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১০ ছয়. আল্লাহ প্রদত্ত বন‘আমতলক অনেলদর মনয়ামলতর সালর্ 

তুলনা করা ও আল্লাহলক ভুলল োওয়া 
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ভূবমকা 
 

 ،املرسلني أرشف ىلع والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
 .أمجعني وأصحابه آهل وىلع حممد، نبينا

োিতীয় প্রিংসা মকিলই আল্লাহ তা‘আলার বেবন সমগ্র 
জগলতর মাবলক ও রি। আর সালাত ও সালাম 

নাযিল হ াক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর ওপর, বেবন সমস্ত নিীগলণর 
সরদার ও সলিথাচ্চ সম্মালনর অবযকারী। আরও নাবেল 
মহাক তার পবরিার-পবরজন ও সমগ্র সার্ী-সঙ্গীলদর 
ওপর। 

মলন রাখলত হলি, অহংকার ও িড়াই মানিাত্মার জনে 
খুিই ক্ষবতকর ও মারাত্মক িোবয, ো একজন মানুলষর 
ননবতক চবরত্রলক শুযু কলুবষতই কলর না িরং তা একজন 
মানুষলক মহদায়াত ও সলতের পর্ মর্লক দূলর সবরলয় 
ভ্রষ্টতা ও মগামরাবহর পলর্র বদলক বনলয় োয়। েখন 
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মকালনা মানুলষর অন্তলর অহংকার ও িড়াইর অনুপ্রলিি 
 লি, তখন তা তার জ্ঞান, িুবি ও ইরাদার ওপর প্রাযানে 
বিস্তার কলর এিং তালক নানাবিয প্রললাভন ও প্রলরাচনার 
মাযেলম খুি িক্ত হলস্ত মিলন বনলয় োয় ও িাযে কলর 
সতেলক অস্বীকার ও িাস্তিতালক প্রতোখোন করলত। আর 
একজন অংহকারী সিসময় মচষ্টা কলর হলকর 
বনদিথনসমূহলক বমবিলয় বদলত। অতঃপর তার বনকি 

সবিত ও মসৌন্দেথ মবিত হলয় ওলঠ বকছু িাবতল, ভ্রান্ত, 
ভ্রষ্টতা ও মগামরাবহ োর মকালনা িাস্তিতা মনই। ফদল 
হস এ সদবরই অনুকরণ করদত থাদক এবং 
হ ামরায দত যনপযতত থাদক। এ সলির সালর্ 
আরও মোগ হলি, মানুষ মস েত িড়ই মহাক না মকন, 
তালক মস বনকৃষ্ট মলন করলি, তুচ্ছ-তাবচ্ছলে কলর তালক 
অপমান করলি। 

এ পুবস্তকায় অহংকার কালক িলল তা িণথনা করা হলয়লছ 
এিং অহংকার ও িড়াইর মলযে পার্থকে বক তা আললাচনা 
করা হলয়লছ। এ ছাড়াও এ পুবস্তকায় র্াকলছ অহংকালরর 
ক্ষবত, বনদিথন, কারণ ও মানি জীিলন তার প্রভাি বক 
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তার একবি সার-সংলক্ষপ। সিলিলষ অহংকালরর 

বচবকৎসা বক তা আললাচনা কলর বরসালাবির সমাবি িানা 
হলয়লছ। 

এ পুবস্তকাবি নতবর করা ও এবিলক একবি সলন্তাষজনক 
অিস্থালন দাাঁড় করালত োরা বিবভন্নভালি সহলোবগতা 
কলরলছন, তালদর প্রবত কৃতজ্ঞতা প্রকালি আবম কখলনাই 
ভুললিা না।   

আল্লাহ তা‘আলার বনকি প্রার্থনা কবর, আল্লাহ তা‘আলা 
আমালদর দুবনয়া ও আবখরালতর স্থায়ী ও বচরন্তন কলোণ 
দান করুন। আমালদর ক্ষমা করুন। আমীন।  

 وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.

