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েকৗতুেকও নয় িমেছ কথা 
িরকশা েথেক েনেম মািন বযাা  ুেল  াাা িদেত িােয় হয়েতা 

েদ েলন  ুচেরা দশ টাকা েনই। এবার কী করেবন? িন�য় 

আপিন পােশর মুিদর েদাকােন িােয় বলেবন,  াই একশ টাকা 

 ুচেরা হেব? মুহূতর িবলল না কের েদাকািন িনিবরকার  িভেত 

জবাব েদেবন, ‘না  াই আমার কােছ েকােনা  ুচেরা েনই’। অথচ 

সতয হেলা, তার কযােশ একশ টাকার  ুচেরা পযরা্ রেয়েছ। 

েতমিন িজিনস িকনেত িােয় েদ েবন েদাকানীরা দামদেরর এক 

পযরােয় েেতােক পটােত বেলন, ‘এটা আিম ... িদেয় িকেনিছ। 

আপনােক এই দােম িদেল আমার েকােনা লা ই থােক না  াই।’ 

তারপর িদিবয িতিন ওই তথাকিথত েকনা দােমই িদেয় েদন। 

েেতার মন ে জােত েকউ বেলন, ‘আপনােক এই দােম েবঁচেল 

েকবল আমার চালানটা উঠেব  াই’ িকংবা এটা আমার েকনা দাম, 

এরেচ কম বলেবন না ইতযািদ বাকযও উ ারা কেরন। 

আমােদর েরাজকার জীবেন এমন অেনক িমেথয কথাই বেল থািক 

যার েতমন েকােনা �েয়াজন েনই। অেহতুক এমন িমথযা উ ারা 

আজকাল েযন েদােষর েকােনা িবষয়ই নয়। অথচ বলাবাহলয, 

িমথযা েতা িমথযাই। েতমিন েকবল ইয়ািকর কের বা েলাক হাসােনার 

জনযও অেনেক িমথযা বেল মজা পান। এটাও িকি িমথযাই। 
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ে য়ািল মেন িকংবা ফাজলােমা কের েকউ েযমন কাউেক  ুন 

করেল বা েকােনা িজিনস ে েভ েফলেল তা অকত থােক না। 

কিত যা হবার তা হেয়ই যায়। েতমিন িমথযাও যিদ েকউ 

ঠা�া�েল বা ফাজলােমা কের বেলন িতিনও িঠক েস িমথযার 

গনাহাার হন।   

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর জনয সদা 

অনুসরাীয় বযিি�। িতিন ঘুাাকেরও িমথযা বেলন িন। তাঁর হািস-

েকৗতুকও িছল িনমরল ও অিন�য সতযিন রর। এ �সেভ সীরােত 
রাসূল েথেক একিট চমৎকার ঘটনা উে�ে র েলা  সংবরা 

করেত পারিছ না। হাদীসিট আমরা �ায়ই আেলাচনা কের থািক। 

ঘটনািট এমন :    
 ُ
َ
ُُ ل ُُ توو ًً جووًزب جيتته ّ  بمرأ ي : أ

َ
َلغَا بنغَ  قويُ ل ّه ْده َُ بَي بدهللا بَي ل أ و ْي َل

ّ  بنغ َ  ال ْدلغُهي جووزٌ :  ِّ إَ ًُ  وبنزجَوَت  ْي أف  ق  مغهي أنهي لن  و�َ�ْهنّغي بلرأ
ّ  بلعووَز لَنه تدُلَ  بنغ َ  جووًزب  ُُ أ َُ َ لي َر تدلَ  بنغَ  قغمي لأك  لََه مغهي نه 

َُ بَي تعيل  إَن ي : ن  َُِْئهُهي بُي لغًوي رلَر قْدلغُهي بين ً  ن�ًرب وتََ  جغيهي قو

ن  أنهً�يًلب ُجُرً�ي ُُ ن  إَشَئيًت قََوَعغهغَي ُُ ني
ه
شَئن
َ
تهَربنًي أ

ُ
 . أ

‘একবার এক বুিা মা তাঁর কােছ এেস বলেলন, আমার জনয 

েদা‘আ করন যােত আিম জাাােত েযেত পাির। (নবীজী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম ি�ত হািস িদেয়) বলেলন, েহ ওমুেকর মা! 

