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সংটিপ্ত বণণনা............. 
গয কতয়কটি কুস্বভাব সরাসটর কুরআন হাদীতস টনন্দা করা 
হতয়তে গীবত বা পর  ণা তার মাতে অনযতম। কুরআতন 
এতক মৃত ভাইতয়র গগাশত খাওয়ার সাতথ তুলনা গদওয়া 
হতয়তে। বিযমাণ প্রবতে কুরআন ও হাদীতসর আতলাতক 
গীবততর ভয়াবহ পটরণটত সম্পতকণ আতলা না করা 
হতয়তে। 
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গীবত একটি মারাত্মক কবীরা গগানাহ 

মানুষ সামাটজক জীব। সমাজবদ্ধ জীবনযাপন োড়া 
একাকী জীবন যাপন করা মানুতষর পতি সহজ নয়, 
গতমনটি গকউ কামনাও কতর না। আবার পটরট ত 
সমাতজর বাইতরও মানুতষর পতি  লা খুবই কটিন। 
পৃটথবীর সমাজবদ্ধ গকাতনা মানুষই সামাটজক টবপযণয় 
কামনা করতত পাতরন না। মানুষ সব সময় সুখ ও শাটি 
 ায়। শাটি মানুতষর একটি আরাধয টবষয়। টকন্তু এ 
প্রতযাটশত সুখ-শাটি টনভণর কতর সমাজবদ্ধ মানুতষর 
পারস্পটরক সম্পতকণর ওপর। উেঁ ু-নী ু, ধনী-দটরদ্র এসব 
পাথণকযই আল্লাহ সৃটি কতরতেন। মানুতষর পারস্পটরক 
পটর তয়র জনযই এ সম্পতকণ মহান আল্লাহ সূরা আল-
হুজুরাতত বতলতেন,  

َها﴿ يُّ
َ

أ س   َيَٰٓ َّا ٱنلَّا َٰك   إِن ن مَخلَۡقَن ِ نَثَٰ  َذَكر   م 
 

مۡ  َوأ َٰك  وٗبا وََجَعۡلَن ع   ش 
مۡ  إِنَّ  ِِلََعاَرف ٓوا    َوَقَبآئَِل  ۡكَرَمك 

َ
ِ  ِعندَ  أ ۡم   ٱّللَّ َٰك  َقى ۡت

َ
َ  إِنَّ  أ ّللَّ  َعلِيم   ٱ

ر   [١٣: احلجرات] ﴾١٣ َخبِي
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“গহ মানুষ, আমরা গতামাতদরতক এক নারী ও এক পুরুষ 
গথতক সৃটি কতরটে আর গতামাতদরতক টবটভন্ন জাটত ও 
গগাতত্র টবভক্ত কতরটে। যাতত গতামরা পরস্পর পটরট ত 
হতত পার। গতামাতদর মতধয আল্লাহর কাতে গসই অটধক 
মযণাদাসম্পন্ন গয গতামাতদর মতধয অটধক তাকওয়া সম্পন্ন। 
টনশ্চয় আল্লাহ সবণজ্ঞ, সমযক অবটহত।” [সূরা আল-
হুজুরাত, আয়াত: ১৩] 
সুতরাং মানব সমাতজর এ পাথণকয সামাটজক ভারসাময 
রিার টনটমতেই। গযসব কারতণ সমাতজর মতধয 
ভ্রাতৃত্বতবাধ টবনি হয়, সমাজ টবপযণতয়র টদতক ধাটবত হয়, 
সামাটজক মূলযতবাধ টবনি হয়, পারস্পটরক সম্পকণ নি 
হয়, তার মতধয অনযতম কারণ হতলা গীবত, যা মানুষতক 
টনকৃিতম প্রাণীতত পটরণত কতর। তাই গতা মহান আল্লাহ 
ও তােঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম মানুষতক এ 
টনকৃি স্বভাব গথতক টবরত থাকার তাটগদ টদতয়তেন। এ 
প্রসতে মহান আল্লাহ সূরা হুজুরাততর ১২ নম্বর আয়াতত 
বতলন,  
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م َيۡغَتب َوَل ﴿ ك  ۡعض  ِبُّ  َبۡعًضا   بَّ ُي 
َ

