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িমথয্া থথো ্াঁ ্াা উ্াা 

ি সিম�্িহাাাহম্িনাাাহীম 

িমথয্া যা েিিা দা অয্সাস্থসা ে াসথসহােথাা থলাআিমা

মথন েিা ন্, ে্াণা িমথয্থো া্সসলা স্�্�্াা ‘আল্ইিহা

ওা্স্�্মা�ংসোা থলাম� যােথাথেন। আথা্া থলথেন, িমথয্া

মুন্থফেীাা িনদশরননা ম্নুুা িমথয্া  লথসা  লথসা  ো সমাা

আ�্হাাদা ্থাা িমথয্ ্দীা থলাস্ যযাহানাআাাসসযা ল্াওা

সসযা  ল্াা  থঁচ্াা াসা থ্েথলা আ�্াা স্থো সসয ্দীা  থলা

িলথখা  নন;  খ্থনা া্সসলা স্�্�্াা ‘আল্ইিহা ওা্স্�্থমাা

 েিিাহ্দীথসাাঅ্ুযইা উ� সাোল্মন 

েথ্া  থঠিেলা আম্থদাা  ো িশকেথো িনথাা িযিনা িমথয্া েথ্া

 লথসা ে্�থদাথো িনথুধা োথসননা  েদ্া আমা্া স্াা

ৈ ঠেখ্ন্াা  �্নাোিেল্ম,  মস্ �্াা  সখ্থনা মনা ো

 ল্ো থসা উি�সায্থোিসিনাউেসাোথসনান্নাআস্াম্�ইা

 ল্েিিা  �া োথল্: “ স্ম্থদাা গুমশ্ইা  ে্থ্া”? আমা্ 

জ্নস্মা  য,  য্দজীা স্াা স্থথা  দখ্া োথসা ঁ্না ন্;  থঁা

আম্থদাথো িমথয্া  লথসা িনথুধা েথাথেননা  া উিাি�িসথসা

আম্থদাামধযে্াাস রেিনিাজনাসঅথাা থলা ফলথল্া য, িসিনা

উ্থশাা �্থিা আথেননা  য্দজীথো স্াা েথ্মসা ড্ে্া হথল্, 
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িসিনা আসথলনা   ংা স্াা স্থথা জুাীা েথ্ ্সর্া স্াথলননা

িেেুকণা উাা  ল্েিিা ি দ্াা িনথল্না আমা্া উাপাা মুখা

ঁ্ওা্ঁ্ওিাাোথসাল্গল্মনাআম্থদাা  �্া দথখািসিনা ুঝথসা

উ্াথলনা য, স্াা  �্না থলা দা্াািসিনা যাখুশীাহনিন,  ি্া

আমা্া ুঝথসাসকমাহথািে, িে�াআমা্া উা্গািেল্ম, ে্াণা

িমথয্া  ল্া য্থ া ন্না িসিনা  য্উ্াি্া সহজা েথাা িনথসা িনথসাা

 লথলন,  স্মা্া  মনিিা  লথলইা উ্াথসা  য, “িসিনা  খ্থনা

 নই”ন 

আমা্া থলা ঠল্ম:  ি্ািোিমথয্ানা? 

িসিনা  লথলন: ন্,  ি্া িমথয্া না;  াংা া্  معير�ض  ল্াা

 ৌশলনাস্হ্ ীাইমা্নাই নাাস্ইনাা্িদা্�্াাআনাা থলন, 

الكذب عن لغدوحة العير�ض ف إن   থর্া, “ ্ঁনঅ�ীা ওা েথ্াা

 ৌশথলাাম্ধযথমািমথয্া থথো ্াঁ্ায্া”ন [ ুখ্াী, আল-আদ্ ুলা

মুফা্দ: ৮৫৭] 

আমা্াজ্নথসাঁ্ইল্ম: েুাআন, হ্দীসা ্াস্লথফাস্থলহীথনাা

জী থনা া ে্াা ্ঁনঅ�ীাা য হ্াাআথোিে? 

িসিনা লথলন:  স্ম্থদাা া �িিাআম্াাে্থোঅ্থল্া লথগথেনা

আসথলা �ীনীা  য্উ্থাা  ে্না িেেুা  ল্াা উসথ র আম্থদাা জ্ন্া
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আ শযো য, আম্থদাােথ্ি্ােুাআন-সু�্াা নুয্াীাহথাথোিো

ন্নাআাা যাআা্সা ্াহ্দীসথোআিমা ্াআমা্াদলীলািহথসথ া

 উশা োথ ্,  সা আা্সা  ্া হ্দীসা �্া্া আম্থদাা স্লথফা

স্থলহীনাসথ্াস্হ্ ্, স্থ াীনাওাস্থ স্থ াীথনাা নুস্াীগণা

আমা্া যাােমা ুথঝিো সাােমা ুথঝথেনািে ন্? ন্িোআমা্া

আা্সাওাহ্দীথসাা য্খয্াানসুনা ে্নােথ্াসংথয্জনােথািে? 