মুহাম্মাদ সাললহ আল-মুনাবিদ  
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অহংকার িা বকবিলরর সংজ্ঞা 

বকবিলরর আবভযাবনক অর্থ:  

আল্লামা ইিন িালরস রহ. িললন, বকবির অর্থ: িড়ত্ব, 
িড়াই, অহংকার ইতোবদ। অনুরূপভালি ءلكربياا  অর্থও 

িড়ত্ব, িড়াই, অহংকার। প্রিালদ আলছ:   

 .اكبر عن ااكبر   املجد ورثوا

“ইিত সম্মালনর বদক বদলয় বেবন িড়, বতবন তার মত 
সম্মানীলদর মর্লক সম্মালনর উত্তরসূবর িা উত্তরাবযকারী 
হন।”  

আর আল্লামা ইিন মানেূর উলল্লখ কলরন, الِكْبر িব্দবিলত 
কািবি মের বিবিষ্ট। এর অর্থ হললা, িড়ত্ব, অহংকার ও 
দাবিক।  

আিার মকউ মকউ িললন, তাকাব্বারা িব্দবি বকবির মর্লক 
বনগথত। আর منرالسن تَكابَر  িব্দবি িারা িাযথকে িুঝায়। 
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আর তাকাবু্বর ও ইলস্তকিার িব্দবির অর্থ হললা, িড়ত্ব, 
দাবিক ও অহবমকা।1   

ইসলামী পবরভাষায় বকবিলরর সংজ্ঞা:  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলজই স্বীয় হাদীলস 
বকবিলরর সংজ্ঞা িণথনা কলরন। 

আবু্দল্লাহ ইিন মাসুদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, 

ََ يْدُخُل  ال» ة   ِمثَْقاُل  قَلْبِهَِ ِف  اَكنَ  َمنْ  اجلَنةَّ  قَاَل  كرِب   ِمنْ  َذرَّ

َُ الرَُّجَل  إِنَّ  :رَُجل   نْ  ُُيِبِّ
َ
 .َحَسنَة   َوْنُعلُه حَسن ا، ثَْوُبهُ  يَُكونَ  أ

، َبَطرُ  الْكرِب  اجلََماَل، ُُيُب  مَجِيل   اهلل إِنَّ  :قَاَل   َوَغْمُط  احلَقِّ
 «انلاَِّس 

“োর অন্তলর একবি অণু পবরমাণ অহংকার র্ালক, মস 
জান্নালত প্রলিি করলি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম এ কর্া িললল, এক মলাক দাাঁবড়লয় বজজ্ঞাসা 
করল, মকালনা মকালনা মলাক এমন আলছ, মস সুন্দর 

                                                           
1 বলসানুল আরি ১২৫/৫০। 
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কাপড় পবরযান করলত পছন্দ কলর, সুন্দর জুতা পবরযান 
করলত পছন্দ কলর, এসিলক বক অহংকার িলা হলি? 
উত্তলর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলললন, 
আল্লাহর তা‘আলা বনলজই সুন্দর, বতবন সুন্দরলক পছন্দ 
কলরন। (সুনু্দর কাপড় পবরযান করা অহংকার নয়) 
অহংকার হললা, সতেলক মগাপন করা এিং মানুষলক 
বনকৃষ্ট িলল জানা।2  

এ হাদীলস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দু’বি 
অংলি অহংকালরর সংজ্ঞা তুলল যলরন।  

এক:  

হকলক অস্বীকার করা, হকলক কিুল না কলর তার প্রবত 
অিজ্ঞা করা এিং হক কিুল করা হলত বিরত র্াকা। 
িতথমান সমালজ আমরা অবযকাংি মানুষলক মদখলত পাই, 
েখন তালদর বনকি এমন মকালনা মলাক হলকর দাওয়া 
বনলয় আলস, মে িয়স িা সম্মালনর বদক বদলয় তার মর্লক 
মছাি, তখন মস তার কর্ার প্রবত মকালনা প্রকার গুরুত্ব 
                                                           
2 সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ৯১। 
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মদয় না। আর তা েবদ তালদর মতামত অর্িা তারা ো 
বনযথারণ ও োর ওপর তারা আমল করলছ, তার পবরপন্থী 
হয়, তখন তারা তা অস্বীকার ও প্রতোখোন কলর। আর 