مۡ  أ ك  َحد 
َ

ن أ
َ

َل  أ ك 
ۡ
مَ  يَأ ِ  ََلۡ ِخيه

َ
 أ

وه   فَ  َمۡيٗتا م   [١٢: احلجرات] ﴾ َكرِۡهت 

“আর গতামরা গকউ কাতরা গীবত কতরা না, গতামরা টক 
গকউ আপন মৃত ভাইতয়র গগাশত খাওয়া পেন্দ করতব? 
এতক গতামরা অবশযই ঘৃণা করতব।” [সূরা আল-হুজুরাত, 
আয়াত: ১২] 
সুস্থ, স্বাধীন গকাতনা টবতবকবান মানুষই জ্ঞান অবটশি 
থাকা পযণি মৃত মানুষ গতা দূতরর কথা, গয পশু জীটবত 
থাকতল হালাল গসই পশু মৃত হতল তার গগাশতও ভিণ 
করতব না। অথ  মানুষ সুস্থ মটিতে, স্বাচ্ছতন্দযর সাতথ 
গীবততর মততা জঘনয টিতনায় টনমটিত হয়।  
গীবত কী?  
গীবত শব্দটির আটভধাটনক অথণ হতচ্ছ গদাষাতরাপ করা, 
অনুপটস্থত থাকা, পর  ণা করা, পরটনন্দা করা, কুৎসা 
রিনা করা, টপতে সমাতলা না করা ইতযাটদ।  
পটরভাষায় গীবত বলা হয় ‘গতামার গকাতনা ভাইতয়র 
গপেতন তার এমন গদাতষর কথা উতল্লখ করা যা গস 
গগাপন গরতখতে অথবা যার উতল্লখ গস অপেন্দ কতর।’ 
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(মু‘জামুল ওয়াটসত) গীবততর সবত তয় উেম ও 
বািবসম্মত সংজ্ঞা টদতয়তেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 
ওয়াসাল্লাম যা টনতম্মাক্ত হাদীস গথতক গপতত পাটর:  
আবূ হুরায়রা রাটদয়াল্লাহু ‘আনহু গথতক বটণণত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন, 

تَْدُروَن َما الِْغيبَُة؟»
َ
ْعلَُم، قَاَل: « أ

َ
َخاَك بِ »قَالُوا: اهلُل َورَُسوُُلُ أ

َ
َما ِذْكُرَك أ

قُوُل؟ قَاَل: « يَْكَرهُ 
َ
ِِخ َما أ

َ
يَْت إِْن ََكَن ِِف أ

َ
فََرأ

َ
إِْن ََكَن ِفيِه َما »ِقيَل أ

 «َتُقوُل، َفَقِد اْغتَبْتَُه، َوإِْن لَْم يَُكْن ِفيِه َفَقْد َبَهتَّهُ 
“গীবত কাতক বতল, গতামরা জান টক? সাহাবীগণ 
বলতলন, আল্লাহ ও তােঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 
ওয়াসাল্লাম-ই ভাতলা জাতনন। টতটন বলতলন, গতামার 
গকাতনা ভাই (দীটন) সম্পতকণ এমন কথা বলা, যা গস 
অপেন্দ কতর, তা-ই গীবত। সাহাবাতয় গকরাম টজতজ্ঞস 
করতলন, গহ আল্লাহর রাসূল, আটম গয গদাতষর কথা বটল 
তা যটদ আমার ভাইতয়র মতধয থাতক তাহতলও টক গীবত 
হতব? উেতর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম 
বলতলন, তুটম গয গদাতষর কথা বল, তা যটদ গতামার 
ভাইতয়র থাতক ততব তুটম অবশযই তার গীবত করতল 
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আর তুটম যা বলে তা যটদ তার মতধয না থাতক ততব তুটম 
তার ওপর টমথযা অপবাদ টদতয়ে।”1  
সুতরাং এ কথা টনটবণধায় বলা যায়, গকাতনা ভাইতয়র এমন 
গদাতষর কথা বলা গীবত যা গস অপেন্দ কতর।  
গীবততর পটরণাম: 
গীবত ইসলামী শরী‘আতত হারাম ও কবীরা গগানাতহর 
অিভুণক্ত। এ প্রসতে আল্লাহ বতলন, 

ِ  َوۡيلر ﴿ ِك   َمَزة   ل  َُّمَزة   ه   [١: اهلمزة] ﴾١ ل

“ধ্বংস তাতদর জনয, যারা অগ্র-পশ্চাতত গদাষ বতল 
গবড়ায়।” [সূরা আল-হুমাযাহ, আয়াত: ১]  
গকউ গীবত শুনতল তার অনুপটস্থত ভাইতয়র পি গথতক 
তা প্রটততরাধ করতব সাধযমততা। আর যটদ প্রটততরাতধর 
শটক্ত না থাতক ততব তা শ্রবণ গথতক টবরত থাকতব। 
গকননা, ইচ্ছাকৃতভাতব গীবত গশানা টনতজ গীবত করার 
মততাই অপরাধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন,  
                                                           