 েনন্াজগথসাযসা ফান্-ফয্স্দাস�িচাহথাথোআাাযসািফের্াা

 াউি�াহথাথে, স ্ইাদলীলা িহথসথ ােুাআনাওাহ্দীথসাা ্ণীা

 উ� সা েথাা থ্থে, যিদা স া  য্খয্ইা ইহণথয্গযা হথস্া স্হথলা

�ীথনাা  িয�া িিথো থ্ে্ মুশিেলা হথাা উড়সনা স্ইা স্লথফ-

স্থলহীথনাা  য্খয্া  নুস্থাইা েুাআনা  ্া হ্দীসথো আম্থদাা

 ুঝথসাহথ ন 

 খনাআস্ায্ো স্ম্থদাা থ�াা �থা- 

 স্ম্া্াজ্নথসা ঁথাোেুাআন, সু�্াা  ংাস্লথফ-স্থলহীথনাা

জী থনা া ে্থাাা া্  معير�ض  ্ঁনঅি�াা য হ্াা হথাথো িো

ন্? আিমা লথ ্: হ্ান উি �ােুাআথনাআ�্াাস্’আল্াই�্হীমা

‘আল্ইিহসা স্ল্থমাা  িন্া  ণরন্া োথসা িগথাা  থলথেন:  َغََظر�َ 

ُُّجومِ  ِف  َ�ْظَرةً  ا   থর্া, “িসিনাকিণথোাজনযাস্াে্া্িজাা িসা

দ�িচউ্সা েথাা  লথলন: ‘আিমা  সু�’ন”  খ্থনা ই�্হীমা
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‘আল্ইিহসা স্ল্মথো স্াা জ্িসাা  ল্থো্া মসিসরউসজ্া োথসা

আ�্না েথািেলনা স্াথো আ�্না েথািেলা  মল্াা মসিসরা ি বাা

ো্াা জনযনা িে�া িসিনা  া  থথো  ্াঁ্াা জনযা ঁমাে্াা  ো

 ্ঁনঅি�া  য হ্াা োথলনা য্থসা িমথয্ওা হািনা আ ্াা িশথেরওা

িল�া হথসা হািননা স্াা জ্িসাা  ল্থো্া ি �্সা োসা  য, 

নক�া্িজা ম্নুথুাা  া্গ,  শ্ে, আথা্গযা  স া িদথাা থ্থেনা

স্ইাই�্হীমা‘আল্ইিহসাস্ল্মাস্থদাথো  ্ে্া ্ন্থন্াাজনযা

স্াে্া্িজাা িদথোকিণথোাজনযাদ�িচা িন উাোথলন, স্াউাা

 লথলনা  য, “আিমা  সু�া হথাা য্থ ্”, স্াাা জ্িসাা  ল্থো্া

 ুঝথল্া  য, ই�্হীমা স্াে্াা   �্না  দথখা  ুথঝথো  সা  সু�া

হথাায্থ াস্ইা সা মল্াায্থ�ান্না থঁাই�্হীমা ‘আল্ইিহসা

স্ল্থমাা  থ�শযা িেলা স্থদাথো   ্ে্া  ্ন্থন্া আাা “আিমা

 া্গইয” েথ্াা �্া্া  থ�শযা িেলা  য, আিমা ম্নিসো অ্থ া

 স্ম্থদাােমরে্থোখুশীানইন 

 নুরউঅ্থ া আইাস া ‘আল্ইিহসা স্ল্মা স্াাা  ীথো  েশ’ 

  �্ ্সাো্াাশউথােথািেথলননাআ�্াাস্াথো সাশউথাউসণরা

ো্াা ৌশলা অ্থ া ্সথলািদথািেথলনা য,  

 ٱۡلَعۡبدُ  ّ�ِۡعمَ  َصابِٗر�ۚ  وََجۡدَ�ٰهُ  َِِّا َ�َۡنۡثۗ  َوَ�  بِّهِۦ فَٱۡ�ِب ِضۡغٗثا �َِيِدكَ  وَُخذۡ  ﴿
ۥٓ  ّوابٞ  َُِِّه

َ
   ]٤٤ :ص[ ﴾ ٤ َ
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“সুিমা স্ম্াাহ্থসা ( েশ’) েিড়াা োআািিা ্িনথাাস্া িদথাা

 ো  �্ ্সােথা্, শউথাঅ�ােথা্ান্ন” [সসা্াসদ: ৪৪] 

স�উাই সুফা ‘আল্ইিহসাস্ল্মওাস্াাাঅ্ইথোআিথোা্খ্াা

জনযা ো ে্াা য �্াইহণােথািেথলননাআ�্াাস্‘আল্া  সা

 িন্া ণরন্াো্াাউাা থলন:  

﴿  
َ
وِۡ�َيتِِهمۡ  َ�َبَدَ

َ
ِخيهِ  وَِ�ٓءِ  َ�ۡبَل  بِأ

َ
ِخيهِ�  وَِ�ٓءِ  نمِ  ٱۡسَتۡخرََجَها ُُمّ  َ

َ
 كِۡدََا َكَ�ٰلَِك  َ

ُخذَ  َ�نَ  َما ِ�ُوُسَفۖ 
ۡ
َخاهُ  ِ�َأ

َ
ن ِِّ�ٓ  ٱلَۡملِِك  دِينِ  ِ�  َ

َ
ُ  �ََشآءَ  َ َّ ]  ٧٦: يوسف[ ﴾ۚٱ  

“সখনা সাস্াাঅ্ইথাাাঅ্থোাআথগা নযথদাাঅ্থো খ্াজ্া ুা

োলনা অ্থ াআিমাই সুথফাাজনযা  ৌশলােথািে, নসু ্া  সা

 ে্নঅ্থ ই আ�্হা ন্া ঁ্ইথলা া্�ীাা আইনা  ম্স্থ ো স্াা

অ্ইথোআিথোা্খথসাউ্থাান্ন” [সসা্াই সুফ: ৭৬] 

া্সসলা মুহ্�্দা স্�্�্াা ‘আল্ইিহা ওা্স্�্থমাা হ্দীথসওা

 থসথে,  দথাাাযুথউািসিনা(স্) ে্থফাথদাা  �্না ুঝ্াাজনযা

 থনো দসাা  িগথাা িগথািেথলননা স্াউাা  সখ্নে্াা  ল্েথদাা

ে্ো  থথোস্থদাা  �্নাজ্ন্াাউাা  ল্থো্া �ােথািেল: 