অবযকাংি মানুলষর স্বভাি হললা, মে মলাকবি তালদর 
বনকি দাওয়াত বনলয় আসলি, তালক মছাি মলন করলি 
এিং তার বিলরাবযতায় অিল ও অবিচল র্াকলি, েবদও 
কলোণ বনবহত র্ালক সতে ও হলকর আনুগলতের মলযে 
এিং তারা মে অনোলয়র অপর অিুি রলয়লছ, তালত 
তালদর ক্ষবত ছাড়া মকালনাই কলোণ না র্ালক। আমালদর 
সমালজ  এ যরলনর মলালকর অভাি মনই। বিলিষ কলর 
মছাি পবরসলর এ যরলনর  িনা অহরহ  িলত র্ালক। 
মেমন, পবরিার, সু্কল মাদ্রাসায়, অবিস আদালত ও িনু্ধ 
িান্ধিলদর মলযে এ যরলনর  িনা বনতেবদন  লি র্ালক।  

অহংকারীরা মে বিষয়বির আিংকা কলর অপর মর্লক 
সতেলক গ্রহণ কলর না, তা হললা, মস েবদ অপর িেবক্ত 
মর্লক প্রমাবণত সতেলক গ্রহণ কলর, তালক মানুষ সম্মান 
মদলি না, মানুষ অপর মলাকবিলক সম্মান মদলি। তখন 
সম্মান অপলরর হালত চলল োলি এিং মসই মানুলষর 
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সামলন িড় ও সম্মানী মলাক বহলসলি বিলিবচত হলি, 
অহংকারীলক মকউ সম্মান করলি না। এ কারলণই মস 
কাউলক মমলন বনলত পালর না, মস মলন কলর সতেলক 
গ্রহণ করলল তার সম্মান বনলয় িানািাবন হলি এিং মানুষ 
তার প্রবত আর আকৃষ্ট হলি না। মানুষ মস মলাকবিলকই 
িড় মলন করলি এিং তালকই মানলি। আর িাযে হলয় 
অহংকারীলকও অপলরর অনুসারী হলত হলি।  

বকন্তু এ অহংকারী মলাকবি েবদ িুঝলত পারত, তার জনে 
সবতেকার ইিত ও সম্মান হললা, হলকর অনুসরণ ও 
আনুগতে করার মলযে, িাবতললর মলযে ডুলি র্াকালত নয়, 
তা বছল তার জনে অবযক কলোণকর ও প্রিংসনীয়। 

উমার ইিনুল খাত্তাি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু আিু মুসা 
আিয়ারী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর বনকি বচবঠ বললখন, তুবম 
গত কাল মে িায়সালা বদলয়বছলল, তার মলযে তুবম বচন্তা 
বিবকর কলর েখন সবঠক ও সতে তার বিপরীলত পাও, 
তাহলল তা মর্লক বিলর আসালত মেন মতামার নিস 
মতামালক িাযা না মদয়। কারণ, সতে বচরন্তন, সলতের 
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পলর্ বিলর আসা িাবতললর মলযে সময় নষ্ট করার মচলয় 
অলনক উত্তম।3  

আবু্দর রহমান ইিন মাহদী রহ. িললন, একদা আমরা 
একবি জানাোয় উপবস্থত হলাম, তালত কাজী উিাইদুল্লাহ 
ইিনুল হাসান রহ. হাবের হললা। আযম তাদক একটি 

যবষদে যিজ্ঞাসা করদল, মস ভুল উত্তর মদয়, আবম 
তালক িললাম, আল্লাহ আপনালক সংলিাযন কলর বদক, 
এ মাসআলার সবঠক উত্তর এভালি...। বতবন বকছু সময় 
মার্া বনচু কলর চুপ কলর িলস র্াকললন, তারপর মার্া 
উবঠলয় িলললন, আবম আমার কর্া মর্লক বিলর আসলাম, 
আবম লবিত। সতে গ্রহণ কলর মলজ হওয়া আমার বনকি 

বমর্োর মলযে মর্লক মার্া হওয়ার মচলয় অবযক উত্তম।4    

বিতীয়: [غمط انلاس] মানুষলক বনকৃষ্ট জানা। 

                                                           
3 দারাকুতনী ২০৬/৪। 
4 তাবরখ িাগদাদ ৩০৭/১০। 
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 িলা হয়, বনকৃষ্ট মলন করা, মছাি মলন করা ও الغمط
অিজ্ঞা করালক।  