জাাােত েতা েকােনা বুিা �েবশ করেব না। এ কথা শেন ববৃা 
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 ুবই উি�� হেলন, এমনিক কাঁদেত শর করেলন। িতিন  াবেলন 

ক েনাই বুিঝ তার জাাােত যাওয়া হেব না। ববৃার অব�া েদে  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম (েহেস) বযা যা কের 

বলেলন, েকােনা ববৃ মিহলা ববৃাব�ায় জাাােত যােব না। বরং 

আ�াহ তােদরেক নতুন সবি�েত রপাািরত করেবন। অতঃপর 

পূারেযৗবনা-কুমারী হেয় জাাােত �েবশ করেবন। অতঃপর িতিন 

তাঁেক আল-কুরআনুল কারীেমর (িনে�াি) আয়াত িতলাওয়াত 

কের েশানােলন,  

﴿  ٓ َّا � ِ  َّ ُن ه َٰ �ۡ َٰ ش
ٰ
آءٗ  َ َٰ َّ  ٣ ِ�ش ُن ه َٰ �ۡ َٰ َٰ ب�ٰ�اًرا َٰ

ٰ
ً�ا ٣ � رن ت�ٰراٗبا عن

ٰ
: بلوبقع [ ﴾ ٣ �

٣٧  ،٣٥  [ 
‘িন�য় আিম তােদরেক িবেশষ ােব সবি� করব। অতঃপর 

তােদরেক বানাব কুমারী, েসাহািানী ও সমবয়সী।’ {সূরা আল-

ওয়ািকয়া, আয়াত : ৩৫-৩৭} [াায়াতুল মারাম : ৩৭৫]০F

1 

ঠা�া-মজাক কেরও িমথযা বলার অবকাশ েনই। একিট হাদীেস 

এেসেছ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সাবধান কের 

বেলেছন,  
» ُ

َ
ُ، َو�هٌ  ل

َ
، َو�هٌ  ل ُُ َ َه با يَ  َمغه ُِ َلُكه َي ُه يَ َْ ِ ُثََدُي  َ

 ُ
َ  »َو�هٌ  ل

                                                           
1. শায়  আলবানী হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন। েদ ুন আস-িসলিসলাতুস 

সাহীহা : ২৯৮৭।  
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‘ওই বযিির জনয কিঠন শািা, কিঠন শািা এবং কিঠন শািা েয 

েকবল েলাক হাসােত িমেথয বেল।’ [আবূ দাউদ : ৪৯৯০]১

2  

শধু শািার  য়ই েদ ােনা হয় িন; ঠা�া�েলও িমথযা পিরহার 

করেল তার জনয েে� পুররােরর েঘাষাাও করা হেয়েছ। েযমন 

আবূ উমামা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত হেয়েছ, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  
َّ ُ�َويّ « ّه َك  بلَمَربَت َوَِ

ََ َغَّ  لََمنه تََر
ه
نَي َزَميٌب نََْيهِت ر َلَ�َ  بن

َ
َغَّ  أ

ه
َِ بن ََ ، َو�ََْيهِت ر َو

 ُُ َغَّ  لََمنه َحّسَن ُلغَُو
ه
َ بن ْه ّه كّ َميزَحيً، َو�ََْيهِت ر أ  َوَِ

َِ َي َُ
ه
ََ بل   »لََمنه تََر

‘আিম ওই বযিির জনয জাাােতর আশপােশ েকােনা াবেহর জািমন 

হব েয উপযুি ও সিঠক হবার পরও (িবপেকর) তকর েছো েদয়, 

আর ওই বযিির জনয জাাােতর মধয�েল েকােনা াবেহর জািমন 

হব েয ঠা�া�েলও িমেথয পিরহার কের এবং জাাােতর সেবরা  

�ােন েকােনা াবেহর জািমন হব েয তার চির�েক সু�র বানায়।’ 