 স্মা্া  ে্থ্া  থথো  থসে? া্সসলা স্�্�্াা ‘আল্ইিহা

ওা্স্�্মাজ ্ ািদথলন: ميء من �ن   থর্াা“আমা্াউ্িনাহথস”না

 ল্থো্া  ুথঝা িনলা  য, স্া্া  ে্নাউ্িনাা েুথউাাে্থোথ্থে, 
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 সখ্না  থথো  থসথেনা  থঁা া্সসলা স্�্�্াা ‘আল্ইিহ 

ওা্স্�্থমাা  থ�শযা িেলা  েথ্া  ল্া  য, আমা্া উ্িনা  থথো

স�চ; ে্াণাস াস�িচাামসথলইাাথাথোউ্িনন 

স�উাআম্থদাাস্লথফ-স্থলহীথনাাজী থনওা া ে্াাمعير�ض 

 য হ্থাাানিজাাাথাথেনা দ্হাণা রউাআিমােথােিিা িন্া

 উ� সাোিে- 

 খয্সা স্হ্ ীা আআু�্াা ই থনা া্ওা্হ্া া্িদা্�্াা ‘আনাা

 ে ্াাস্াাা ীাা নুউি�িসথসাস্াািবসদ্সীাাস্থথাসহ ্থসা

িল�াহানাস্াাা ীাহঠ্াাস্থদাথোঐা  �্াা দথখা ফথলন   ংা

া্থগাা ম্থ্াা দ্া িনথাা  ে্উ্থসা আথসনা িে�া ইসয সথাা িসিনা

স্াাােমরাসস্দনােথাা  ফথলথেননাস্াাা ীা থসা লথলনা  য, 

যিদাআিমা স্ম্থদাথোঐা  �্াা উস্মাস্হথলা স্ম্াাম্থ্া

 েথিা  ফলস্মনা িসিনা  লথলন: আিমা িো েথািে? স্াাা  ীা

 লথলন: যিদাসিসযইা সুিমা িেেুান্ােথাাথ্ে, স্হথলা খনা া

  �্াা েুাআনা উ্ঠা োথসা উ্াথ া িে? আআু�্াা ই থনা

া্ওা্হ্াস্থথাস্থথাউড়্া ুাোথলন: 

الكفر�غي مثوى اُير وأن=  حق اهللا وعد نأن شهدت  

العيليغي رب العرش وفوق=  طيف اليء فوق العرش وأن  
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0مقر�يغي اهل مالئ�ة=  كرام مالئ�ة وتمغه F

1 

মসলসঃা ি্ািেলা েিি েি স্াািেেুা ংশনািে�াস্াাা ীা াা

ম্থঝাআাােুাআথনাাম্থঝাউ্থরেযা ুঝথসনান্না াংাযখনািসিনা

উড়িেথলনাসখনাস্াাা ীামথনােথািেথলনা  য, েুাআনাউড়থেনা

আাাযিদা সা া  �্াােুাআনাউড়থসাউ্থাাস্হথলািন�াা সা

ে্ থো পশরা েথাা িননা   থশথুা স্াাা  ীা  লথলনা  য, আিমা

আ�্হাা িেস্থ াা  উাা ি �্সা �্উনা োল্মা   ংা আম্াা

 দখ্ি্থোিমথয্াস্ যযাোল্মনা াউাাস্হ্ ীাআআু�্াাই থনা

া্ওা্হ্া যখনা া্সসলা স্�্�্াা ‘আল্ইিহা ওা্স্�্থমাা দা ্থাা

 া  িন্া সি য্থাা  ণরন্া োথলন, সখনা া্সসলা স্�্�্াা

‘আল্ইিহাওা্স্�্মা মনাঅ্থ াহ্সথলনা য, স্াাাম্িড়াাদ্াসা

উযর�াদ�িিথগ্ঁাাহথািেলন 

 ম্াা া্িদা্�্াা ‘আনাা  থথো  ণরন্া ো্া হা, িসিনা  থলথেনা

 য, আিমা আ�যরা হইা  ইা  অথ া  য, “ ে্না  যিিা া্  معير�ض

                                                           
1  থর, আিমা স্কযা িদি�া  যা আ�্হাা ওা্দ্া সসয, আাা আগনা হথ�া

ে্থফাথদাা িঠে্ন্ আাা আাশা উ্িনাা  উাা অ্সথে, আাা আাথশাা  উাা

আথেনা স�িচেুথলাা া , স া্থো  হনা োথো স�্িনসা  ফথাশস্গণ, আ�্হা

স্‘আল্াাৈনেিয ্�া ফথাশস্দল 
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েথ্া ল্াা ৌশলাজ্ন্াাউথাওািমথয্া ল্াািদথোধ্ি সাহাা

িোেথা?” [মুস্�্ফাই নাআ ীাশ্ই ্হ] 

আ সা াা্াা্া া্িদা্�্াা ‘আনাথো  ে ্াা খ্ ্াা  খথসা ড্ে্া

হথল্,  সখ্থনািসিনা ে্থন্াে্াথণাখ্ওা্া উেসাোথলন, স্ইা

িসিনা  লথলন: ‘আিমা  া্য্দ্া’না স্াউাা স্া্া স্থো  খথসা

 দখথল্না স্া্া  লথল্: ‘আউিনা িো  থলনা িনা  য, আউিনা

 া্য্দ্া? িসিনাজ ্থ া লথলন: ‘া্সসলু�্াাস্�্�্াা ‘আল্ইিহা

ওা্স্�্মা িো  থলনিনা  য,  থসযো ম্থসা িসনিদনা  া্য্া া্খ্া

ম্থনািঁািদনা া্য্াা্খ্?’ ( থর্াা‘ সা নুস্থাাআিমা া্য্দ্া’না

ে্াণা িসিনা  থসযো ম্থসাা ১৪, ১৫, ১৬া  া িসনিদনা  া্য্া

া্খথসনন) 