সুতরাং [ انلاس غمط ] “মানুষ মক বনকৃষ্ট মলন করা, অিজ্ঞা 

করা, তুচ্ছ মলন করা ও মানুষলক  ৃণা করা। মানুলষর 
গুলণর মর্লক বনলজর গুণলক িড় মলন করা। কালরা 
মকালনা কমথলক স্বীকৃবত না মদওয়া, মকালনা ভাললা গুণলক 
মমলন মনওয়ার  মানবসকতা না র্াকা।  

মলন রাখলত হলি, োরা মানুষলক খারাপ জালন, তালদর 
কলমথর পবরণবত হললা, মানুষ তালদর খারাপ জানলি। এ 
যরলনর মলালকরা মানুলষর সুনামলক কু্ষণ্ণ এিং তালদর 
মোগেতালক ম্লান করলত আপ্রাণ মচষ্টা কলর। মস অনেলদর 
ওপর তার বনলজর িড়ত্ব ও উচ্চ মেথাদা প্রকাি করার 
ললক্ষে, মানুষলক মহয় প্রবতপন্ন ও  মছাি কলর। মানুলষর 
সম্মানহাবন  িালনার উলেলিে তালদর বিরুলি বমর্োচার 
কলর ও অপিাদ রিায়। অহংকারীরা কখলনাই মানুলষর 
মচালখ ভাললা হলত পালর না, মানুষ তালদর ভাললা মচালখ 
মদলখ না।   
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অহংকারী তার বনলজর কমথ ও গুণ বদলয় কখলনাই উচ্চ 
মেথাদা িা সম্মান লাভ করলত সক্ষম নয়। তাই মস বনলজ 
সম্মান লাভ করলত না মপলর বনলজর মেথাদা বঠক রাখার 
জনে অনেলদর কৃবতত্বলক নষ্ট কলর এিং তালদর মান-
মেথাদালক খাি কলর মদলখ। 
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বকবির (অহংকার) ও ‘উজি (আত্মতৃবি) দু’বির মলযে 
পার্থকে 

আিু ওহাি আল-মারওয়ারজী রহ. িললন, আবম আবু্দল্লাহ 
ইিন মুিারকলক বজজ্ঞাসা করলাম বকবির বক? উত্তলর 
বতবন িললন, মানুষলক অিজ্ঞা করা।  

তারপর আবম তালক উজি সম্পলকথ বজজ্ঞাসা করলাম, 
‘উজি কী? উত্তলর বতবন িলললন, তুবম মতামালক মলন 
করলল মে, মতামার বনকি এমন বকছু আলছ, ো অনেলদর 
মলযে মনই। বতবন িললন, নামাবজলদর মলযে ‘উজি িা 
আত্মতৃবির মচলয় খারাপ আর মকালনা মারাত্মক ত্রুবি আবম 
মদখলত পাই না।5  

  

                                                           
5 সীয়ারু আলাবমন নুিালা ৪০৭/৭ 
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বকবিলরর কারণসমূহ 

একজন অহংকারী মলন কলর, মস তার সার্ী সঙ্গীলদর 
মচলয় জাবতগত ও সত্তাগতভালিই িড় এিং মস অনেলদর 
মর্লক স্বতন্ত্র, তার সালর্ কালরা মকালনা তুলনা হয় না। 
িলল মস কাউলকই মকালনা প্রকার মতায়াক্কা কলর না, 
কাউলক মূলোয়ন করলত চায় না এিং কালরা আনুগতে 
করার মানবসকতা তার মলযে র্ালক না। োর কারলণ মস 
সমালজ এমনভালি চলা মিরা কলর মলন হয় তার মত 
এত িড় আর মকউ মনই।  

অহংকালরর কারণসমূহ বনম্নরূপ:  

এক. কালরা প্রবত নমনীয় না হওৎয়া িা আনুগতে না 
করার সৃ্পহা:  