[আবূ দাঊদ : ৪৮০০]২F

3  

আজকাল �ায়শই েমাবাইেল কথা বলার সময়ও েদ া যায় 

অেনকেক অেহতুক িমথযা বলেত। বাসায় কথা বলার সময় 

অেনেক িনেজর অব�ান েথেক একটু বািােয় আেরকটু সামেনর 

কথা বেলন। অথচ সিঠক জায়াার কথা বলেল তার েতমন 
                                                           
2. শায়  আলবানী হাসান বেলেছন।  
3. শায়  আলবানী হাসান বেলেছন।   
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েকােনা কিত ববিৃ হয় না। যানবাহেন �ায়ই েদি  এক জায়াায় 

দাঁিােয় অেনক  �েলাক িদিবয সবার সামেন িমথযা বেল যাে�ন। 

অিফেসর কতরােক েধাঁকা িদেয় জনারোয অসতয বলেছন! আেছন 

এক জায়াায় আর বলেছন তার েথেক কেয়ক মাইল এিােয়।  

িশশেদর সেভও আমরা মােঝমেধয অকারো িমেথয বিল। েযমন 

হােত িকছু না িনেয়ও িকছু আেছ বেল েসানামিনেক কােছ টানার 

েচ�া করা ইতযািদ। অথচ এিটও িমথযার অা ুরি। আবদু�াহ 
ইবন ‘আেমর রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, িতিন বেলন, 

َِ  َدَمْهَا 
ُ
ًمي أ ُُ  َْوه و َُ َ  َوَل  َ َ   ب َُ  بيُ  َص غ بَ  َجغَيه ََ َْغَي، َر  قَيَجدٌ  َو ه َويلَته  نَي ي: َْ َُ 
 َُ َطيَه، َ�َعي جه

ُ
َُ  أ َوي ُُ  لََهي َْ و َُ َ  َل  َ َ   ب َُ  بيُ  َص غ بَ  َجغَيه ََ لَدهَت  َوَمي«: َو

َ
ّه  أ

َ
 أ

؟ َُ َطي َُ : قَيلَته  »ُ�عه َطي جه
ُ
ًرب، أ َُ  َ�مه َوي ُُ  لََهي َْ و َُ َ  َل  َ َ   ب َُ  بيُ  َص غ بَ  َجغَيه ََ َمي«: َو

َ
 أ

َُ  لَبه  لَوه  إَن َه  َط َْبَته  َبيههًي ُ�عه نَ ٌ  َجغَيهَه  ُك   »َكيه

‘একদা আমার মা আমােক ডাকেত লাােলন, ত ন রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর বাসায় বসা িছেলন। 

(িতিন আমােক েকােল িনেত চাইিছেলন আর আিম েযেত 

চাইিছলাম না।) এমতাব�ায় িতিন বলেলন, কােছ এেসা, েতামােক 

একিট িজিনস েদব। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ 

কথা শেন বলেলন, সিতযই িক তুিম তােক িকছু েদেব নািক 

এমিনই তােক কােছ েনবার জনয বলছ? মা বলেলন, আমার 

ে জুর েদবার ই�া আেছ। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
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ওয়াসা�াম বলেলন, যিদ েতামার ে জুর েদবার ই�া না থাকত 

এবং শধুমা� তােক আআান করাই উেেশয হত তাহেল েতামার 

আমলনামায় একিট িমথযা বলার গনাহ েল া হত। [আবূ দাঊদ : 

৪৯৯১]  