 খয্সা স্থ াীা মুহ্�্দা ই না িসাীনা া্িহম্া�্হাা িনেিা যিদা

 ে্না ঋণদ্স্া স্াা ঋণা ঁ্ইসা   ংা স্া ে্থো  দওা্াা মসা

িেেুা ন্া থ্েস, সথ া িসিনা  লথসন: ‘ স্ম্থো আিমা দু’িদথনাা

 েিদথনাউিাথশ্ধাো নাঋণদ্স্ামথনাোসা য, আজা ্াে্লা

িদথাািদথ া থঁাস্াাা থ�শযাহথল্াদুিনা্াািদথনা ্াআথখা্থসাা

িদথনাআিমা স্ম্াাঋণাউিাথশ্ধােথাা দ ’ন 

ই থনা িসাীনা থথোআথা্া িণরসাআথো য,  ে্না ো ল্থোা

অীুণা  ঁ্খা ল্গথস্া (নযাা ল্গ্)না ে্জীা সুা্ইাা া্িহম্া�্াা
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স্াা খ�ািিা িনথাা ঐা  ল্থোা উ্শা িদথাা য্ি�থলন,  ল্েিিা

খ�ািিাা উাা ঁ্খাল্গ্থসাঁ্ইলনাে্জীাসুা্ইাাা্িহম্া�্াা

স িেেুা  ুঝথসা উথাাস্থথাস্থথা লথলন: ‘আম্াা ইাখ�াি্া

 মনা ্থজা য,  ে ্াা থসাউড়থলাআ ্াাদ্াড়ােিাথাান্া দা্া

উযর�া  ঠথ া ন্’না  ল্েিিা  লল: ‘ধয্া,  মনা  ্থজা িজিনস?’ 

 অ্থ াসুা্ইাাা্িহম্া�্াা ল্েিিাা ঁ্খাল্গ্থন্া থথোস্াাা

খ�াি্থো  হফ্যসা োথলননা  থঁা ে্জীা সুা্ইা- াা েথ্া

‘ থসাউড়থলা িঠথাান্া দা্াউযর�া থঠান্’- াা থরা ানাা য, 

সিসযাসিসযইা সিিা থঠান্;  াং  থ�শযািেলাআ�্াাযসকণান্া

 ঠ্নাসসকণা সিিা ঠথসাউ্থাান্ন 

ই�্হীমান্খাীাা্িহম্া�্াা থথো িণরসাআথো য,  ে ্াাস্াা

 ীাস্থো ে্না েি্ািেেুা দা্াাি ুথাাখু াউীড়্উীিড়াোিেল, 

সখনা স্াা হ্থসা  েি্া উ্খ্া িেলনা িসিনা উীড়্উীিড়থসা  িসচা

হথাা  থলা  ঠথলন: ‘আ�্হাা শউথা েথাা  লিো  ি্া  স্ম্া!’ 

স্াা ীাশ্�াহথলািসিনাস্াািশুযথদাািজজ্স্াোথলন: ‘ স্মা্া

িো  ুঝথল?’ স্া্া লল: ‘আউিনাআউন্াা ীথোঐা �ি্া িদথাা

িদথলন’না িসিনা  লথলন: ‘েখখথন্া না!  স্মা্া িো  দখিনা  য, 

আিমা উ্খ্িিাা িদথেইা ইি�সা োিেল্ম? আম্াা  থ�শযা িেলা

উ্খ্ি্া দা্ন’ 
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 খয্সা মুহ্ি�সাহ্�্দা ি নায্থাদাা্িহম্া�্া- াাে্থোযিদা

 মনা ে্না ল্োআসসায্াাস্থথািসিনাস্ক্াাোথসাঁ্ইথসনা

ন্, স্থথা স্থথা িসিনা স্াাা হ্সি্া ম্িড়াা দ্াথসাা  উাা  াথখা

 লথসন: ’হ্াা আম্াা দ্াস! হ্াা আম্াা দ্াস!  অ্থ া  লথসা

থ্েথসননা  ল্েিিামথনাোসাস্াাা  ুিঝাদ্াথস  য্থ্াস্ইােথ্া

 লথ না ন্,  থঁা িসিনা দ্াথসা  য্থ্া হথাথো  মনা েথ্া  থলনা

িনন’ 

ইম্মা আহম্দা া্িহম্া�্া- াা িনেিা স্াাা িশুযা ম্ারযীা

া্িহম্া�্াা  থসিেথলন, ইসয সথাা  সখ্থনা  ো  ল্ো  থসা

িজজ্স্া োল: ‘ খ্থনা ম্ারযীা আথে?’ ইম্মা আহম্দা

া্িহম্া�্াাঁ্ইথলনা য, ম্ারযী  ল্েিিাাস্থথা  াান্া হ্ে, 

স্ইা িসিনা স্থথা স্থথা স্াাা আ�ুলথো হ্থসাা েি�াা  উাা

া্খথলনা   ংা  লথলন: ‘ম্ারযীা  খ্থনা  নই,  সা  খ্থনা িো

োথ ?’ 

