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িমথয্ার পৰ্চিলত আকার-পৰ্কৃিত 
 
সমস্ত পৰ্শংসা একমাতৰ্ আল্লাহর জনয্। আমরা তাঁরই পৰ্শংসা কির, তাঁরই কােছ সাহাযয্ চাই 
এবং ক্ষমা পৰ্াথর্না কির। তাঁরই উপর িবশব্াস স্থাপন কির এবং তাঁরই উপর ভরসা কির। 
আল্লাহর িনকট পানাহ চাই নফেসর সমস্ত অিনষ্টতা ও কমর্কােণ্ডর কু পিরণিত েথেক। আর 
আল্লাহ যােক িহদায়াত দান কেরন তােক েকউ পথভৰ্ষ্ট করেত পাের না। আিম সাক্ষয্ িদিচ্ছ েয, 
আল্লাহ বয্তীত েকান মাবুদ েনই, িতিন এক। তাঁর েকান শিরক েনই। আিম আেরা সাক্ষয্ িদিচ্ছ 
েয, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর ও তাঁর পিরজন, 
সাহাবা-ই-েকরাম -রািদয়াল্লাহু আনহুম- সকেলর পৰ্িত রহমত বষর্ণ করুন।  

আবু হুরায়রা -রািদয়াল্লাহু আনহু- হেত বিণর্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, 
মুনােফেকর িনদশর্ন িতনিট। যখন েস কথা বেল িমথয্া বেল, যখন েস অঙ্গীকার কের ভঙ্গ 
কের, আর তার িনকট েকান আমানত রাখা হেল েখয়ানত কের। অনয্ বণর্নায় এেসেছ, যিদও 
েস েরাযা রােখ, যিদও েস নামায পেড় এবং মেন কের েস একজন মুসিলম। [মুসনােদ 
আহমাদ: ২/৫৩৬] 

মুনােফক এর িতন িনদশর্ন 

আবু হুরায়রা রা. হেত বিণর্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, িতনিট চিরতৰ্ 
এমন যা মুনােফক হওয়ার িনদশর্নসব্রূপ। অথর্াত্ এ চিরতৰ্গুেলা মুসিলেমর মেধয্ থাকেত পাের 
না। যিদ থােক তাহেল বুঝেত হেব েস সিতয্কার মুসিলম নয়, মুনােফক। িনদশর্ন িতনিট হেলা 
(১) যখন েস কথা বেল, িমথয্া বেল (২) যখন েকােনা অঙ্গীকার কের, েখলাপ কের ও (৩) তার 
িনকট েকােনা িজিনস আমানত িহেসেব রাখা হেল েখয়ানত কের। এধরেনর বয্িক্ত নােমই 
েকবল মুসিলম। েহাক েস নামাযী, অথবা েরাযাদার ; েকননা মুসিলম হওয়ার জনয্ েযসকল 
গুণাবিল দরকার, েস তা অজর্ন কেরিন বরং বজর্ন কের চেলেছ।  

ইসলাম একিট বয্াপক ধমর্  

আল্লাহই ভাল জােনন, েকােত্থেক আমােদর িচন্তায় এ ধারণা উপিস্থত হেলা েয, দব্ীন শুধু নামায-
েরাযার নাম; েকউ যিদ নামায আদায় কের যায়, েরাযা েরেখ যায় তাহেলই েস মুসিলম হেয় 
েগল, এর অিতিরক্ত আমােদর েকােনা দায়-দািয়তব্ েনই, এজাতীয় িবশব্াস েযন সবার মেধয্ ঠাঁই 
কের বেসেছ। সুতরাং এ ধরেনর েলবাসদাির মুসিলমরা যখন বাজাের যােচ্ছ, িমথয্া ও 
পৰ্তারণার ছেল অেনয্র সম্পদ হস্তগত করেছ। হারাম-হালাল একাকার কের ভক্ষণ করেছ। 
েকােনা িকছুরই েতায়াক্কা করেছ না। আমানত (গিচ্ছত সম্পদ) িদব্ধাহীনভােব ভক্ষণ করেছ। 
অিধকার পুরেণর েকােনা বালাই েনই। মানুেষর ধারণা এমন হেয় িগেয়েছ েয, ইসলাম শুধু 
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নামায েরাযার নাম। এটা খুবই ভুল ধারণা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, 
ঐ বয্িক্ত   (যিদও নামায পেড়, েরাযা রােখ এবং িনেজেক মুসিলম িহেসেব ভােব।) অথর্াত্ তার 
মেধয্ মুসিলম হওয়ার েকােনা েযাগয্তাই বািক থােক না। তেব হয্াঁ, তার উপর কুফর এর 
ফেতায়া পৰ্দান করা যােব না।)  

 
এ পৰ্বেন্ধ উপের উিল্লিখত িতনিট িবষেয়র উপর সব্ল্প পিরসের গঠনমূলক আেলাচনার পৰ্য়াস 
পাব বেল আশা রািখ। মানুেষর জীবেন বয্াপক পিরসের এ িবষয়গুেলা হািজর থাকা সেত্তব্ও 
েযেহতু এ িবষেয় তােদর ধারণা সীিমত তাই িকছু বয্াখয্ার পৰ্েয়াজন রেয়েছ বেল মেন কির।  

জােহিল যুেগ িমথয্া  

হাদীেস উিল্লিখত িতনিট িবষেয়র মেধয্ পৰ্থমিট হেলা িমথয্া বলা। িমথয্া বলা হারাম। শুধু 
েকবল আমােদর েক্ষেতৰ্ হারাম এমন নয়, বরং অতীেতর সকল জািতর জেনয্ই তা হারাম িছল। 
েযমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম যখন েরাম সমৰ্ােটর পৰ্িত ইসলােমর 
দাওয়াতপতৰ্ েপৰ্রণ করেলন, পতৰ্ পাঠােন্ত সমৰ্াট তার সভাসদেদর উেদ্দেশয্ বলেলন, এমন 
েকউ িক আেছ িযিন ঐ বয্িক্ত (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) সম্পেকর্ অবগত?  

