মহাপাপ , িমথযাচার   ববররতা 

িয়ল ে�েনর মুসিলমেদর সােথ খপ�ানগেণর ‘‘এি�ল ফুল’’। 

ে�েনর অতযাচািরত মানুােদর আহবােন সাছা িদেয় মুসিলম বািহন� ৯২ 

িহরর� মুতােবক ৭১১ খপ�াে� ে�েন �েবশ কেরম মুসিলমগণই 

ইউেরােপর মানুােদরেক জানিবজান িশকা েদনম মুসিলম ে�েনর 

�ানাডা, কেডরাবা   অনযানয শহেরর িব�িবদযালয় িলেত ইউেরােপর 

িবিবি অ�েলর িশকাথর�রা পছেত আসতম �ায় আট শত ব্সর 

মুসিলমগণ ে�ন শাসন কেরনম েশা িদেক তােদর মোয আবয র�ন 

েকা�ল য়িছেয় পেছম ফেল খপ�ানগণ �মামেয় িবিবি অ�ল 

মুসিলমেদর েথেক িয়িনেয় িনেত সকম হয়ম ৮৯৮ িহরর� মুতােবক 

১৪৯৩ খপ�াে� রারা ফািদরনা�   রান� ইযােবলার েযযথ খপ�ান বািহন� 

মুসিলমেদর েশা রারাান� �ানাডা দখল করেত সকম হয়ম তারা এ 

সমেয় ‘‘এি�ল ফুল ’’ নােম মুসিলমেদর �তারণা কের তােদর মোয 

গণহতযা চালােত সকম হয়ম  

িবে�র েয েকােনা ঐিতহািসেকর বই পেছ েদখুন , ৮০০ ব্সেরর 

শাসনামেল মুসিলমগণ কখেনাই খপ�ানেদরেক ামরা িরত করেত েচ�া 

কেরন িন বা েদশ েথেক েবর কের েদন িনম ইয়াহসদ�-খপ�ানগণ মুসিলম 

শাসনামেল সেবরাা নাগিরক অা�কার   ামর�য় য়াা�নতা েবাগ 

কেরেয়নম িক� মুসিলমেদর পরািরত করার পের পাদর�গেণর েনতপ ে� 

খপ�ানগণ মুসিলমেদর উপর েয বয়াবহ গণহতযা চািলেয়েয়ন তার 

েকােনা নিযর িবে�র ইিতহােস পােবন নাম লক লক মুসিলমেক 
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মসিরেদ আটেক আ েন পুিছেয় , পাহাছ েথেক েফেল , সমসে�র মোয 