 া ে্থাাাশসাশসাمعير�ض  ্ােথ্া ল্াা ৌশথলাাম্ধযথমা

 উি�সাউিাি�িসথসাসুসাাসম্ধ্থনাানজীাাস্ফথলাস্থলহীথনাা

জী থনাাথাথেন 
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 া উযর�া  থলা  য্দজীা ঁুউা োথলন; আমা্া সম থাা  থলা

 ঠল্ম:  য্দজী!  ি্ািোিহল্া ্া ্হ্ন্াো্ানা? আাািহল্া

 ্া ্হ্ন্াো্া স্াহ্া্মন 

িসিনাজ ্থ া লথলন:  ি্া যা ো ে্াািহল্া ্া ্হ্ন্াস্থসা

সথসহা নইনাসথ াজগথসাযস ে্াাগ�থগ্থলাাসস�উ্সাহথাথো

স্াা  ধ্না ে্াণগথল্াা মথধযা  েিিা হথ�,  ‘ ে্না িেেুথো

ি ঁ্া-ি থ�ুণান্ােথাাস্াা য্উ্থাাসিড়াাােুমা দ্নাো্’ন 

মথনা া্খথ ,  ি্া  েি্া িহল্া  ্া  ্হ্ন্, িে�া স া িহল্-ইা

িনিুউানা; ে্াণ, িহল্ািসনা ে্া- (১)  ো ে্াািহল্াো্া

 সয�াসওা্থ াাে্জনা যমনিিােথািেথলনাই�্হীমা‘আল্ইিহসা

স্ল্মা িশেরা  থথো  ্াঁ্াাজনযনা (২) আথাো ে্াা িহল্াো্া

জ্থাযনা সথ া ধমরীাা  ্থথরাা িদথো লকযা  াথখা েখথন্া স্া ো্া

অ্থল্া  থলা  ুঝ্া, আ ্াা েখথন্া সয্গা ো্া অ্থল্া  থলা

 সীাম্না হানা য্াা িেেুা  দ্হাণা আথগইা  উশা েথািেনা (৩) 

স�সীাা আথাো  ে্াা িহল্া  ্া  ্হ্ন্া আথো য্া ো্া হা 

শাীাথসাা  ে্না ফা�া ে্জা সয্গা ো্াা জনযা  ্া  ে্না হ্া্মা

ে্জথো হ্ল্লা ো্াা জনযা  থ ্া  সয্ঁ্াীথো িনথদর্ুা আাা

িনথদর্ুথো  সয্ঁ্াীা  ্ন্থন্াা জনয, হেথো  ্িসলা আাা

 ্িসলথোহথোারথউারউদ্নাো্াাজনয;  া ে্াা িহল্া  ্া
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 ্হ্ন্াো্াসসসণররথউাহ্া্মনা া ে্থাাািহল্ে্াীা্াআ�্াা

ওা স্াাা া্সসথলাা ল্’নথসাা অ্গীদ্াা হওা্াা উথথাা উিথেনা

 যমনিিা  ে্না  ে্না  দথশাা িেেুা মুসলম্নথদাামথধযা  দখ্ায্াা

িসনাস্ল্থোাম্সআল্থসা নয�্থনাি থাা দা্াান্থমা মৗিখো

ি থাাওাস্থথাস্থথা মৗিখোস্ল্থোা ঁলনািেং ্া োা্থসাা

জনযাঁুিিােথাাওাউািদনাস্ল্ো দা্াাশথসর ি থাাো্াািহল্া

 ্া  ্হ্ন্া ইসয্িদনা আ�্াা আম্থদাথো  া  ে্থাাা  ্হ্ন্া

 নুসাণা ো্াা ম্ধযথমা স্াাা ল্’নথসা উিসসা হওা্া  থথো

 হফ্যসােুননাআমীনন 

আমা্া য্দজীাাআথল্ঁন্াা ীসাহল্মনা নয্নযািদথনাামসা

আজওাঁ্াঁথবাাম্ধযথমাআসথাাাসম্ি�া িিথাা যায্াা ্ড়ীা

 িঅমুথখাাওা্ন্ হল্মন 

(ই নুলাে্ইথাযথমাা“ইগ্ে্সুলাল্হফ্ন”   ল�থনাািঁস) 
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মিথ্যা থেকে বাঁচার উপায় 

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মিথ্যা যে একটি বদ অভ্যাস তাতে কেউ সন্দেহ করে বলে আমি মনে করি না, কারণ মিথ্যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধ্বংসকর বলে মন্তব্য করেছেন। আরো বলেছেন, মিথ্যা মুনাফেকীর নিদর্শন। মানুষ মিথ্যা বলতে বলতে এক সময় আল্লাহর দরবারে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হয়। আর সত্য বলা ও সত্য বলার প্রচেষ্টায় রত থাকলে আল্লাহ্ তাকে সত্যবাদী বলে লিখে নেন; এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসের ভাষ্যই উদ্ধৃত করলাম।