পিব� ধমর ইসলােম সবরদা সতয বলা এবং িমথযা বজরেনর িশকা 

েদয়া হেয়েছ। িমথযার িন�া করা হেয়েছ বহ আয়াত এবং 

হাদীেস। িবি া ােব িনরৎসািহত করা হেয়েছ িমথযা বলেত। 

উৎসািহত করা হেয়েছ সতয উ ারো। বাংলাই �বাদই রেয়েছ 

িমথযা মানুেষর িবপদ েডেক আেন। আমােদর মহান রব ইরশাদ 

কেরন,  

���ٰ  يٰو�ٰم��ذٖ  ٰو��لٞ  ﴿ ٰكّذ� ۡ�من �  ]  ١٠: بلطففه[ ﴾ ١ ّل
‘েসিদন �ংস িমথযাবাদীেদর (সতয তথা ইসলামেক 

অ�ীকারকারীেদর) জনয।’ {সূরা আল-মুতাফিফফীন, আয়াত : ১০} 

িমথযাবাদীেদর তীী  ৎরসনা করা হেয়েছ। েযমন আ�াহ তা‘আলা 

ইরশাদ কেরন,  

َّٰما ﴿ � ٰ��ي ِ ٰب  ٰ�ف� َٰ  ٱل�ٰكذ� �ي َّ م�ننونٰ  ٰ�  ٱ ۖ�  ٰ�هت� � ينؤ� َّ ٰ��ٰك  ٱ َٰ و�
ن
من  ٰوَ بنونٰ  هن هذ�  ٱل�ٰ�

 ]  ١٠٥: با  [ ﴾ ١

‘একমা� তারাই িমথযা রটায়, যারা আ�াহর আয়াতসমূেহ িব�াস 

কের না। আর তারাই িমথযাবাদী।’ {সূরা আন-নাহল, আয়াত : 

১০৫} 
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যাে� তাই সতয-িমথযা বলেত আ�াহ বারা কেরেছন। েযমন 

ইরশাদ হেয়েছ,  

�  ٰوٰ�  ﴿ نوا ول �ٰما ٰ�قن فن  ل من  تٰص� نٰتن�ن �س� ل
ٰ
ٰب  � �  ٰحٰرامٞ  ٰوٰ�هٰذا ٰحٰ�هلٞ  ٰ�هٰذا ٱل�ٰكذ� وا ٰ�ن ٰف� ��ّ 

 ٰ�ٰ  � َّ ٰبۚ  ٱ َٰ  ِ�نّ  ٱل�ٰكذ� �ي َّ ٰ�نونٰ  ٱ �  ٰ�ٰ  ٰ�ف� َّ ٰب  ٱ ونٰ  ٰ�  ٱل�ٰكذ� ۡ�حن ف�  ﴾ ١ �ن
 ]  ١١٦: با  [

‘আর েতামােদর িজআা �ারা বানােনা িমথযার উপর িন রর কের 

বেলা না েয, এটা হালাল এবং এটা হারাম, আ�াহর উপর িমথযা 

রটােনার জনয। িন�য় যারা আ�াহর উপর িমথযা রটায়, তারা 

সফল হেব না।’ {সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১১৬} 

হাদীেস িমথযা বলার � াবেক মুনািফেকর আলামত িহেসেব 

িচি�ত করা হেয়েছ। েযমন আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ 

েথেক বিারত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ 

কেরন, 
غََف : ثََ ٌي رَُْ  بلُمغَيقََق « له

َ
، َوََِ ب وََجَد أ

َّ تَُمَن َلي ، َوََِ ب بؤه
َِ َي َكَي  » إََ ب َحد 

‘মুনািফেকর আলামত িতনিট : য ন কথা বেল িমথযা বেল, 

আমানত রা েল ে য়ানত কের এবং �িত�িত িদেল তা  ভ 

কের। [সহীহ বু ারী : ২৫৬২] 

িমথযা বলা শধু ম� � াবই নয়; বরং তা গনাহ ও অ�ীলতার 

িদেক িনেয় যায়। েযমন আবদু�াহ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক 