রাহার ডুিবেয়   গণরবাই অনু�ােন রবাই কের হতযা করা হয়ম 

অেনকেক েরার কের ামরা িরত করা হয়ম এরপর  �ায় একশত 

ব্সর পের ১৬০৯ খপ�াে�র ৪ আগ� �ায় ৫০ লক মুসিলমেক ে�ন 

েথেক িবতািছত করা হয়ম কািডরনাল বা খপ�ান ামর ুর আেদেশ 

জানিবজােনর মসল সসল লক লক আরব� পু�ক পুিছেয়  ংস করা হয়ম 

 শাু মুসিলমগণ নয়, ইয়াহসদ�েদর উপর  খপ�ানগণ একইরপ অতযাচার 

কেরম অেনকেক েরার কের খপ�ান বানায়ম অিাকাংশেক ে�ন েথেক 

িবতািছত কেরম িবতািছত ইয়াহসদ�রা ইউেরােপর েকােনা েদেশ লাই না 

েপেয় মুসিলম তুরে� এেস শাি েত বসবাস করেত থােকম রুইশ 

এনসাইে�ািপিডয়া   অনযানয সকল এনসাইে�ািপিডয়া   ইিতহাস �ে� 

আপনারা এ সকল তথয েদখেত পােবনম 

এ হেলা খপ�ানেদর এি�ল ফুেলর ইিতহাসম যিদ ইসলােম �যাকিটকযাল 

েরাক নােম বা আন� উাােসর নােম িমথযা বলার অনুমিত থাকত 

তাহেল  এ িদেন েকােনা মুসিলম আন� করেত পারেতন নাম কারণ 

�থমত তা পযগান বা মুিতরপসরকেদর ামর�য় উ্সেবর অংশ   

অনুকরণম ি�ত�য়ত এ িদবসিট মুসিলমেদর রনয দুুেখর   �িতবােদর 

িদন, আনে�র নয়ম িক� সবেচেয় বছ কথা হেলা , হািস-ম�রার নােম 

িমথযা বলা ইসলােম কিলনবােব িনিাষ   হারামম 
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িমথযা ইসলােম সবেচেয় িনকপ � হারাম েগানাহ িলর অনযতমম িমথযা বলা 

মুনািফেকর অনযতম িচচম িমথযা সবরাবরায় হারামম সবেচেয় রয়নযতম 

িমথযা হেলা আাাহ বা তাতর রাসসল সাাাাাহ আলাইিহ  য়াসাাােমর 

নােম, হাদ�েসর নােম বা ােমরর নােম িমথযা বলাম এরপর রয়নয িমথযা 

হেলা িমথযার মাাযেম েকােনা মানুোর অিাকার ন� করা , স�দ দখল 

করা বা িমথযা কথা বেল িকয়ু িব�য় করাম িবিবি হাদ�েস এরপ কেমরর 

রনয কিলন অিবশাপ   কিলন শাি�র কথা বলা হেয়েয়ম  

ইসলােম হািস-ম�রা , আন�   িবেনাদনেক উ্সাহ েদ য়া হেয়েয়ম 

িক  েস রনয িমথযা বলা ৈবা করা হয় িনম রাসসলুাাহ  িনের হাতিস-

ম�রা করেতন , িক� িমথযা পিরহার করেতনম এক বপষােক বেলন , 

েকােনা বুেছা মানুা েতা রািােত যােব নাম এেত েবচার� কািাকািট শু 

কেরম তখন িতিন বেলন , বুেছাবুিছেক আাাহ েরায়ান বািনেয় রািােত 

িদেবনম অপর একবযিি তাতর কােয় এেস সফেরর রনয একিট উট 

চানম িতিন বেলন , েতামােক আিম একিট উটন�র বাাা িদবম েলাকিট 

হতাশ হেয় বেল , বাাােত আমার িক হেব ? িতিন বেলন , সকল উটই 

েতা উটন�র বাাাম এরপ অেনক য়টনা হাদ�েস রেয়েয়ম সাহাব�গণ  

হািস-ম�রা করেতন , তেব িমথযা বররন করেতনম রাসসলুাাহ সাাাাাহ 

আলাইিহ  য়াসাাাম বেলন: 

 ُ
َ
ُُ  َو�لل  ل ِب

ْل بَ ََ َم  ول ََ ِب لق  نب
ََ ِب ْل ُ ِ ب لب ُب نبيدَدب

َد  ُِ  َ ب
«َو�لل  غب �
« ُ
َ
 َو�لل  ل
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‘‘েয বযিি মানুা হাসােনার রনয িমথযা বেল তার রনয  ংস! তার 