কথা উঠেছিল আমাদের এক শিক্ষককে নিয়ে যিনি মিথ্যা কথা বলতে ছাত্রদেরকে নিষেধ করতেন। একদা আমরা তার বৈঠকখানায় অবস্থান করছিলাম, এমতাবস্থায় সেখানে এমন এক লোক এসে উপস্থিত যাকে তিনি পছন্দ করতেন না। আসা মাত্রই লোকটি প্রশ্ন করলো: “তোমাদের গুরুমশাই কোথায়”? আমরা জানতাম যে, উস্তাদজী তার সাথে দেখা করতে চান না; অথচ আমাদেরকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন। এ পরিস্থিতিতে আমাদের মধ্যকার সর্বকনিষ্ঠ জন সভয়ে বলে ফেললো যে, তিনি পাশের ফ্লাটে আছেন। উস্তাদজীকে তার কথামত ডাকা হলো, তিনি আসলেন এবং তার সাথে জরুরী কথাবার্তা সারলেন। কিছুক্ষণ পর লোকটি বিদায় নিলো। আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। আমাদের অবস্থা দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার অবস্থান বলে দেয়ায় তিনি যে খুশী হননি, এটা আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি, কিন্তু আমরা অপরাগ ছিলাম, কারণ মিথ্যা বলা যাবে না। তিনি ব্যাপারটা সহজ করে নিতে নিতে  বললেন, তোমরা এমনটি বললেই পারতে যে, “তিনি এখানে নেই”।

আমরা বলে উঠলাম: এটা কি মিথ্যা নয়?

তিনি বললেন: না, এটা মিথ্যা নয়; বরং معاريض বা বলার কৌশল। সাহাবী ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب অর্থাৎ, “বাচনভঙ্গী ও কথার কৌশলের মাধ্যমে মিথ্যা থেকে বাঁচা যায়”। [বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ: ৮৫৭]


আমরা জানতে চাইলাম: কুরআন, হাদীস বা সালফে সালেহীনের জীবনে এ প্রকার বাচনভঙ্গীর ব্যবহার আছে কি?

তিনি বললেন: তোমাদের এ প্রশ্নটি আমার কাছে ভালো লেগেছে। আসলে দ্বীনী ব্যাপারে কোন কিছু বলার পূর্বে আমাদের জানা আবশ্যক যে, আমাদের কথাটা কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী হয়েছে কি না। আর যে আয়াত বা হাদীসকে আমি বা আমরা দলীল হিসেবে পেশ করবো, সে আয়াত বা হাদীস দ্বারা আমাদের সালফে সালেহীন তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবেতাবেয়ীনের অনুসারীগণ আমরা যে রকম বুঝেছি সে রকম বুঝেছেন কি না? নাকি আমরা আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যায় নতুন কোন কথা সংযোজন করেছি? কেননা জগতে যত ফেৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়েছে আর যত ফির্কার উৎপত্তি হয়েছে, সবাই দলীল হিসেবে কুরআন ও হাদীসের বাণী উদ্ধৃত করে থাকে, যদি সব ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য হতো তাহলে দ্বীনের অস্তিত্ব টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ত। তাই সালফে-সালেহীনের ব্যাখ্যা অনুসারেই কুরআন বা হাদীসকে আমাদের বুঝতে হবে।

এখন আসা যাক তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে-

তোমারা জানতে চেয়েছ কুরআন, সুন্নাহ্ এবং সালফে-সালেহীনের জীবনে এ প্রকারের معاريض বা বাচনভঙ্গির ব্যবহার হয়েছে কি না? আমি বলবো: হাঁ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’আলা ইব্রাহীম ‘আলাইহিস্ সালামের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ অর্থাৎ, “তিনি ক্ষণিকের জন্য তারকারাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন: ‘আমি অসুস্থ’।” এখানে ইব্রাহীম ‘আলাইহিস্ সালামকে তার জাতির লোকেরা মূর্তিপূজা করতে আহ্বান করেছিল। তাঁকে আহ্বান করেছিল মেলায় মূর্তি বিক্রয় করার জন্য। কিন্তু তিনি এ থেকে বাঁচার জন্য চমৎকার এক বাচনভঙ্গি ব্যবহার করলেন যাতে মিথ্যাও হয়নি আবার শির্কেও লিপ্ত হতে হয়নি। তার জাতির লোকেরা বিশ্বাস করত যে, নক্ষত্ররাজি মানুষের রোগ, শোক, আরোগ্য এসব দিয়ে থাকে। তাই ইব্রাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে বোকা বানানোর জন্য তারকারাজির দিকে ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, তারপর বললেন যে, “আমি অসুস্থ হয়ে যাবো”, তাঁর জাতির লোকেরা বুঝলো যে, ইব্রাহীম তারকার অবস্থান দেখে বুঝেছে সে অসুস্থ হয়ে যাবে তাই সে মেলায় যাচ্ছে না। অথচ ইব্রাহীম ‘আলাইহিস্ সালামের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে বোকা বানানো আর “আমি রোগগ্রস্ত” কথার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি মানসিক ভাবে তোমাদের কর্মকাণ্ডে খুশী নই।

অনুরূপভাবে আইয়ূব ‘আলাইহিস্ সালাম তাঁর স্ত্রীকে একশ’ বেত্রাঘাত করার শপথ করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে সে শপথ পূর্ণ করার কৌশল এভাবে বাতলে দিয়েছিলেন যে, 

﴿ وَخُذۡ بِيَدِكَ ضِغۡثٗا فَٱضۡرِب بِّهِۦ وَلَا تَحۡنَثۡۗ إِنَّا وَجَدۡنَٰهُ صَابِرٗاۚ نِّعۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٞ ٤٤ ﴾ [ص: ٤٤]  

“তুমি তোমার হাতে (একশ’) ছড়ির এক আঁটি বানিয়ে তা দিয়ে এক বেত্রাঘাত করো, শপথ ভঙ্গ করো না।” [সূরা সদ: ৪৪]

তদ্রূপ ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালামও তাঁর ভাইকে আটকে রাখার জন্য এক প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা‘আলা সে ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন: 

﴿ فَبَدَأَ بِأَوۡعِيَتِهِمۡ قَبۡلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسۡتَخۡرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِۚ كَذَٰلِكَ كِدۡنَا لِيُوسُفَۖ مَا كَانَ لِيَأۡخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلۡمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ﴾ [يوسف: ٧٦]  