ঘটনাকৰ্েম কুরাইশ েনতা আবু সুিফয়ান বয্বসািয়ক কােজ েসখােন উপিস্থত িছেলন। তােক 
বাদশার দরবাের উপিস্থত করা হেলা। শুরু হেলা পৰ্েশ্নাত্তর। এক পযর্ােয় বাদশা িজজ্ঞাসা 
করেলন, তার বংশ মযর্াদা েকমন? আবু সুিফয়ান উত্তের বলেলন: িতিন অতয্ন্ত মযর্াদাসম্পন্ন 
বংেশর। িতিন কুরাইশ বংেশর এবং সমগৰ্ আরববাসীর কােছ কুরাইশ বংেশর মযর্াদা সব্ীকৃত। 

পুনরায় পৰ্শ্ন করা হেলা, তাঁর অনুসারীগণ িক বড় বড় ধনাঢয্ ও পৰ্ভাবশালী বয্িক্ত না সাধারণ 
মানুষ? উত্তের িতিন বলেলন, তার অিধকাংশ অনুসারী সাধারণ ও দুবর্ল মানুষ। বাদশা সম্মিত 
জ্ঞাপন কের বলেলন, নবীগেণর অনুসারীগণ দুবর্ল ও সামথর্য্হীন েলােকরাই হেয় থােকন।  

সমৰ্াট পুনরায় পৰ্শ্ন কের বলেলন, েতামােদর মেধয্ যখন যুদ্ধ হয় তখন েক জয়লাভ কের? 
উত্তের িতিন বলেলন, কখেনা আমরা, আবার কখেনা তারা জয়ী হয়। (তখনও েযেহতু মাতৰ্ দুিট 
যুদ্ধ সংঘিটত হেয়িছল এবং উহুদ যুেদ্ধ মুসিলমরা িকছুটা হেলও িবপযর্স্ত হেয়িছেলন)।  

িমথয্া বলেত অপারগতা  

আবু সুিফয়ান রা. মুসিলম হওয়ার পর বেলন, আিম তখন কােফর িছলাম, তাই আমার একবার 
মেন হল েয, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সম্পেকর্ এমন েকােনা শ  উচ্চারণ করব, 
যােত তাঁর সম্পেকর্ বাদশার িবরূপ ধারণা সৃিষ্ট হয়। িকন্তু বাদশা েয ধরেনর পৰ্শ্নাবিল উত্থাপন 
করেলন, পৰ্তুয্ত্তের েস মুহূেতর্ এমন িকছু বলার সুেযাগ িছল না; েকননা িতিন যা িজেজ্ঞস 
করিছেলন তার উত্তর আমােক িদেত হিচ্ছল এবং িমথয্া বলার েকান সুেযাগই িছল না। আিম 
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েয সকল উত্তর িদেয়িছলাম সবগুেলাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর শােন 
গুণকীতর্ন সব্রূপ হিচ্ছল।  

অতঃপর বুঝা যােচ্ছ জােহিল যুেগও িমথয্া বলার রীিত চালু িছল না, এমতাবস্থায় একজন 
মুসিলম, মুসিলম হওয়ার দািব করা সেত্তব্ও িক কের িমথয্া বলেত পাের তা ভাববার িবষয়।  

 

অসতয্ েমিডেকল সািটর্িফেকট  

পিরতােপর িবষয়, বতর্মান যুেগ িমথয্ার বয্াপকতা এেতাই পৰ্কট আকার ধারণ কেরেছ েয, 
যারা হারাম-হালাল, জােয়য-নাজােয়য এবং শরীয়েতর ওপর চলেত েচষ্টা কেরন তারাও এ 
িনকৃষ্ট বয্ািধেত আকৰ্ান্ত হেয় পেড়েছন। তােদর অবস্থা েদেখ মেন হয়, িমথয্ার বহু আকার-
ধরনেক তারা িমথয্ার আওতা-বিহভূর্ত কের েরেখেছন।  

অথচ েস িমথয্াকাজ কের িদব্গুণ েগানাহ উপাজর্ন করেছ। পৰ্থমত, িমথয্া বলার েগানাহ, 
িদব্তীয়ত, েগানাহেক েগানাহ মেন না করার েগানাহ।  

একবার এক বয্িক্ত, িযিন অতয্ন্ত েনককার, নামায েরাযার পাবন্দ িছেলন, িযিকর-আযকােরও 
িলপ্ত থাকেতন, বুযুগর্েদর সহবেতও থাকেতন। িতিন েদেশর বাইের থাকেতন। িতিন একবার 
েদেশ এেলন এবং আমার সেঙ্গ সাক্ষাত্ করেলন। আিম িজেজ্ঞস করলাম, আপিন কখন 
কমর্স্থেল িফের যােচ্ছন? উত্তের িতিন বলেলন ০৮/১০ িদন পর িফের যাওয়ার ইচ্ছা রািখ। 
আমার ছুিটও েশষ হেয় িগেয়েছ। তেব আিম গতকালই অিতিরক্ত ছুিটর জনয্ একিট েমিডেকল 
সািটর্িফেকট পািঠেয় িদেয়িছ।  

 

দব্ীন িক শুধু নামায েরাযার নাম ? 

