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মানেু ষর সােথ একজন মস
ু িলম কীভােব কথা বলেবন স িবষেয় ইসলাম িকছ ু সিু নিদ িনয়ম পিত ণয়ন
কের িদেয়েছ। সবাবায় একজন মস
ু িলমেক অটুট িবাস িনেয় মেন রাখেত হেব য, তার মখু িদেয়
উািরত িতিট শের জন তােক জবাবিদিহ করেত হেব। িতিন যিদ উম িকছ ু বেলন, িতিন পরু ৃত
হেবন। আর িতিন যিদ ম িকছ ু বেলন, তেব সই ম কথার জন তােক অবধািরতভােবই শাি ভাগ
করেত হেব। আা (সবু হানা ওয়া তা‘আলা) বেলেছন :
“মানষু য কথাই উারণ কের তা িলিপব করার জন তৎপর হরী তার সােথই রেয়েছ।” [সূরা কাফ :
১৮]
রাসূল (সা) আমােদরেক সতক কের বেলেছন য, মেু খর কথা খবু ই িবপদজনক। ইমাম আত-িতরিমিয এবং
ইবনু মাজাহ কতকৃ সংকিলত এবং সহীহ সূে বিণত একিট হাদীেস আার রাসূল বেলেছন,
“বাা অেনক সময় এমন কথা বেল যােত স  দয় না অথচ সই কথা আােক স কের।
ফেল আা তা‘আলা এর ারা তার মযাদা বি
ৃ কের দন। পাের, বাা অেনক সময় এমন কথাও
বেল যােত স  দয় না অথচ সই কথা আাক অস কের। ফেল সই কথাই তােক জাহাােম
িনেপ কের।” [বখু ারী; অধায় : ৮, খ : ৭৬, হাদীস : ৪৮৫]
কােজই মেু খর কথা িবপেদর কারণ হেত পাের। আা এবং তাঁর রাসূেলর (সা) িনেদশনা অনযু ায়ী
ইসলােমর সীমােরখার মেধ থেক আমােদরেক কথা বলা িনয়ণ করেত হেব।
মেু খর কথা িনয়ণ করার জন নীেচ িকছ ু িদকিনেদশনা দওয়া হেলা :
১। কথা বলার উেশ হেত হেব উম এবং কলাণকর। যিদ উম কথা বলার উেশ বজায় রাখেত না
পােরন, তেব চপ
ু িলম
ু থাকাই আপনার জন উম এবং চপ
ু থাকাটাও একিট উম কাজ। বখু ারী এবং মস
কতকৃ সংকিলত একিট হাদীেস রাসূল (সা) বেলেছন, “য বি আা এবং িকয়ামত িদবেস িবাস রােখ,
স যন উম কথা বেল, নয়েতা চপ
ু থােক।” [বখু ারী; খ : ৮, অধায় : ৭৬, হাদীস : ৪৮২]
২। কথাবাতায় সতবাদী হান এবং িমথা বলা থেক িবরত থাকুন। কারন ম’ু িমন বি সবদায় সতবাদী
িযিন কৗতুক কেরও িমথা বেলন না। বখু ারী এবং মস
ু িলেমর অন একিট হাদীেস রাসূল (সা)
বেলেছন, “তামরা অবশই সত কথা বলেব। কারন সত সেণর িদেক এবং সণ জাােতর পেথ

চািলত কের। য সবদা সত কথা বেল এবং সতেক  দয়, আার িনকট তার নাম সতবাদীেদর
খাতায় িলিপব করা হয়। িমথা থেক দূের থােকা। কারন িমথা পােপর িদেক এবং পাপ জাহাােমর
আেনর িদেক চািলত কের। য অনবরত িমথা বেল এবং িমথা বলা ইা রােখ, আার িনকট তার নাম
িমথাবাদীেদর খাতায় িলিপব করা হয়।” [মস
ু িলম; খ : ৩২, হাদীস : ৬৩০৯]
৩। কথাবাতার মাধেম আার িবাচরণ করা যােব না — তা ীড়ােলই হাক অথবা উেশ
েণািদতভােবই হাক।কারন আা অবাধ মভাষীেক ঘণা
ৃ কেরন। আা পছ কেরন এমন িতিট
শের মাধেমই কুরী করা হয়। যমন : অীল ও অিশ শ ববহার করা, মানষু েক অকথ ভাষায়
গািলগালাজ করা ইতািদ। এ সেক সহীহ সূে বিণত একিট হাদীেস নবী (সা) আমােদরেক সতক কের