1 সহীহ মুসটলম, হাদীস নং ২৫৮৯। 
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ْظَفاٌر ِمْن ُُنَاٍس ََيُْمُشوَن وُُجوَهُهْم »
َ
ا ُعِرَج ِِب َمَررُْت بَِقْوٍم لَُهْم أ لَمَّ

ُكلُوَن 
ْ
يَن يَأ ِ يُل، قَاَل: َهُؤََلِء اَّلَّ وَُصُدورَُهْم، َفُقلُْت: َمْن َهُؤََلِء يَا ِجْْبِ

ْعَراِضِهمْ 
َ
 «حُلُوَم انلَّاِس، َوَيَقُعوَن ِِف أ

“টম‘রাতজর সময় আমাতক এমন এক সম্প্রদাতয়র কাতে 
টনতয় যাওয়া হতলা যাতদর নখ টেল তামার। তারা তাতদর 
মুখমণ্ডল ও গদহ আেঁ ড়াটচ্ছল। আটম টজবরীল আলাইটহ 
ওয়াসাল্লামতক টজজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? টতটন 
বলতলন, এরা টনজ ভাইতদর গীবত করত ও ইিতহাটন 
করত।”2 
সুতরাং এ কথা সতন্দহাতীতভাতব প্রমাটণত হতলা গয, 
গীবত একটি জঘনয পাপা ার। এ গথতক সবাইতক 
সতকণতার সাতথ টবরত থাকতত হতব।  
যাতদর গদাষ বণণনা করা যায়: 
গীবত টনিঃসতন্দতহ হারাম। তারপরও যাতদর গদাষ বণণনা 
করা যায় তা হতচ্ছ¬  

                                                           
2 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৪৮৭৮ । 
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• গকাতনা অতযা ারীর অতযা াতরর কাটহনী প্রটতকাতরর 
আশায় বণণনা করা। 

• সিান ও স্ত্রীর টবরুতদ্ধ তার টপতা ও স্বামীর কাতে 
অটভতযাগ করা।  

• িাতওয়া গ্রহণ করার জনয ঘিনার টববরণ গদওয়া ও 
প্রতয়াজন ও উপতযাটগতার কারতণ কাতরা গদাষ বণণনা 
করা জরুরী। 

• আবার যাতদর স্বভাব গীবত করা তাতদর সম্পতকণ 
অনযতদর সাবধান করার জনয তার গদাষ বণণনা করা 
জাতয়য। গযমন উমু্মল মুটমনীন আতয়শা রাটদয়াল্লাহু 
‘আনহা গথতক বটণণত, টতটন বতলন,  

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َفَقاَل ائَْذنُوا َُلُ » َذَن رَُجٌل لََعَ رَُسوِل اَّللَّ
ْ
اْستَأ

ََلَن َُلُ الَْقْوَل 
َ
ا َدَخَل أ ُخو الَْعِشرَيةِ فَلَمَّ

َ
ْو بِئَْس أ

َ
فَِبئَْس اْبُن الَْعِشرَيةِ أ

نَلَْت َُلُ قَالَْت ََعئَِشُة َفقُ 
َ
ا َدَخَل أ ِ قُلَْت َما قُلَْت فَلَمَّ لُْت: يَا رَُسوَل اَّللَّ

ِ يَْوَم الِْقيَاَمِة »الَْقْوَل َفَقاَل يَا ََعئَِشُة:  لًَة ِعنَْد اَّللَّ إِنَّ ََشَّ انلَّاِس َمْْنِ
هِ   «َمْن وََدَعُه انلَّاُس اتَِّقاَء ََشِّ

“একদা এক বযটক্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর 
কাতে সািাততর অনুমটত প্রাথণনা করতলন। তখন টতটন 
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বলতলন, তাতক আসার অনুমটত দাও, গস গগাতত্রর কতই 
না টনকৃি গলাক। অতিঃপর টতটন তার সাতথ প্রশি 
গ হারায় তাকাতলন এবং হাটসমুতখ কথা বলতলন। 
অতিঃপর গলাকটি  তল গগতল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 
ওয়াসাল্লামতক আটম বললাম, গহ আল্লাহর রাসূল! আপটন 
তার সম্পতকণ এমন কথা বতলতেন, অতিঃপর আপটনই 
প্রশি গ হারায় তার প্রটত তাকাতলন এবং হাটসমুতখ কথা 
বলতলন। এ কথা শুতন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 
ওয়াসাল্লাম বলতলন, গহ আতয়শা, তুটম টক কখতনা আমাতক 
অশ্লীলভাষী গপতয়ে? টনশ্চয় টকয়ামততর টদন আল্লাহ 
তা‘আলার কাতে মযণাদার টদক টদতয় সবণাটধক টনকৃি গসই 
গলাক হতব, যাতক মানুষ তার অটনতির ভতয় তযাগ 
কতরতে।”3 
গীবত করার কারণ: 
মানুষ সব সময় টনতজতক বড় কতর গদতখ, এ আটমতত্বর 
আতরক নাম আত্মপূজা। এিা শুরু হতয় গগতল আত্মপ্রীটত 