েমিডেকল সািটর্িফেকট েপৰ্রেণর কথািট এমনভােব িতিন বলেলন েযন এটা েকােনা বয্াপারই 
নয়। এটা বরং খুবই সাধারণ িবষয়। তার মেধয্ িচিন্তত হওয়ার নুনয্তম লক্ষণিটও পৰ্কাশ 
েপেত েদখলাম না। আিম তােক িজেজ্ঞস করলাম, আপিন কীভােব েমিডেকল সািটর্িফেকট 
পাঠােলন। উত্তের বলেলন, অিতিরক্ত ছুিট আদােয়র জনয্ েপৰ্রণ কেরিছ। যিদ এমিনই ছুিট 
চাইতাম তাহেল ছুিট িমলত না। এ সািটর্িফকেটর কলয্ােণ আিম ছুিট েপেয় যাব। আিম পুনরায় 
পৰ্শ্ন করলাম, আপিন েমিডেকল সািটর্িফেকেট িক িলেখেছন? উত্তের িতিন বলেলন, তােত েলখা 
আেছ, আিম এতটুকু অসুস্থ েয এ অবস্থায় আমার পেক্ষ ভৰ্মণ করা সম্ভব নয়। আিম বললাম, 
জনাব! দব্ীন িক শুধু নামায েরাযার নাম? িযিকের মশগুল থাকার নাম? আপনার েতা বুযুগর্েদর 
সােথ সুসম্পকর্ও রেয়েছ। এতদসেত্তব্ও িক কের এ েমিডেকল সািটর্িফেকট পাঠােলন? অথচ 
আপিন েতা সুস্থ বয্িক্ত।  
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িতিন তত্ক্ষণাত্ পিরস্কারভােব বেল িদেলন, আজই পৰ্থম আিম আপনার মুখ েথেক এ ধরেনর 
কথা শুনলাম, এও একিট িমথয্া কাজ? আিম বললাম, জনাব! তাহেল আর িমথয্া কােক বেল? 
উিন িজেজ্ঞস করেলন, তাহেল অিতিরক্ত ছুিট িকভােব েনব? আিম বললাম আপনার যতিদন 
ছুিট একান্ত পৰ্েয়াজন ততিদন ছুিট েনেবন। অিতিরক্ত পৰ্েয়াজন হেল িবনা েবতেন ছুিট গৰ্হণ 
করুন, তাহেল েতা আপনােক এ িমথয্া সািটর্িফেকট পৰ্দােনর পৰ্েয়াজন পেড় না।  

আজকাল মানুষ মেন কের, িমথয্া েমিডেকল সািটর্িফেকট পাঠােনা িমথয্ার অন্তভুর্ক্ত নয়, আর 
দব্ীন েতা শুধু নামায েরাযা, িযিকর-আযকােরর নাম। জীবেনর অনয্ানয্ েক্ষেতৰ্ অহরহ িমথয্া 
বলার িদেক েকােনা ভৰ্ুেক্ষপ েনই।  

 

িমথয্া সুপািরশ  

একজন িবজ্ঞ, জ্ঞানী ও বুযুগর্ বয্িক্তর একিট সুপািরশ-নামা আমার িনকট আসল। আিম তখন 
েজদ্দায় অবস্থান করিছলাম। পেতৰ্ িতিন িলেখেছন, পতৰ্বাহক ওমুক েদেশর নাগিরক। তেব 
িতিন আপনার েদেশ েযেত চান। অতএব আপিন দূতাবােস একিট সুপািরশ িলেখ েদন, তােক 
েযন আপনার েদেশর একিট পাসেপাটর্ পৰ্দান করা হয়, এ সূেতৰ্ েয িতিন আপনার েদেশরই 
নাগিরক এবং তার পাসেপাটর্ হািরেয় িগেয়েছ। এ মেমর্ আপনার েদেশর দূতাবােস একিট 
দরখাস্তও জমা েদয়া আেছ। অতএব, আপিন তার সুপািরশিট কের েদেবন। 

পাঠকবৃন্দ! আপনারাই বলুন : ওখােন উমরা পালন হেচ্ছ, হজ্জ আদায় হেচ্ছ, তাওয়াফ ও সায়ী 
হেচ্ছ, েস েদেশ অবস্থান করা সেত্তব্ও এধরেনর িমথয্া ও েধাঁকাবািজর আশৰ্য় েনওয়া হেচ্ছ। 
মেন হয় েযন এসব বয্াপার তােদর কােছ দব্ীেনর েকােনা অংশই না। আসল বয্াপার হল দব্ীেনর 
সােথ মুসিলমেদর সম্পকর্ খুবই ক্ষীণ হেয় পেড়েছ।  

মানুষ এটা ধারণা কের িনেয়েছ েয, ইচ্ছাকৃতভােব িমথয্ােক িমথয্া মেন কের বলেলই েকবল 
িমথয্া হেব। আর ডাক্তােরর কাছ েথেক িমথয্া েমিডেকল সািটর্িফেকট বািনেয় েনওয়া, িমথয্া 
সুপািরশনামা িলিখেয় েনয়া অথবা িমথয্া মামলা দােয়র করা, এগুেলা েযন েকােনা িমথয্াই নয়। 
অথচ আল্লাহ তাআলা বেলন :  

يِْه َرِقيٌب َعِتيدٌ  َ َ  َما يَلِْفُظ ِمْن قَْوٍل إِالَّ 

(েস েয কথাই উচ্চারণ কের, তার কােছ সদা উপিস্থত সংরক্ষণকারী রেয়েছ।) [সূরা কাফ : 
১৮] 

অথর্াত্ েতামােদর মুখ েথেক যা িকছু উচ্চািরত হয় তা েতামােদর আমলনামায় েরকডর্ করা 
হেচ্ছ।  
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বাচ্চােদর সােথ িমথয্া বলা 

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর সামেন এক মিহলা একিট েছাট্ট 
বাচ্চােক েকােল েনয়ার জনয্ েচষ্টা করিছেলন। িকন্তু বাচ্চা কােছ েযেত চািচ্ছল না। অতঃপর 
মিহলা বাচ্চািটেক কােছ েনওয়ার জনয্ বলেলন : কােছ এেসা, েতামােক একিট িজিনস েদব। 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এ কথা শুেন বলেলন, সিতয্ই িক তুিম তােক িকছু 
েদেব? না এমিনই তােক কােছ েনওয়ার জনয্ বলছ? মিহলা বলেলন, আমার েখজুর েদওয়ার 
ইচ্ছা আেছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন, যিদ েতামার েখজুর েদয়ার 
ইচ্ছা না থাকত এবং শুধুমাতৰ্ তােক আহব্ান করাই উেদ্দশয্ হত তাহেল েতামার আমলনামায় 
একিট িমথয্া বলার গুনাহ েলখা হত। [আবু দাউদ: ৪৯৯১]  

 
এ হাদীস দব্ারা আমরা এ িশক্ষা পাই েয, বাচ্চােদর সােথও িমথয্া বলা যােব না। তােদর সােথ 
কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যােব না। নতুবা জীবেনর শুরুেতই, িমথয্া বলা অনয্ায় নয়, এমন 
মেনাভাব তােদর অন্তের েপৰ্ািথত হেব।  