একজন অহংকারী কখলনাই চায় না, মস কালরা আনুগতে 
করুক িা কালরা মকালনা কর্া শুনুক। মস বচন্তা কলর 
আমার কর্া মানুষ মিানলি আবম মকন মানুলষর কর্া 
মিানলিা। আবম মানুষলক উপলদি মদলিা আমালক মকন 
মানুষ উপলদি মদলি। এভালিই তার বদন অবতিাবহত 
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হয়। বদন েত োয়, অহংকারীর অহংকালরর সৃ্পহা আরও 
িাড়লত র্ালক এিং তার অহংকারও বদন বদন িৃবি পায়। 
িলল মস দুবনয়ালত আর কাউলকই মানলত িা কালরা 
আনুগতে করলত রাবজ হয় না। তার অহংকার করার 
সৃ্পহাবি যীলর যীলর এমন এক পেথায় মপৌঁলছ, মিষ পেথন্ত 
মে আল্লাহর হালত আসমান ও জবমলনর কতৃথত্ব, তার 
আনুগতেও মস আর করলত চায় না। তার এ যরলনর 
সৃ্পহার কারলণ তার মলযে এ অনুভূবত জালগ মে, মস 
কালরা মুখালপক্ষী নয়, মস বনলজই সলিথসিথা, তার কালরা 
প্রবত আনুগতে করার প্রলয়াজন মনই। অ ংকারীর এ 
ধরদনর দাবিকতা মর্লক সৃবষ্ট হয়, হঠকাবরতা ও কুিরী। 
আল্লাহ তা‘আলা িললন,  

نَسََٰنر﴿ ِ
رٱۡلإ ٓرإِنا رّلََكا ََغٰٓ ََنٰٓرر٦ََلَطإ َتغإ نرراَءاهُرٱسإ

َ
رر٧أ ََعٰٓ رَرب َِكرٱلرُّجإ رإََِلَٰ إِنا

 ]8 -6: سورةرالعلق] ﴾٨

“কখলনা নয়, বনশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন কলর র্ালক। 
মকননা মস বনজলক মলন কলর স্বয়ংসমূ্পণথ। বনশ্চয় 
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মতামার রলির বদলকই প্রতোিতথন। [সূরা আলাক, 
আয়াত: ৬-৮]  

আল্লামা িাগািী রহ. িললন, মানুষ তখনই সীমালঙ্ঘন 
এিং তার প্রভুর বিরুিাচরণ কলর, েখন মস মদখলত 
পায়, মস বনলজই স্বয়ংসম্পন্ন।6 তার আর কালরা প্রবত 
নত হওয়া িা কালরা আনুগতে করার মকালনা প্রলয়াজন 
মনই।   

দুই. অনেলদর ওপর প্রাযানে বিস্তালরর জনে অপ্রবতলরাযে 
অবভলাষ:  

একজন অহংকারী, মস মলন কলর, সমালজ তার প্রাযানে 
বিস্তার, সিার বনকি প্রবসবি লাভ ও মনতৃত্ব মদওয়ার 
মকালনা বিকল্প মনই। তাদক এ লদযে সফল  দতই 

 দব। যকন্তু িযে সমাি তার কতৃথত্ব িা প্রাযানে মমলন 
না মনয়, তখন মস বচন্তা কলর, তালক মে মকালনা উপালয় 
তার অভীষ্ট ললক্ষে মপৌছলত হলি। চাই তা িড়াই কলর 

                                                           
6  মায়াললমুত তানেীল ৪৭৯/৮ 
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মহাক অর্িা সমালজ বিিৃঙ্খলা সৃবষ্ট কলর। তখন মস ো 
ইচ্ছা তাই কলর এিং সমালজ হট্টলগাল সৃবষ্ট কলর।  

বতন. বনলজর মদাষলক আড়াল করা:  

একজন অহংকারী তার স্বীয় কাজ কলমথ বনলজর মলযে মে 
সি দুিথলতা অনুভি কলর, তা মগাপন রাখলত আগ্রহী 
হয়। কারণ, তার আসল চবরত্র েবদ মানুষ মজলন োয়, 
তাহলল তারা তালক আর িড় মলন করলি না ও তালক 
সম্মান মদলি না। মেলহতু একজন অহংকারী সি সময় 
মানুলষর মচালখ িড় হলত চায়, এ কারলণ মস পছন্দ কলর, 
তার মলযে মে সি দুিথলতা আলছ, তা মেন কালরা বনকি 
প্রকাি না পায় এিং মকউ োলত জানলত না পালর। বকন্তু 
মূলত: মস তার অহংকার িারা বনলজলক অপমানই কলর, 
মানুষলক মস বনলজই তার মগাপনীয় বিষলয়র বদলক পর্ 
মদখায়। কারণ, মস েখন বনলজলক িড় কলর মদখায়, তখন 
মানুষ তার িাস্তি অিস্থা জানার জনে তার সম্পলকথ 
গলিষণা করলত আরি কলর, তার মকার্ায় বক আলছ, না 
আলছ তা অনুসন্ধান করলত র্ালক। তখন তার আসল 
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মচহারা প্রকাি পায়, আসল রূপ খুলল োয়, তার োিতীয় 
দুিথলতা প্রকাি পায় এিং তার অিস্থান সম্পলকথ মানুষ 
িুঝলত পালর। িলল মানুষ আর তালক শ্রিা কলর না, িড় 
কলর মদলখ না, তালক বনকৃষ্ট মলন কলর এিং  ৃণা কলর।   