রনয  ংস! তার রনয  ংস! ’’ 0F

1 অনয হাদ�েস রাসসলুাাহ সাাাাাহ 

আলাইিহ  য়াসাাাম বেলন,  

ي   َّ ََ ُ�ب ََ َل  َرلَ  َونب مب
ل بَم ل رََرَ  لغ َغ�ةب غ

ل
َب َضَ جب لن   ِ َبل بب  نٍب ََي َز ب

َ
«أ

َب    ِ َبل ي َو ٍب
ًا
يزب
ََ  ََ ََ َل   َونب

َُ ِب
َْ بَم ل رََرَ  لقل َغ�ةب غ

ل
َب وََ جب لن   ِ َبل َو ٍب

« ُِ ََ َ  ُخةُ �َ ًَ بَم ل  َغ�ةب غ
ل
َ لن  ل

َ
  أ

‘‘েয বযিি সবরদা িমথযা বররন কের , ম�রা বা েকযতুক করেত  িমথযা 

বেল না, তার রনয রািােতর মাযেদেশ একিট বািছর রনয আিম দািয়� 

�হণ করলামম’’1F

2 

ম�রা বা েকযতুক�েল কাউেক বয় পাইেয় েদ য়া  রােয়য নয়ম এক 

সফের সাহাব�গণ রাসসলুাাহ -এর সােথ িয়েলনম একরন সাহাব� 

য়ুিমেয় পেছিয়েলনম তখন অনয একরন িগেয় তার রিশিট িনেয় 

আেসনম এেত য়ুম  বযিি ব�তসস� হেয় উেল পেছনম তার ব�তসস� 

অবরা েদেখ সাহাব�গণ েহেস উেলনম রাসসলুাাহ সাাাাাহ আলাইিহ 

 য়াসাাাম বেলন , েতামরা হাসয় েকন ? তারা য়টনািট বলেল িতিন 

বেলন: 

                                                           
1 িতরিময�, আস-সুনান ৪/৫৫৭; হাদ�স নং ২৩১৫; আবস দাউদ, আস-সুনান 

৪/২৯৭; হাদ�স নং ৪৯৯০ম  
2 আবস দাউদ, আস-সুনান ৪/২৫৩; হাদ�স নং ৪৮০০ম  
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ي» ةبما َل َل َُِرو َع ُم
َ
ةبب  أ َل بُم  غ

ل  ب َِ  
َ
 » 

‘‘েকােনা মুসিলেমর রনয ৈবা নয় েয , েস অনয মুসিলমেক বয় পাইেয় 

িদেবম’’ 2F

3 

আমরা অেনক সময় েকযতুকবের বা বুলােনার রনয িশশেদর সােথ 

িমথযা বিলম অথচ এরপ িমথযা  িমথযা এবং েগানেহর কারম শাু তাই 

নয়, এরপ িমথযার মাাযেম আমরা িশশেদরেক িমথযায় অবয� কের তুিল 

এবং িমথযার �িত তােদর য়পণা   আপিি ন� কের িদইম িকেশার 

সাহাব� আ�ুাাহ ইবনু আিমর বেলন , একিদন রাসসলুাাহ  আমােদর 

বািছেত বসা িয়েলন, এমতাবরায় আমার মা আমােক েডেক বেলন, এস 

েতামােক একিট িরিনস িদবম রাসসলুাাহ  বেলন , তুিম তােক িক 

িদেত চা ? িতিন বেলন: আিম তােক একিট েখরুর িদেত চাইম 

রাসসলুাাহ   বেলন:  

نَة  » ِل َب كب ِل َعةَبل ِب َعيلئاي ُكتببَ َب غَول غَبل ُ�يلطب ي إبَ� ََ
َ
 «أ

‘‘তুিম যিদ তােক িকয়ু না িদেত তেব েতামার নােম একিট িমথযার 

েগানাহ েলখা হেতাম’’ 3F

4 

                                                           
3 আবস দাউদ, আস-সুনান ৪/৩০১;হাদ�স নং ৫০০৪ম  
4 আবস দাউদ, আস-সুনান ৪/২৯৮; হাদ�স নং ৪৯৯১ম  
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িনেরর সােথ িনের িমথযা বলা  ৈবা নয়ম আর এরনযই েকউ যিদ 

িনেরর মেন শাু িনেরর রনযই েকােনা িবােয়র কসম কের েয , আিম 

অমুক কারিট করব বা করব না , িক� পের তার বযিিগত কসম না 

রাখেত পাের তেব তােক কসেমর কাফ ফারা িদেতই হেবম কােরই 

িনেরর মেন িনেরর রনয েকােনা িসষা  িনেল তা পসরণ কুন , িনেরর 

মনেক িমথযায় অবয� করেবন নাম 

শাু িনি ত িমথযাই নয় , িমথযা হ য়ার সসাবনা আেয় এরপ কথা 

বলেত বা যা িকয়ু েশানা যায় সবই বলাবিল করেত িনোা কেরেয়ন 

রাসসলুাাহ সাাাাাহ আলাইিহ  য়াসাাাম । িতিন বেলন: 