ঠাট্টাবশত িমথয্া বলা  

আমরা অেনক সময় হািস-ঠাট্টাবশত িমথয্া বেল থািক। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম এধরেনর িমথয্া বলেত িনেষধ কেরেছন। একিট হাদীেস এেসেছ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আফেসাস কের বেলেছন: ঐ বয্িক্তর জনয্ কিঠন শািস্ত, কিঠন 
শািস্ত, অতঃপর কিঠন শািস্ত েয িমথয্া বেল, মানুষেক হাসােনার উেদ্দেশয্। [আবু দাউদ: ৪৯৯০] 

হািসর গল্প, আনন্দদায়ক কথা বা রিসকতা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামও 
কেরেছন। িকন্তু কখেনা িতিন এমন কেরন িন েয, যা অসতয্ বা বাস্তবতা-িবেরাধী েস ধরেনর 
েকােনা কথার আশৰ্য় িনেয়েছন। হাদীেস এেসেছ, একবার এক বৃদ্ধ মিহলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর দরবাের এেলন। িতিন আেবদন েপশ কের বলেলন, েহ আল্লাহর 
রাসূল, আপিন আমার জনয্ জান্নাত লােভর েদা‘আ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলন: েহ ওমুেকর মা! বৃদ্ধারা েবেহশেত যােব না।  

একথা শুেন বৃদ্ধা খুবই উত্কিন্ঠত হেলন, এমনকী কৰ্ন্দন শুরু কের িদেলন। িতিন ভাবেলন েয 
কক্ষেনাই তার েবেহশেত যাওয়া হেব না। বৃদ্ধার অবস্থা েদেখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম বয্াখয্া কের বলেলন েয, েকােনা বৃদ্ধমিহলা বৃদ্ধাবস্থায় েবেহশেত পৰ্েবশ করেব না। 
বরং আল্লাহ তােদরেক নতুন সৃিষ্টেত রূপান্তিরত করেবন। অতঃপর পূণর্েযৗবনা-কুমারী হেয় 
জান্নােত পৰ্েবশ করেবন। এরপর িতিন কুরআেনর এ আয়াতিট পেড় েশানােলন, (িনশ্চয় আিম 
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তােদরেক িবেশষভােব সৃিষ্ট করব, অতঃপর তােদরেক বানাব কুমারী, েসাহািগনী ও সমবয়সী) 
[আল-মু‘জামুল আওসাত: ৫/৩৫৭; নং ৫৫৪৫] 

يا أم فالن إن اجلنة ال : أن يدخلين اجلنة فقال هلا يا رسول اهللا ادع اهللا يل : أن امرأة عجوزا جاءته تقول  
يدخلها عجوز وانزعجت املرأة وبكت ظنا منها أنها لن تدخل اجلنة فلما رأى ذلك منها بني هلا غرضه أن 

{ : العجوز لن تدخل اجلنة عجوزا بل ينشئها اهللا خلقا آخر فتدخلها شابة بكرا وتال عليها قول اهللا تعاىل 
 375 برقموقد حسنه الشيخ األكا يف ذلية املرام . } إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا إنا أنشأناهن 

এখােন েদখা যােচ্ছ েয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম কত সুন্দর েকৗতুক করেলন। 
অথচ তা বাস্তবতািবেরাধী বা েকােনা অেথর্ই অসতয্ নয়।  

অসতয্ চািরিতৰ্ক সািটর্িফেকট 

বতর্মােন এর বয্াপক পৰ্চলন শুরু হেয়েছ। এমনিক দব্ীনদার িশিক্ষত েলােকরাও এেক্ষেতৰ্ 
েকােনা অংেশ িপিছেয় েনই। মানুষ হয়ত িনেজর নােম িমথয্া চািরিতৰ্ক সািটর্িফেকট সংগৰ্হ 
করেছ, অথবা অনয্েদর িলেখ িদেচ্ছ। উদাহরণসব্রূপ বলা যায়, কােরা একিট চািরিতৰ্ক সনদ 
পৰ্েয়াজন। েস কােরা িনকট এেস উপিস্থত হেলা এবং একিট চািরিতৰ্ক সািটর্িফেকট সংগৰ্হ 
কের েফলল। েলখক হয়ত িলেখ িদেলন, আিম তােক দীঘর্ পাঁচ বছর যাবত্ েদেখিছ। েস খুব 
ভাল েলাক। তার চিরতৰ্ খুবই সুন্দর।  

আফেসােসর িবষয় একবােরর জেনয্ও েভেব েদখেলন না েয িতিন একিট নাজােয়য কাজ 
করেলন, বরং এর উেল্টা হয়ত িতিন েভেব িনেয়েছন েয িতিন একিট ভাল কাজ করেলন। 
েকননা পৰ্াথর্ীর জনয্ তা খুবই পৰ্েয়াজন িছল। েস অভাব িতিন পূরণ কের িদেলন। কােরা 
অভাব দূর কের েদয়া পুেণয্র কাজ। এধরেণর ভাবনা িনেয় িমেথয্ একিট সনদ িদেয় িদেলন, 
অথচ ঐ বয্িক্ত সম্পেকর্ তার েকােনা ধারণাই েনই। অথবা েকােনা পিরচয়-ই েনই। এেহন 
অবস্থায় সািটর্িফেকট দাতা েযমন েগানাহগার হেব তদৰ্ূপ গৰ্হীতাও েগানাহগার হেব সমানভােব।  

চিরতৰ্ সম্পেকর্ অবগিতর দু'িট পন্থা  

উমর ফারুক রািদয়াল্লাহু আনহু এর সামেন এক বয্িক্ত এেস তৃতীয় একজন সম্পেকর্ বলেত 
লাগল েয, অমুক বয্িক্ত খুব ভাল মানুষ। উমর রািদয়াল্লাহু আনহু তােক িজেজ্ঞস করেলন, 
আচ্ছা বলুন েতা আপনার িক ঐ বয্িক্তর সােথ েকােনা েলনেদন হেয়েছ? েলাকিট বলল, না। 
পুনরায় পৰ্শ্ন করেলন, আপনার িক তার সােথ েকােনা ভৰ্মন হেয়েছ? েলাকিট বলল, না। 
অতঃপর উমর রািদয়াল্লাহু আনহু বলেলন, তাহেল আপিন িকভােব অবগত হেলন েয, তার 
চাল-চলন ও চিরতৰ্ খুব ভাল। 