একজন অহংকারী ইচ্ছা করলল তার মদাষগুণ গুললা 
বিনয়, নম্রতা, মানুলষর সালর্ িনু্ধত্ব ও চুপ-চাপ র্াকার 
মাযেলম মগাপন রাখলত পারত, বকন্তু তা না কলর  
অহংকার করার কারলণ তার সি মগামর িাাঁক হলয় োয়। 
এ ছাড়াও  মানুষ ো পছন্দ কলর না, তা বনলয় দুুঃখ প্রকাি 
করা, মকালনা বিষলয় চোললঞ্জ করা হলত দুলর র্াকা এিং 
আত্মপক্ষ সমর্থলনর জনে বমর্ো দাবি করা হলত বিরত 
র্াকার মাযেলম, মস তার োিতীয় দুিথলতা ও মগাপন 
বিষয়গুললা দামা-চাপা বদলত পারত। বকন্তু তা না কলর মস 
অহংকার করালত তার অিস্থা আরও প্রবতকুলল মগল এিং 
িলািল তার বিপলক্ষ চলল মগল। তার বিষলয় অনুসন্ধান 
চাবললয় তার োিতীয় অপকমথ মানুষ জানলত পারল।  

চার. অহংকারী মেভালি অহংকালরর সুলোগ পায়:  
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কতক মলালকর অবযক বিনলয়র কারলণ অহংকারীরা 
অহংকালরর সুলোগ পায়।   

অহংকারীরা েখনই মকালনা সুলোগ পায়, তা তারা কালজ 
লাগালত কাপথণে কলর না। অলনক সময় মদখা োয় বকছু 
মলাক এমন আলছ, োরা বিনয় করলত বগলয় অবযক 
িাড়ািাবড় কলর, তারা বনলজলদর খুি মছাি মলন কলর, 
বনলজলক মে মকালনা প্রকার দাবয়ত্ব আদালয়র অলোগে 
বিলিচনা কলর এিং মে মকালনা যরলনর আমানতদাবরতা 
রক্ষা করলত মস অক্ষম িলল দাবি কলর, তখন অহংকারী 
বচন্তা কলর এরা সিাইলতা বনলজলদর অলোগে ও আমালক 
মোগে মলন করলছ, প্রকারান্তলর তারা সিাই আমার 
মেথাদালক স্বীকার করলছ, তাহলল আবমই এসি কালজর 
জনে একমাত্র মোগে ও উপেুক্ত িেবক্ত। সুতরাং আবমলতা 
তালদর সিার ওপর মনতা। িয়তান তালক এভালি 
প্রললাভন বদলত ও িুাঁসলালত র্ালক, আর মলাকবি বনলজ 
বনলজ িুললত র্ালক। িলল এখন মস অহংকার িিতুঃ 
আর কাউলক পাত্তা মদয় না সিাইলক বনকৃষ্ট মলন কলর। 
আর বনলজলক মোগে মলন কলর।   
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পাাঁচ. মানুষলক মূলোয়ন করলত না জানা:  