বেলেছন, “ম’ু িমনগণ কখেনা অিভেযাগ কের না, অেনর িত খারাপ ভাষা ববহার কের না, আার
িবাচরণ কের না এবং নাংরা ভাষায় গালম কের না।” অন একিট সহীহ হাদীেস রেয়েছ, “মস
ু িলেমর
জন গািলগালাজ করাই হেলা কুর।” জীিবত কােনা মানষু েক গািলগালাজ করা যমন িনিষ, মতৃ
বিেক গািলগালাজ করাও তমিনভােব িনিষ। “মতৃ বিেদর গালম করেব না; তারা তােদর িতদান
পেয় গেছ।” অন একিট হাদীেস রাসূল (সা) িনেদশ িদেয়েছন, “মতেদর
ভােলা কাজেলা িনেয় আেলাচনা
ৃ
কেরা।”
৪। কথা বলার সময় গীবত তথা পরচচা থেক বঁেচ থাকুন। গীবত হেলা কােনা মস
ু িলেমর অসাােত তার
সেক অনকারও কােছ এমন িকছ ু বলা যা নেল স ক পায়। অতএব, পরচচা করেবন না। নামীমাহ
থেকও বঁেচ থাকুন। নামীমাহ হেলা লাকজেনর মেধ এমন তথ ছড়ােনা যা তােদর মেধ পারিরক ঘণার
ৃ
সি
ৃ কের। সহীহ সূে বিণত একিট হাদীেস রাসূল (সা) বেলেছন, “য বি জব ছডা় য় স কখেনা
জাােত েবশ করেব না।” যারা নামীমাহ চচা কের তােদরেক গাপেন িনেষধ কন এবং সেলা শানা
থেকও দূের থাকুন। অনথায়, ধু শানার জনও আপিন সই পােপর অংশীদার হেবন।
৫। কথায় কথায় কসম খাওয়া থেক বঁেচ থাকুন। এই মেম সূরা আল-বাকারােত আা (সবু হানা ওয়া
তা‘আলা) বেলেছন : “আর িনেজেদর শপেথর জন আাহর নামেক লব বািনও না…।” (আল-বাকারা
: ২২৪)
৬। িনেজর ান ও ার পিরসীমার মেধ থেক কথা বলনু । য িবষেয় ান নই, স িবষয়েয় মত কাশ
করেবন না। সূরা আল-ইসরা-ত আা তা‘আলা বেলেছন : “য িবষেয় তামার কান ান নই স
িবষেয়র িপেছ পােড়া না।” (আল-ইরা : ৩৬)
৭। তদ কের িনিত না হেয় ধু শানা কথা িনেয় মানেু ষর সােথ আলাপ করা যােব না। কারন আপিন
এমন িকছ ু নেত পােরন য সতও হেত পাের আবার িমথা িকংবা সেহজনক হেত পাের। যা নেবন তাই চার করেল আপিনও পােপর অংশীদার হেবন। একিট িব হাদীস অনযু ায়ী, রাসূল (সা) সতক কের

বেলেছন : “একজন মানেু ষর িমথাবাদী হওয়ার জন একটুকুই যেথ য, স যা শােন তা-ই চার কের
বড়ায়।” [সহীহ মস
ু িলম ১/৮, হাদীস ৫; সনু ান আবু দাউদ ২/৬৮১, হাদীস ৪৯৮২]
৮। খয়াল রাখেবন, মানেু ষর সােথ আপনার কথাবাতা এবং আলাপ আেলাচনার উেশ যন হয় সেত
উপনীত হওয়া। সত আপনার মাধেম উোিচত হাক আর অনকারও মাধেমই উোিচত হাক — কার
ারা উোিচত হেলা সটা বড় কের দখেবন না। এেে সেত উপনীত হওয়াটাই বড় কথা।
৯। অনেক ছােটা করা এবং অেনর উপর জয়লাভ করার উেেশ অনথক তেক িল হওয়া থেক িবরত
থাকুন। অকারেন তেক িল হওয়া িবপথগামীতার লন। এ থেক আমরা আার কােছ আয় াথনা
করিছ। এই মেম িতরিমিয কতকৃ সংকিলত একিট হাদীেস রাসূল (সা) বেলেছন, “আা কাউেক পথ
দখােল স িবপথগামী হয় না িক তারা িবনা কারেন তকাতিকেত িল হয়।” আপিন িনেজ সিঠক হেলও
িবতক পিরহার কন। আবু দাঊেদর একিট হাদীেস রাসূল (সা) বেলেছন, “সিঠক হওয়া সেও য বি
িবনা কারেন তক করা ব কের আিম জাােতর সমীেপ তার জন একিট ঘেরর িনয়তা িদি।” [আবূ
দাঊদ; অধায় : ৪১, হাদীস : ৪৭৮২]