একজন মানুেষর চিরতৰ্ সম্পেকর্ তখনই অবগিত লাভ করা যায় যখন তার সােথ েকােনা েলন-
েদন করা হয়। িদব্তীয় পথ হেলা তার সােথ ভৰ্মন করা। আর ভৰ্মেনর সময় একজন মানুষ 
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সম্পেকর্ একিট চিরতৰ্-িচতৰ্ ফুেট উেঠ। তার চিরতৰ্, তার কাজ-কমর্, তার সিঠক অবস্থান, তার 
আগৰ্হ, তার িচন্তা-েচতনা সবিকছুই েভেস উেঠ।  

আপিন যিদ তার সােথ েকান েলন-েদন করেতন বা ভৰ্মন করেতন েকবল তখনই তার 
সম্পেকর্ আপনার এ ভাল মন্তবয্ যথাযথ বেল মেন করা হত। িকন্তু যখন আপনার সােথ এ 
দু'িটর একিটও সংগিঠত হয়িন তাই তার সম্পেকর্ চুপ থাকাই েশৰ্য়। ভাল-মন্দ েকােনাটাই 
বলার দরকার েনই। তাই কােরা সম্পেকর্ েকউ যিদ আপনােক িজেজ্ঞস কের েয, েস েকমন? 
তখন উত্তের েকবল ততটুকুই বলুন যতটুকু তার সম্পেকর্ জােনন। আপিন যিদ তােক নামায 
পড়েত েদেখন তাহেল েকবল এতটুকু বলুন েয নামায পড়ার সময় েতা মসিজেদ তােক 
েদেখিছ, তেব এতদিভন্ন অনয্ানয্ অবস্থা সম্পেকর্ আিম অবগত নই।  

 

সািটর্িফেকট একিট সাক্ষীসব্রূপ  

পিবতৰ্ কুরআেন ইরশাদ হেচ্ছ -  

 َفْعلَُمونَ  وَُهمْ  بِاحْلَقِّ  َشِهدَ  َمنْ  إِالَّ 

(তেব তারা ছাড়া যারা েজেন বুেঝ সতয্ সাক্ষী েদয়) [সূরা আয-যুখরুফ : ৮৬] 

সব্রণ রাখা চাই, িযিন সািটর্িফেকট এর উপর সব্াক্ষর করেছন িতিন পৰ্কৃতপেক্ষ সাক্ষয্ পৰ্দান 
করেছন। উপের বিণর্ত আয়ােতর আেলােক সাক্ষী েদয়া তখনই জােয়য হেব যখন েস ঐ িবষয় 
সম্পেকর্ পূণর্ ওয়ােকফহাল হেব। অনয্থায় সাক্ষী েদয়া ৈবধ নয়। বতর্মােন অহরহ এমন হেচ্ছ 
েয, েকােনা বয্িক্ত সম্পেকর্ আপনার আেদৗ েকােনা ধারণা েনই অথচ তােক একিট চািরিতৰ্ক 
সািটর্িফেকট িদেয় িদেচ্ছন। এটা েতা পৰ্কাশয্ িমথয্া, েগানাহ। আর িমথয্া সাক্ষী েতা এমন 
ভয়ঙ্কর পাপ েয, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক িশরক এর সেঙ্গ একেতৰ্ 
উেল্লখ কেরেছন।  

িমথয্া সাক্ষী িশরক সমতুলয্  

হাদীেস এেসেছ, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েহলান িদেয় বেস িছেলন 
এ অবস্থায় িতিন সাহাবােদর বলেলন, বড় েগানাহ সম্পেকর্ িক আিম েতামােদর বলব? 
সাহাবাগণ বলেলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন, 
বড় েগানােহর অন্তভুর্ক্ত হল কাউেক আল্লাহর সমকক্ষ িস্থর করা তথা িশরক করা, মাতা-িপতার 
নাফরমানী করা। অতঃপর েসাজা হেয় বসেলন এবং বলেলন, িমথয্া সাক্ষী েদওয়া। (একথা 
িতনবার বলেলন)।  
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এখােন লক্ষয্ণীয় িবষয় হেলা, পৰ্থমত িমথয্া সাক্ষীেক িতিন িশরক এর সমপযর্ায়ভুক্ত কেরেছন, 
িদব্তীয়ত, কথািট িতনবার উেল্লখ কেরেছন এবং েহলান েদয়া েথেক েসাজা হেয় বেস বেলেছন। 
কুরআন মাজীেদও এেক িশরক এর সেঙ্গ উেল্লখ করা হেয়েছ।  

সািটর্িফেকট পৰ্দানকারীও েগানাহগার হেব  

িমথয্া সাক্ষী পৰ্দান করা, িমথয্া বলার েচেয়ও গুরুতর এবং ভয়ঙ্কর। েকননা এেত কেয়ক 
পৰ্কার েগানাহ হেয় থােক। পৰ্থমত, িমথয্া বলার েগানাহ। িদব্তীয়ত, অনয্েক িবভৰ্ান্ত করার 
েগানাহ।  

িমথয্া সািটর্িফেকট যখন অেনয্র িনকট েপঁৗছেব তখন ঐ বয্িক্ত মেন করেব েস েতা খুব ভাল 
েলাক এবং েস কারেণ তার সােথ হয়ত েকােনা ভােলা েলন-েদনও কের বসেব। ফেল তার 
ক্ষিতগৰ্স্থ হওয়ার আশঙ্কা েথেক যােব। আর েস ক্ষিতগৰ্স্থতার দায়ভার ঐ িমথয্া 
সািটর্িফেকটপৰ্দানকারীর ওপরই বতর্ােব। সুতরাং িমথয্া সাক্ষীর ভয়াবহতা সম্পেকর্ আমােদরেক 
অবশয্ই সতকর্ হেত হেব। এটা কিঠন ও শক্ত েগানাহ।  

আদালেত িমথয্া  

আজকাল সমােজ এিট পৰ্চিলত হেয় েগেছ েয, েকউ অনয্ েকাথাও িমথয্া কথা না বলেলও 
আদালত ভবেন িমথয্া বলেবন-ই। সাধারণ মানুষেক েতা এ পযর্ন্ত বলেত েশানা যায় েয, িময়া! 
সতয্ সতয্ বেল দাও। িমথয্া বলেত হয় তাহেল িকছুক্ষণ আদালেত দাঁড়াও।  