عَ »  ي َ مب ََ  
َب نبُ�ل 

َد  ُِ َل 
َ
ناي أ ِب َمرل ب َك

ل  «َكَ  نبيغ

‘‘একরন মানুোর িমথযাবািদ হ য়ার রনয এতটুকুই যেথ� েয , েস যা 

শনেব তাই বলেবম’’4F

5 

এ অপরাািট আমরা সকেলই কিরম বযিি , সমার, রা�, িব� ইতযািদ 

স�েকর মুখেরাচক গগ , গণমাাযেমর খবর ইতযািদ যা িকয়ু শিন তাই 

বিলম অথচ িবায়িট সিলক িকনা েস স�েকর িনি ত না হেয় কথা বলা 

িলক নয়ম যিদ েকােনা মানুোর বযিিগত মযরাদাহান� বা গ�বত রাত�য় 

িকয়ু না হয়, তেব েস েকেল বছেরার বলা েযেত পাের েয, অমুক একথা 

বেলেয় বেল শেনিয়, সতয িমথযা বলেত পাির নাম  

                                                           
5 মুসিলম, আস-সহ�হ ১/১০-১১; বস িমকাম 
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সবরদা সতয বলুনম সতয��িত আপনােক রািােত িনেয় যােবম রাসসলুাাহ 

সাাাাাহ আলাইিহ  য়াসাাাম বেলন: 

 َ دب � َ�هل ِب
ل
َ� لق   َونب

ِب 
ل
 لق
َ
َ إبْ دب  َ�هل

َْ دل َ� لغ   ْب  اَصب
دل ُ�بل نبيغ  

«َعةَبل
تََ   َ� ُِ�ل ًَ  َْ دل ر�ل لغ   َِ ُْ َوَ�تَ ُد ي ََِ لُل لغر�ُجُل َِ ل ََ َغ�ةب  َو

ل
 لن

َ
إبْ

 
َ
َ إبْ دب َُ َ�هل ِب

َْ َ� لقل   اَصب
َُ ِب
َْ ي  َونبِ�يُمبل َولقل

َا ِ د  ّب ِب  غلَد ل عب
 ُُ ِب ي ََِ لُل لغر�ُجُل َِ�ل ََ ّ�يضب  َو  ل

َ
َ إبْ دب وَض َ�هل َُ ُو

ل
َ� لق وضب  َونب

َُ ُو
ل
لق

لناي» �ِ ِب َك غلَد ل تََ  عب َ� ُِ�ل ًَ  َُ ِب
َْ ر�ل لقل َِ  َوَ�تَ

 ‘‘েতামরা সবরদা সতয আতকেছ ারেব ; কারণ সতয পুেণযর িদেক াািবত 

কের আর পুণয রািােত িনেয় যায়ম একরন মানুা যখন সবরদা সতয 

বলেত থােক এবং সতয বলার রনয আ�াণ েচ�া কের তখন েস এক 

পযরােয় আাাহর কােয় ‘‘িস��ক’’ বা মহাসতযবাদ� বেল িলিখত হেয় 

যায়ম আর েতামরা িমথযা সেবরাতবােব বররন করেবম কারণ িমথযা 

পােপর পেথ পিরচািলত কের এবং পাপ রাহািােম িনেয় যায়ম একরন 

মানুা যখন িমথযা বেল এবং িমথযা বলার সুেযাগ খুতের েবছায় তখন েস 

এক পযরােয় আাাহর িনকট মহািমথযাবাদ� বেল িলিখত হেয় যায়ম5 F

6 

                                                           
6 মুসিলম, আস-সহ�হ ৪/২০১২-২০১৩; হাদ�স নং- ২৬০৭ম  