                                                           
3 সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসটলম। 
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মাথা াড়া টদতয় ওতি। তখন তার আত্মতযাতগর মততা মহৎ 
ববটশিয দূটরভূত হতত থাতক। িতল এ স্থাতন দানা বােঁতধ 
টহংসা-টবতবষ। আবার টহংসা-টবতবষ গথতকই অপতরর প্রটত 
কুধারণার সৃটি হতব, যা মানুষতক গীবত করতত বাধয 
কতর। সুতরাং আত্মপূজা, আত্মপ্রীটত, টহংসা-টবতবষ, কু-
ধারণাই মানুষতক গীবত করতত বাধয কতর।  
গবেঁত  থাকার উপায়: 
গীবত গথতক গবেঁত  থাকা অতযি জরুরী। এ গথতক বােঁ ার 
প্রথম উপায় হতচ্ছ অপতরর কলযাণ কামনা করা। গকননা, 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন, 

يُن انلَِّصيَحةُ »  «ادلِّ

‘দীন হতচ্ছ টনেক কলযাণ কামনা করা।”4  
টবতীয়ত, আত্মতযাগ অথণাৎ গযতকাতনা প্রতয়াজতন অপর 
ভাইতক অগ্রাটধকার গদওয়া। গযমন সূরা হাশতরর ৯ নম্বর 
আয়াতত এতসতে,  

ونَ ﴿ ۡؤثِر  َٰٓ  َوي  ِسِهمۡ  ََعَ نف 
َ

ِِهمۡ  ََكنَ  َولَوۡ  أ ر   ب  [٩: احلرش] ﴾٩ َخَصاَصة

                                                           
4 সহীহ মুসটলম, হাদীস নং ৫৫। 
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“তারা টনতজর ওপর অনযতদর প্রতয়াজনতক অগ্রাটধকার 
গদয়, যটদও তারা অনিতনর মতধয থাতক।” [সূরা আল-
হাশর, আয়াত:  ৯] 
তৃতীয়ত, অপতরর অপরাধতক িমা কতর গদওয়া।  
 তুথণত, মহৎ বযটক্ততদর জীবনী গবটশ গবটশ কতর অধযয়ন 
করা।  
গশষকথা আমাতদর সব সময় আল্লাহ তা‘আলার কাতে 
আশ্রয় প্রাথণনা করতত হতব টতটন গযন অনুগ্রহ কতর 
গীবততর মততা জঘনয সামাটজক বযাটধতত আমাতদর 
টনমটিত হতত না গদন। এ গিতত্র টজহ্বাতক টনয়ন্ত্রণ 
করতত হতব সবণাতগ্র। গকননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 
ওয়াসাল্লাম বতলতেন, 

ُر اللَِّساَن َفتَُقوُل: اتَِّق » ْعَضاَء ُُكََّها تَُكفِّ
َ
ْصبََح اْبُن آَدَم فَإِنَّ األ

َ
إَِذا أ

َ ِفينَا فَإِنََّما َُنُْن بَِك، فَإِْن اْستََقْمَت   اْستََقْمنَا َوإِْن اْعوََجْجَت اَّللَّ
 «اْعوََجْجنَا

“বান্দা যখন গভাতর টনদ্রা গথতক জাগ্রত হয় তখন শরীতরর 
সব অে টজহ্বার কাতে আরজ কতর, তুটম আমাতদর 
বযাপাতর আল্লাহতক ভয় কতরা, আল্লাহর নািরমাটন কাতজ 
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পটর াটলত কতরা না। গকননা তুটম যটদ টিক থাক, ততব 
আমরা সটিক পতথ থাকব। টকন্তু যটদ তুটম বােঁকা পতথ 
 তলা, ততব আমরাও বােঁকা হতয় যাতবা।”5  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম অনযত্র বতলতেন, 

ْضَمْن َُلُ اجلَنَّةَ »
َ
 «َمْن يَْضَمْن ِِل َما َبْْيَ حَلْيَيِْه َوَما َبْْيَ رِْجلَيِْه أ

“গয বযটক্ত আমার জনয তার টজহ্বা ও লিাস্থাতনর 
টজম্মাদার হতব, আটম তার জনয জান্নাততর টজম্মাদার 
হতবা।”6 

সমাপ্ত 

 

                                                           
5 টতরটমযী, হাদীস নং ২৪০৭। 
6 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৭৪। 