বিারত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  
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» ُُ َغ َ ، َوَمي ََْزب
ه
 بن

َ
َدِ إَل هه َْ    َ

ه
ّ  بل ، َوَِ

َ َ
ه
 بل
َ
ههَدِ إَل َْ َي  ّ  بلَهده دَ

َي، قَ َجغَيهُ�به نَيلَهده
 ، َِ َي َُ

ه
ََْب َجغهَد بَي َصَدًْوي، َوَِْ يُ�به َوبل َي َح   ُْ�ه ُدُي َوَ�ََْ ر ك بلَهده بلر ُجُ  َْهه

ُُ بلر ُجُ    با يَل، َوَمي ََْزب
َ
َدِ إَل هه َْ ُفُووَل 

ه
ّ  بل ُفُووَل، َوَِ

ه
 بل

َ
َدِ إَل هه َْ  َِ َي َُ

ه
ّ  بل دَ

قَ
َِ َح    َي َُ

ه
ُِ َوَ�ََْ ر ك بل َي بنًيَْ�ه ََْب َجغهَد بَي َكي   » ُْ�ه

‘সতয বলােক িনেজর ওপর অপিরহাযর কের নাও। েকননা 

সতযবাদীতা েনকীর িদেক আর েনকী জাাােতর িদেক িনেয় যায়। 

েয মানুষ সতয বেল আর এ জেনয েচ�া করেত থােক, এেত 

েস আ�াহ তা‘আলার কােছ সতযবাদীেদর তািলকায় িলিপবৃ হেয় 

যায়। আর িমথযা েথেক িবরত থাক, েকননা িমথযা গনাহ ও 

অ�ীলতার িদেক আর গনাহ এবং অ�ীলতা জাহাাােমর িদেক 

িনেয় যায়। েয মানুষ িমথযা বলেত থােক আর এ 

িদেক আ�াহ’র কােছ তার নাম িমথযাবাদীেদর তািলকায় িলিপবৃ 

হেয় যায়। [বু ারী : ৬০৯৪; মুসিলম : ২৬০৭] 

সবেচ বা গনাহগেলার অনযতম হেলা িমথযা বলা। েযমন আবদুর 

রহমান রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  
بَيئََر؟« َُ َ َ بل

ْه نََْهُُ�به نَنَ
ُ
َال أ

َ
َُ : ثََ ثًي، قَيلُوب» أ ، قَي َ  َ  ب

َُ و َُ ََ َْي َل ، «: نَ َ  َ َُ نَي ب َ ْه بَر
ْهَن  َُ  -َوُمُووُي بلَوبَلَ َوي َْ هًي  َُ  ْ َّ ُم

ََ ََ َو ُُ بلّزولَ  -وََجغَ َال َوقَوه
َ
َُ » أ َُ : ، قَي َمي َزب َْ

ي َح   قُغهغَي َُ َت : َُْ�َرُل َُ ََ  ُُ َ  َلْه
‘আিম িক েতামােকর সবেচ বা কবীরা গনােহর  বর েদব না?’ 

িতিন িতনবার উ ারা করেলন ��িট। সাহাবীরা বলেলন, 
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অবশযই েহ আ�াহর রাসূল। িতিন বলেলন, আ�াহর সেভ শরীক 

করা, িপতা-পাতার অবাধয হওয়া –িতিন বসা অব�া েথেক েহলান 

িদেয় বলেলন- এবং িমথযা কথা বলা। বারনাকারী বেলন, িতিন 

কথািটর পুনরাববি� করেতই থাকেলন, এমনিক মেন মেন বললাম, 

ইস িতিন যিদ নীরব হেয় েযেতন! [বু ারী : ২৬৫৪; মুসিলম : 

৮৮]  

আ�াহ তা‘আলা �িতিট ঈমানদারেক িমথযা েথেক েবঁেচ চলার 

তাওফীক দান করন। সবাইেক অা ুরি করন সতযবাদীেদর 

কাতাের। আমীন।  