“তখন সে তার ভাইয়ের ভাণ্ডের আগে অন্যদের ভাণ্ডে খোঁজা শুরু করল। এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করেছি, নতুবা সে কোনভাবেই আল্লাহ না চাইলে রাষ্ট্রীয় আইন মোতাবেক তার ভাইকে আটকে রাখতে পারে না।” [সূরা ইউসুফ: ৭৬]

রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেও এসেছে, বদরের যুদ্ধে তিনি (সা) কাফেরদের অবস্থান বুঝার জন্য অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সেখানকার লোকদের কাছ থেকে তাদের অবস্থান জানার পর লোকেরা প্রশ্ন করেছিল: তোমরা কোথা থেকে এসেছ? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন: نحن من ماء অর্থাৎ “আমরা পানি হতে”। লোকেরা বুঝে নিল যে, তারা কোন পানির কুপের কাছে থাকে, সেখান থেকে এসেছে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল একথা বলা যে, আমরা পানি থেকে সৃষ্ট; কারণ সব সৃষ্টির মূলেই রয়েছে পানি।

তদ্রূপ আমাদের সালফে-সালেহীনের জীবনেও এ প্রকার معاريض ব্যবহারের নজির রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আমি কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করছি-

প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার তাঁর স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তার ক্রিতদাসীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়। তাঁর স্ত্রী হঠাৎ তাদেরকে ঐ অবস্থায় দেখে ফেলেন এবং রাগের মাথায় দা নিয়ে কোপাতে আসে। কিন্তু ইত্যবসরে তিনি তাঁর কর্ম সম্পাদন করে ফেলেছেন। তাঁর স্ত্রী এসে বললেন যে, যদি আমি তোমাদেরকে ঐ অবস্থায় পেতাম তাহলে তোমার মাথা কেটে ফেলতাম। তিনি বললেন: আমি কি করেছি? তাঁর স্ত্রী বললেন: যদি সত্যিই তুমি কিছু না করে থাক, তাহলে এখন এ অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে পারবে কি? আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা সাথে সাথে পড়া শুরু করলেন:

شهدت بأن وعد الله حق = وأن النار مثوى الكافرينا

وأن العرش فوق الماء طاف = وفوق العرش رب العالمينا

وتحمله ملائكة كرام = ملائكة الإله مقربينا


মূলতঃ এটা ছিল একটি কবিতার কিছু অংশ। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এর মাঝে আর কুরআনের মাঝে পার্থক্য বুঝতেন না। বরং যখন তিনি পড়ছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী মনে করেছিলেন যে, কুরআন পড়ছে। আর যদি সে এ অবস্থায় কুরআন পড়তে পারে তাহলে নিশ্চয় সে কাউকে স্পর্শ করে নি। অবশেষে তাঁর স্ত্রী বললেন যে, আমি আল্লাহর কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আমার দেখাটাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলাম। এরপর সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এ ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দৃস্টিগোচর হয়েছিল।

উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেছেন যে, আমি আশ্চর্য হই এই ভেবে যে, “কোন ব্যক্তি معاريض বা কথা বলার কৌশল জানার পরেও মিথ্যা বলার দিকে ধাবিত হয় কি করে?” [মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে একবার খাবার খেতে ডাকা হলো, সেখানে তিনি কোনো কারণে খাওয়া অপছন্দ করলেন, তাই তিনি বললেন: ‘আমি রোযাদার’। তারপর তারা তাকে খেতে দেখলো। তারা বললো: ‘আপনি কি বলেন নি যে, আপনি রোযাদার? তিনি জবাবে বললেন: ‘রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা মানে চিরদিন রোযা রাখা?’ (অর্থাৎ ‘সে অনুসারে আমি রোযাদার’। কারণ তিনি প্রত্যেক মাসের ১৪, ১৫, ১৬ এ তিনদিন রোযা রাখতেন।)

প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবন সিরীন রাহিমাহুল্লাহর নিকট যদি কোন ঋণদাতা তার ঋণ চাইত এবং তার কাছে দেওয়ার মত কিছু না থাকত, তবে তিনি বলতেন: ‘তোমাকে আমি দু’দিনের একদিনে পরিশোধ করব। ঋণদাতা মনে করত যে, আজ বা কাল দিয়ে দিবে অথচ তাঁর উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার দিনে বা আখেরাতের দিনে আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করে দেব’।

ইবনে সিরীন থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, কোন এক লোকের ভীষণ চোখ লাগতো (নযর লাগা)। কাজী সুরাইহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ তার খচ্চরটি নিয়ে ঐ লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, লোকটি খচ্চরটির উপর চোখ লাগাতে চাইল। কাজী সুরাইহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ সবকিছু বুঝতে পেরে সাথে সাথে বললেন: ‘আমার এই খচ্চরটা এমন বাজে যে, একবার বসে পড়লে আবার দাঁড় করিয়ে না দেয়া পর্যন্ত উঠবে না’। লোকটি বলল: ‘ধ্যাৎ, এমন বাজে জিনিস?’ এভাবে সুরাইহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ লোকটির চোখ লাগানো থেকে তাঁর খচ্চরটাকে হেফাযত করলেন। অথচ কাজী সুরাইহ্-এর কথা ‘বসে পড়লে উঠিয়ে না দেয়া পর্যন্ত উঠে না’-এর অর্থ এ নয় যে, সত্যি সত্যিই সেটি উঠে না; বরং উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ যতক্ষণ না উঠান ততক্ষণ সেটি উঠতে পারে না।