উেদ্দশয্ হেলা িমথয্া বলার স্থান হেলা আদালত ভবন। ওখােন িগেয় িমথয্া বল। এখােন 
পারস্পিরক আেলাচনা হেচ্ছ, এখােন সতয্ সতয্ বেল দাও। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িমথয্া সাক্ষীেক িশরক সমতুলয্ অপরাধ বেল েঘাষণা িদেয়েছন।  

পৰ্িতষ্ঠানসমূেহর পৰ্তয্য়নপতৰ্  

কােরা সম্পেকর্ ভালভােব না েজেন অথবা সতয্ জানা থাকা সেত্তব্ও িমথয্া বক্তবয্যুক্ত সািটর্িফেকট 
পৰ্দান করা, উদাহরণত সুস্থয্ থাকা সেত্তব্ও কাউেক অসুস্থয্ হওয়ার সািটর্িফেকট পৰ্দান করা 
অথবা পরীক্ষায় েফল করা সেত্তব্ও পাশ হওয়ার সািটর্িফেকট পৰ্দান করা, এসবই হল িমথয্ার 
অন্তভুর্ক্ত।  

আমার িনকট অেনক েলাক তােদর পৰ্িতষ্ঠােনর জনয্ পৰ্তয্য়ন পেতৰ্র জনয্ আেসন। েসখােন এ 
কথা উেল্লখ করেত হয় েয ওমুক পৰ্িতষ্ঠানিট বাস্তিবক অেথর্ই পৰ্িতিষ্ঠত আেছ। ওখােন অমুক 
ক্লাশ পযর্ন্ত েলখা-পড়া হেচ্ছ। এ ধরেনর পৰ্তয্য়ন পেতৰ্র উেদ্দশয্ দাতােদরেক পৰ্িতষ্ঠানিটর 
অিস্ততব্ সম্পেকর্ আশব্স্ত করা, তােদর কােছ পৰ্িতষ্ঠানিটেক গৰ্হণেযাগয্ কের উপস্থাপন করা। এ 
ধরেনর পৰ্িতষ্ঠােনর জনয্ মনও চায় েয, একিট পৰ্তয্ায়ন পতৰ্ িলেখ িদই।  
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িকন্তু এটা েতা একিট সাক্ষী, আর যখন িশক্ষা-পৰ্িতষ্ঠানিট সম্পেকর্ আমার েকােনা ধারণা েনই 
তখন আিম কী কের একিট পৰ্তয্য়ন পতৰ্ িলখেত পাির? এটা েতা পৰ্কাশয্ িমথয্া সাক্ষী। তেব 
হয্াঁ যিদ পৰ্িতষ্ঠানিট সম্পেকর্ অবগত থািক তাহেল আমার অবগিতর মাতৰ্ানুযায়ী আিম িলেখ 
িদতাম।  

বইেয়র ভূিমকা েলখা একিট সাক্ষী  

অেনেকই বইেয়র ভূিমকা িলেখ েনওয়ার জনয্ আেসন, তারা বেলন েয, আপিন িলেখ িদন, এ 
বইিট ভাল ও সিঠক। অথচ েকউ যখন সমূ্পণর্রূেপ েকােনা বই না পড়েব অথবা তােত 
আেলািচত িবষেয়র উপর পূণর্ভােব অবগত না হেব, ততক্ষণ পযর্ন্ত িকভােব তা িলেখ েদয়া 
সম্ভব েয, এটা সিঠক বই? িকভােব বলল েয, এর মেধয্ েকান ভুল েনই? 

অেনক েলাক এ ধারণাবশত ভূিমকা িলেখ েদন েয, এ ভূিমকার ফেল পুস্তক েলখেকর ফায়দা 
হেব, তার মঙ্গল হেব। অথচ ভূিমকা একিট সাক্ষীসব্রূপ এবং তার সাক্ষীেত ভুল থাকাটােক 
মানুষ ভুল িহেসেব মেনই করেব না।  

অেনেকই বেলন, জনাব! আপনার কােছ েতা সামানয্ কােজর জনয্ই এেসিছ। একটু কষ্ট কের 
যিদ দুই কলম িলেখ িদেতন, অথবা একিট সািটর্িফেকট িদেতন তাহেল খুব উপকার হেতা, 
আপনারও েকােনা ক্ষিত হেতা না? েলাকিট অথবা বইিট সম্পেকর্ অজ্ঞতার কারেণ যিদ না 
িলেখ েদই তেবই েস মেন মেন বলেত শুরু কের, এই মানুষিট েতা খুব খারাপ, কাউেক একিট 
সািটর্িফেকট পযর্ন্ত িলেখ িদেত চান না।  

অথচ কথা েতা তা নয়। মূল িবষয় হেচ্ছ, আল্লাহর িনকট জবান েথেক েবর হেয়-আসা পৰ্িতিট 
কথারই িহেসব িদেত হেব। যা কলম দব্ারা িলিপবদ্ধ করা হেচ্ছ তা েতা আল্লাহর িনকট েরকডর্ 
হেচ্ছই। িজজ্ঞািসত হেত হেব েয, তুিম অমুক সুন্দর শ সমূহ যা মুখ েথেক েবর কেরছ তা 
েকান িভিত্তর উপর কেরছ? তা েসব্চ্ছায় পৰ্েনািদত হেয় কেরছ ; না অিনচ্ছাকৃতভােব কেরছ।  

িমথয্া েথেক েবেঁচ থাকা  

িপৰ্য় পাঠক! আমােদর পিরেবশ িমথয্ার এক ভয়াবহ বয্ািধেত আকৰ্ান্ত। আর এ বয্ািধিট দব্ীনদার 
বয্িক্ত, িশিক্ষত বয্িক্ত, নামাযী, বুযুগর্েদর সােথ সম্পকর্ রােখন, িজিকর-আযকাের িলপ্ত এমন 
বয্িক্তরাও িমথয্ােক না জােয়য বা খারাপ মেন কেরন না। একিট অসতয্ সািটর্িফেকট েদয়ােকও 
তারা পাপ বেল ভাবেছন না। হাদীেস েযখােন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 
মুনােফকেদর িনদশর্ন বলেত িগেয় বেলেছন, যখন কথা বেল িমথয্া বেল। এ সবই দব্ীেন 
ইসলােমর অংশ। এগুেলা দব্ীেনর আওতাভুক্ত মেন না করা পথভৰ্ষ্টতার লক্ষণ। এ জনয্ 
আমােদর এ সব েথেক পিরতৰ্াণ আবশয্ক।  
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অসতয্ বলার অনুমিত  