১০। আপনার কথা হেব , সহজেবাধ, েবাধ শম
ু । েয়াজন না হেল বািতা পিরহার কন এবং
মানষু েক হয় িতপ করার উেেশ িকছ ু বলা থেক িবরত থাকুন। কারন রাসূল (সা) এধরেনর কথা
অপছ করেতন। আত-িতরিমিয কতকৃ সংকিলত অন একিট সহীহ হাদীেস নবী (সা) বেলেছন, “যােদরেক
আিম সবেচেয় বিশ ঘণা
ৃ কির এবং যারা িকয়ামেতর িদন আমার থেক সবেচেয় দূের অবান করেব, তারা
হেলা সইসব যারা অনথক কথা বেল, এবং যারা অনেক ছাট কের, এবং যারা কথা বলার সময় িনেজেদর
(পািত) জািহর কের।” [আত-িতরিমিয; হাদীস : ৬৩১]
১১। আপনার কথা হেব শা কৃিতর, পিরার, িতেগাচর এবং সব সাধারেণর িনকট বাধগম। রাসূল
(সা) সকেলর বঝ
ৃ করেতন। তাঁর কথা িছল সহজ যা সকেলই
ু ার সিু বধােথ একিট কথা িতনবার পনু রাবি
বঝ
ু েত পারেতন।
১২। কথাবাতায় আিরক হউন। অযথা কৗতুক করেবন না। কথাবাতায় হাসরস আনেত চাইেল, সই ভােব
আননু যভােব নবী মহু াদ (সা) তা করেতন।
১৩। অেনর কথায় বাঘাত সি
ৃ করেবন না। কউ িকছ ু বলেত চাইেল তা মেনােযাগ িদেয় ননু এবং তােক
তার কথা শষ করেত িদন। তার কথা শানার পর যিদ আপনার প থেক ভােলা এবং কৃত অেথই
েয়াজনীয় িকছ ু বলার থােক তেব বলনু । ধু বলেত চাওয়ার ােথই কথা বলেবন না।
১৪। কথা বলনু আর তকই কন — তা করেত হেব উম পায়। এেত কের যন কারও িত না হয়,

মানিসকভােব কউ যন আঘাত না পায়, কাউেক খােটা করা না হয় বা তােদর িত ঠাা-িবপ কাশ না
পায়। সকল নবীেদর মাধেমই মানষু েক স
ু রভােব কথা বলার িনেদশ দওয়া হেয়েছ। আা (সবু হানা
ওয়া তা‘আলা) যখন মূসা (আ) এবং তাঁর ভাই হানেক (আ) িফর‘আউেনর কােছ রণ কেরিছেলন, তখন
িতিন তাঁেদরেক বেল িদেয়িছেলন,
“তামরা তার সােথ ন কথা বলেব। হয়েতা স উপেদশ হন করেব অথবা ভয় করেব।” [সূরা -হা :
৪৪]
বলাই বাল য, আপিন মূসা (আ) এবং হান (আ) থেক উম নন। আর য লাকিটর সােথ কথা বলেছন
সই লাকিটও িফর‘আউেনর থেক িনকৃ নয়।
১৫। অনেদর কথাবাতা সূণেপ তাখান করেবন না, িবেশষকের যখন দখেবন য, তারা যা বলেছ
তার মেধ যমন ভুল বা িমথা রেয়েছ, তমিন িকছ ু পিরমাণ সিঠক বা সত তথও রেয়েছ। কারন সিঠক
অংশটুকুেক তাখান করা মােটও উিচত হেব না, যিদও তা ভুেলর সােথ িমিশেয় উপাপন করা হয়।
একইভােব সত অসহটুকুেক তাখান করা মােটও উিচত হেব না, তা িমথার সােথ িমিশেয় উপাপন করা
হেলও। আপনােক সিঠক ও সতিট হন করেত হেব এবং ভুল ও িমথািট তাগ করেত হেব। এিটই হেলা
নায়িবচার এবং ইনসাফ যা করার জন আা আমােদরেক িনেদশ িদেয়েছন।
১৬। মানেু ষর সামেন িনেজর শংসা করেবন না, িনেজই িনেজেক বাহবা দেবন না। কারণ এমনিট করা
উতপূণ আচরেণর পিরচায়ক যা করেত আা তা‘আলা আমােদরেক িনেষধ কেরেছন। িতিন বেলেছন,
“অতএব তামরা িনেজেদর সাফাই গেয়া না। িতিনই ভােলা জােনন মু াকী ক।” [সূরা আন-নাম : ৩২]
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