ইব্রাহীম নাখয়ী রাহিমাহুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তার স্ত্রী তাকে কোন একটা কিছু দেয়ার বিষয়ে খুব পীড়াপীড়ি করছিল, তখন তার হাতে একটা পাখা ছিল। তিনি পীড়াপীড়িতে অতিষ্ট হয়ে বলে উঠলেন: ‘আল্লাহর শপথ করে বলছি এটা তোমার!’ তার স্ত্রী শান্ত হলে তিনি তার শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন: ‘তোমরা কি বুঝলে?’ তারা বলল: ‘আপনি আপনার স্ত্রীকে ঐ বস্তুটা দিয়ে দিলেন’। তিনি বললেন: ‘কখখনো নয়! তোমরা কি দেখনি যে, আমি পাখাটির দিকেই ইঙ্গিত করছিলাম? আমার উদ্দেশ্য ছিল পাখাটা দেয়া।’

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাম্মাদ বিন যায়েদ রাহিমাহুল্লাহ্-এর কাছে যদি এমন কোন লোক আসত যার সাথে তিনি সাক্ষাৎ করতে চাইতেন না, সাথে সাথে তিনি তাঁর হাতটা মাড়ির দাঁতের উপর রেখে বলতেন: ’হায় আমার দাঁত! হায় আমার দাঁত! এভাবে বলতে থাকতেন। লোকটি মনে করত তাঁর বুঝি দাঁতে ব্যাথা তাই কথা বলবেন না, অথচ তিনি দাঁতে ব্যাথা হয়েছে এমন কথা বলেন নি।’

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ্-এর নিকট তাঁর শিষ্য মাররূযী রাহিমাহুল্লাহ্ বসেছিলেন, ইত্যবসরে সেখানে এক লোক এসে জিজ্ঞাসা করল: ‘এখানে মাররূযী আছে?’ ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ্ চাইলেন যে, মাররূযী লোকটির সাথে বের না হোক, তাই তিনি সাথে সাথে তাঁর আঙ্গুলকে হাতের কব্জির উপর রাখলেন এবং বললেন: ‘মাররূযী এখানে নেই, সে এখানে কি করবে?’

এ প্রকারের শত শত معاريض বা কথা বলার কৌশলের মাধ্যমে উপস্থিত পরিস্থিতিতে সুন্দর সমাধানের নজীর সাফলে সালেহীনের জীবনে রয়েছে।

এ পর্যন্ত বলে উস্তাদজী চুপ করলেন; আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম: উস্তাদজী! এটা কি হিলা বা বাহানা করা নয়? আর হিলা বা বাহানা করা তো হারাম।

তিনি জবাবে বললেন: এটা যে এক প্রকার হিলা বা বাহানা তাতে সন্দেহ নেই। তবে জগতে যতপ্রকার গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়েছে তার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে,  ‘কোন কিছুকে বিচার-বিশ্লেষণ না করে তার ব্যাপারে তড়িৎ হুকুম প্রদান করা’।

মনে রাখবে, এটা একটা হিলা বা বাহানা, কিন্তু সব হিলা-ই নিষিদ্ধ নয়; কারণ, হিলা তিন প্রকার- (১) এক প্রকার হিলা করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। যেমনটি করেছিলেন ইব্রাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম শির্ক থেকে বাঁচার জন্য। (২) আরেক প্রকার হিলা করা জায়েয। তবে ধর্মীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কখনো তা করা ভালো বলে বুঝায়, আবার কখনো ত্যাগ করা ভালো বলে প্রতীয়মান হয়। যার কিছু উদাহরণ আগেই পেশ করেছি। (৩) তৃতীয় আরেক প্রকার হিলা বা বাহানা আছে যা করা হয় শরীয়তের কোন ফরদ্ব কাজ ত্যাগ করার জন্য বা কোন হারাম কাজকে হালাল করার জন্য অথবা অত্যাচারীকে নির্দোষ আর নির্দোষকে অত্যাচারী বানানোর জন্য, হককে বাতিল আর বাতিলকে হকের রূপে রূপদান করার জন্য; এ প্রকার হিলা বা বাহানা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ প্রকারের হিলাকারীরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের লা’নতের ভাগীদার হওয়ার পথের পথিক। যেমনটি কোন কোন দেশের কিছু মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায় তিন তালাকের মাসআলাতে অন্যস্থানে বিয়ে দেয়ার নামে মৌখিক বিয়ে ও সাথে সাথে মৌখিক তালাকের প্রচলন কিংবা এক রাতের জন্য চুক্তি করে ও পরদিন তালাক দেয়ার শর্তে বিয়ে করার হিলা বা বাহানা ইত্যাদি। আল্লাহ্ আমাদেরকে এ প্রকারের বাহানা অনুসরণ করার মাধ্যমে তাঁর লা’নতে পতিত হওয়া থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

আমরা উস্তাদজীর আলোচনায় প্রীত হলাম। অন্যান্য দিনের মত আজও চা চক্রের মাধ্যমে আসরের সমাপ্তি ঘটিয়ে যে যার বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হলাম।

(ইবনুল কাইয়্যেমের “ইগাছাতুল লাহফান” অবলম্বনে রচিত)

� অর্থ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহর ওয়াদা সত্য, আর আগুন হচ্ছে কাফেরদের ঠিকানা আর আরশ পানির উপর ভাসছে, আর আরশের উপর আছেন সৃষ্টিকুলের রব, তাঁকে বহন করছে সম্মানিত ফেরেশতাগণ, আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদল
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