হয্াঁ। এমন িকছু বাস্তবতা আেছ, েযখােন অসতয্ বলার অনুমিত রেয়েছ। েযমন েযসকল েক্ষেতৰ্ 
আত্মরক্ষার বয্াপাের েকউ অপারগ হেয় পেড়। িমথয্া বলা ছাড়া তার অনয্ েকােনা িবকল্প থােক 
না। িমথয্া না বলেল িনমর্ম অতয্াচােরর িশকার হেত হেব যা সহয্ করা বয্িক্তর পেক্ষ সম্ভব হেব 
না। এ অবস্থায় শিরয়ত অসেতয্র আশৰ্য় গৰ্হণেক অনুমিত িদেয়েছ। এখােন কথা হেচ্ছ 
পৰ্থমত, সরাসির অসতয্ বলা েথেক বাঁচার েচষ্টা করেত হেব, বরং এমন েঘার-পয্াচমূলক শ  
বলেত হেব যােত এ মুিসবত দূর হেয় যায়। যােক শিরয়েতর পিরভাষায় তা'রীজ এবং 
তাওিরয়া বলা হয়। যার উেদ্দশয্ হল এমন শ  পৰ্েয়াগ যােত বাহয্ত শ িট অনয্ অথর্ পৰ্কাশ 
কের। অথর্াত্ পৰ্শ্নকারীর দৃিষ্ট অনয্ িদেক িফের যায়। আর বাস্তেব মেন মেন শে র মূল 
অথর্েকই িচিতৰ্ত কের রাখেত হেব। িঠক এভােবই বহুমূখী অথর্ পৰ্কাশ কের এমন শ  বেল 
িনেজেক সরাসির অসতয্ বলা েথেক রক্ষা করেব।  

  

আবু বকর রািদয়াল্লাহু আনহুর আত্মরক্ষা  

িহজরেতর সময় আবু বকর রািদয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর 
সােথ মদীনার পােন এিগেয় যািচ্ছেলন। মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ 
ওয়াসাল্লামেক ধের িনেয় আসার জনয্ সবর্তৰ্ েগােয়ন্দা িনেয়াগ কেরিছল এবং এ েঘাষণাও েদয়া 
হেয়িছল েয, েয বয্িক্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক ধের এেন িদেত পারেব তােক 
একশত উট পুরস্কার েদয়া হেব। ফেল মক্কার পৰ্ায় সকল মানুষই, এ কােজ ঝাঁিপেয় পেড়িছল।  

এমতাবস্থায় আবু বকর রািদয়াল্লাহু আনহুেক েচেন এমন এক েলােকর সােথ েদখা হেয় যায়। 
িকন্তু ঐ বয্িক্তিট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক িচনত না। আগত বয্িক্তিট আবু 
বকর রািদয়াল্লাহু আনহুেক িজজ্ঞাসা করেলা, আপনার সাথী েলাকিট েক? আবু বকর রািদয়াল্লাহু 
আনহু চািচ্ছেলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর পিরচয় েকউ না পাক, শতৰ্ুরা 
তার অবস্থান সম্পেকর্ অবগত না েহাক। এমতাবস্থায় িতিন যিদ সরাসির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর পিরচয় িদেয় েদন তেব মারাত্মক হুমিকর মুেখামুিখ হওয়ার আশঙ্কা 
েথেক যায়। আর যিদ পিরচয় না েদয়া হয় তাহেল অসতয্ বলা িভন্ন অনয্ েকােনা উপায় থােক 
না। তাই আবু বকর রািদয়াল্লাহু আনহু অতয্ন্ত েকৗশেল বলেলন, "িতিন আমার পথ পৰ্দশর্ক, 
িযিন আমােক পথ েদখান।" [বুখারী: ৩৯১১] এখােন পৰ্শ্নকারী উত্তর শুেন ভাবল, সাধারণত 
ভৰ্মেনর সময় েযমন পথপৰ্দশর্ক থােক ঐ েলাকিটও তাই। িকন্তু আবু বকর রািদয়াল্লাহু আনহু 
মেন মেন অথর্ করেলন েয িতিন আমায় দব্ীেনর পথ েদখান, জান্নােতর এবং মহান সৃিষ্টকতর্ার 
সািন্নধয্ অজর্েনর পথ েদখান।  
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এখােন লক্ষয্ণীয় েয, সরাসির িমথয্া বলা েথেক িকভােব িনেজেক িহফাজত করা হেয়েছ। 
এখােন এমন শ  বলা হেয়েছ যােত উপিস্থত সমসয্াও দূর হেয় েগল এবং অসতয্ও বলা হেলা 
না। সার কথা এই েয, েকউ যিদ ইচ্ছা কের েয েস অসতয্ বলেব না তাহেল আল্লাহ তােক 
সাহাযয্ কেরন।  

িমথয্া বলা পাপ এ িবষেয় বাচ্চােদর মানিসকতা গেড় েতালা।  

বাচ্চােদরেক সতয্বাদী কের গেড় তুলেত হেব, িমথয্ােক েযন তারা ঘৃণা কের েসধরেণর 
মানিসকতা গঠন করেত হেব। বাচ্চােদর সােথ এমনভােব কথা বলেত হেব েযন তারা িমথয্া 
বলার ইচ্ছােপাষণ েথেক িবরত হেয় যায়। সেতয্র পৰ্িত তােদর আগৰ্হ ও ভালবাসা সৃিষ্ট হয়। 
এ জনয্ বাচ্চােদর সামেন েকউ েযন কখেনা িমথয্ার আশৰ্য় না েনয়। েকননা বাচ্চারা মাতা 
িপতার অনুসরণ কের। মাতা িপতা িমথয্া বলেল বাচ্চারাও িমথয্ােক সব্াভািবক ভাবেব। তারা 
মেন করেব িমথয্া বলা েকােনা অনয্ায় নয়, েকােনা পাপ নয়।  

বাচ্চােদরেক েছাটেবলা েথেকই িমথয্া েথেক দূের রাখেত হেব। েকননা বাচ্চােদর হৃদেয় যা 
অিঙ্কত হয় তা েযন পাথের অেনপনীয়ভােব অিঙ্কত হয়, তা কখেনা মুেছ যায় না।  

ইসলােমর ইিতহােস েদখা যায় নবুয়য্েতর মযর্াদার পের উচুস্থান হেলা "িসদ্দীক" এর স্থান। 
িসদ্দীক শে র অথর্ হেলা িনেরট সতয্বাদী। যার কথা ও কােজ বাস্তবতার িবেরাধী িকছু থােক 
না, থাকার সম্ভাবনা েনই।  

 

কােজর মাধয্েমও িমথয্া পৰ্কাশ পায়  

িমথয্া েযমন মুেখর কথায় পৰ্কাশ পায়, েতমিন অেনক সময় কােজর মাধয্েমও পৰ্কাশ পায়। 
অেনক সময় মানুষ এমন আচরণ কের, যা বাস্তেব পৰ্কাশয্ িমথয্া। হাদীস শরীেফ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কেরন :  

(   যা তােক েদয়া হয়িন এমন িবষয় সম্পেকর্ যিদ েকউ (েদওয়া হেয়েছ বেল) পিরতৃিপ্ত পৰ্কাশ 
কের তাহেল েস েযন িমথয্ার েপাশাক পিরধান করল।) [বুখারী: ৫২১৯; মুসিলম: ২১২৯] 

েকােনা বয্িক্ত িনেজর কােজর মাধয্েম এমন ভাব পৰ্কাশ কের যা বাস্তেব সতয্ নয়। তার 
উেদ্দশয্, বাস্তেব েস যা নয় তা কােজর মাধয্েম বা অনয্ েকান মাধয্েম পৰ্কাশ করা। এিট 
েগানাহ। েযমন েকােনা বয্িক্ত পৰ্কৃতপেক্ষ ধনী নয়। িকন্তু তার উঠা-বসা, চলা-েফরায়, আচার-
আচরেণ এমন অবস্থা পৰ্দশর্ন কের েয, েস অথর্শালী, সম্পদশালী বেল পৰ্িতভাত হয়। এেক 
বেল কােজর মাধয্েম িমথয্া পৰ্কাশ। এর িবপরীেত এমন বয্িক্তও পাওয়া যায় েয বাস্তেব খাওয়া 
দাওয়ায় খুব ভাল, অনয্ানয্ েক্ষেতৰ্ও খারাপ নয়। িকন্তু এমন ভাব পৰ্কাশ কের েয, তার িনকট 
েকান িকছুই েনই। েস অতয্ন্ত মুখােপক্ষী ও দিরদৰ্ বয্িক্ত। অথচ েস ধনী। এেক নবী করীম 
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সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম কােজর িমথয্া িহেসেব অিভিহত কেরেছন। সুতরাং কােজর 
েক্ষেতৰ্ও এমন েকােনা আচরণ করা অনুিচত না যা অেনয্র কােছ বাস্তবতািবেরাধী ধারণা সৃিষ্ট 
কের, যা িমথয্ার অন্তভুর্ক্ত। 

নােমর পূেবর্ িবিভন্ন উপািধর বয্বহার  

অেনকেক েদখা যায়, িনেজর নােমর পূেবর্ এমনসব উপািধ েলেখ যা বাস্তবসম্মত নয়। েযেহতু 
পৰ্চলন হেয় আসেছ এ জনয্ েকান যাচাই ছাড়া েলখা শুরু কের েদয়। েযমন েকউ কােরা 
নােমর পূেবর্ ৈসয়দ েলখা আরম্ভ কের িদল। আসেল েস ৈসয়দ নয়।  

ৈসয়দ েতা বলা হয়, িপতার বংশনামার িদক েথেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 
এর বংশধর হওয়া। অেনক মানুষ মােয়র িদক িদেয়ও ৈসয়দ েলখা আরম্ভ কের। এিট ভুল। 
যতক্ষণ পযর্ন্ত ৈসয়দ হওয়ার বয্াপাের িনিশ্চত না হেব, ততক্ষণ তা িলখা উিচত্ নয়। আর 
িনিশ্চত হওয়ার িবষয়িট খুবই কিঠন।  

নােমর পূেবর্ পৰ্েফসর বা মাওলানা েলখা  

অেনকেক েদখা যায় বাস্তেব েস পৰ্েফসর নয়, িকন্তু নােমর সােথ পৰ্েফসর েলখা আরম্ভ কের 
েদয়। মূলত, পৰ্েফসর একিট িনিদর্ষ্ট পিরভাষা যা িবেশষ পেদ অিধিষ্ঠত বয্িক্তেদর েক্ষেতৰ্ই 
পৰ্েযাজয্। অথবা েকউ তার নােমর পূেবর্ শায়খ বা মাওলানা িলখা আরম্ভ করল। উেদ্দশয্, েস 
মাদরাসায় পড়ায় বা দব্ীিন কােজর সােথ জিড়ত এ কথা পৰ্কাশ করা। অথচ েস েকােনা দব্ীিন 
মাদারাসায় পড়া-েলখা কের িন। বতর্মােন অেনেকই আেছ যারা িনয়মতািন্তৰ্ক িশক্ষা অজর্ন কের 
িন, অথচ নােমর পূেবর্ মাওলানা িলেখ, শায়খ িলেখ। এটা বাস্তবতার িবেরাধী হওয়ায় িমথয্া 
বেল গণয্ হেব। সমােজ এেক িমথয্া মেন করা হয় না। এবং েগানােহর কাজও মেন করা হয় 
না। এজনয্ আমােদর এ সমস্ত অসতয্ শ  পৰ্েয়াগ েথেক দূের থাকেত হেব। আল্লাহ আমােদর 
সকলেক এ সমস্ত েগানাহ হেত েহফাজত করুন। আ-মী-ন। 