মানুষ মশ্রষ্ঠ হওয়ার মানদি বক এিং মানুষলক বকলসর 
বভবত্তলত মূলোয়ন করলত হলি, তা আমালদর অিিেই জানা 
র্াকলত হলি। অহংকালরর অনেতম কারণ হললা, মানুলষর 
মশ্রষ্ঠলত্বর মানদি বনযথারলণ ত্রুবি করা। একজন মানুষ 
মশ্রষ্ঠ হওয়ার মানদি বক তা আমালদর অলনলকরই 
অজানা। োর কারলণ তুবম মদখলত পালি, োরা যনী ও 
পদ মেথাদার অবযকারী তালদর প্রাযানে মদওয়া হলয় র্ালক, 
েবদও তারা পাপী িা অপরাযী হয়। অনেবদলক একজন 
পরলহজগার, মুত্তাকী ও সৎ মলাক তার যন সম্পদ ও 
পদমেথাদা না র্াকালত সমালজ তালক অগ্রাবযকার মদওয়া 
হয় না এিং তালক মূলোয়ন করা হয় না। অননবতক, মচার, 
িািপার োলদর অগ্রাবযকার মদওয়া গ্রহণলোগে নয়, 
িতথমান সমালজ তালদর অগ্রাবযকার মদওয়া হলচ্ছ। তালদর 
অগ্রাবযকার মদওয়ার কারলণ িা অনুপেুক্ত ও অলোগে 
িেবক্তলদর দাবয়ত্ব িা মনতৃত্ব মদওয়ার কারলণই িতথমান 
সমালজর করুণ অিস্থা। স্বার্থালেষী ও মভাগিাদীরা 
সমালজর মহামরালচামরা হওয়ার কারলণ তারা অনেলদর 
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বনকৃষ্ট মলন কলর এিং তালদর ওপর িড়াই মদখায় ও 
অহংকার কলর। ইসলাম মানুষলক মূলোয়লনর একবি 
মাপকাবঠ ও মানদি বনযথারণ কলর বদলয়লছ। িতথমান 
সমালজ েবদ তা অনুসরণ করা হত, তলি সামাবজক 
অিক্ষয় সমূ্পণথ দুর হলয় মেত এিং সমালজর এ করুণ 
পবরণবত হলত মানি জাবত রক্ষা মপত।  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার সাহািীলদর 
একবি সুস্পষ্ট ও িাস্তি দৃষ্টান্ত বদলয় িুবঝলয় মদন মে, 
একজন মানুষলক বকলসর বভবত্তলত মূলোয়ন ও অগ্রাবযকার 
মদওয়া হলি এিং তালক বকলসর বভবত্তলত অিমূলোয়ন ও 
বপছলন মিলল রাখা হলি। মানুলষর মেথাদা তার মপাষালক 
নয়, িরং মানুলষর মেথাদা, তার অন্তরবনহীত সততা, 
স্বচ্ছতা ও আল্লাহ-ভীবতর ওপর বনভথর কলর। োর মলযে 
েতিুকু আল্লাহ-ভীবত র্াকলি, মস তত মিবি সৎ ও উত্তম 
মলাক বহলসলি বিলিবচত হলি। 

সাহাল ইিন সা’দ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, বতবন 
িললন, 
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 َتُقولُونَ  َما فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم  ىلع رجل َمرَّ »

نْ  خطب إن قالوا ِحرٌّي َهَذا ِف 
َ
َع، أن شفع َوإن ينكح  أ  وإن يَُشفَّ

نْ  قال
َ
 املسلمني، فقراء من رجل َفَمرِّ  سكت، ثم قال يَْستَمَع، أ

 ََإِنْ  خطب أن ال ينكح و إنْ  قالواِحرٌّيَهَذا  ِف  َماَتُقولُونَ  فقال
نْ  شفع

َ
َع، اَل  أ نْ  قال وإن يَُشفَّ

َ
رسول اهلل صىل  فقال يَْستَمَع، اَل  أ

 «َهَذا ِمثَْل  اْْلَرَِْض  ِمْلَِء ِمنْ  َخري   َهَذااهلل عليه و سلم  

“একবদন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর সামলন 
বদলয় এক িেবক্ত অবতক্রম কলর োবচ্ছল, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সমলিত মলাকলদর বজজ্ঞাসা 
করললন, মতামরা এ মলাকবি সম্পলকথ বক িল, তারা 
উত্তলর িলল, মলাকবি েবদ কাউলক বিিালহর প্রস্তাি মদয়, 
তাহলল তার ডালক সাড়া মদওয়া হয়, েবদ কালরা বিষলয় 
সুপাবরি কলর, তাহলল তার সুপাবরি গ্রহণ করা হয়, আর 
েবদ মকালনা কর্া িলল, তার কর্া মিানা হয়। তালদর 
কর্া মিালন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম চুপ 
কলর র্ালকন। একিু পর অপর একজন দবরদ্র মুসবলম 
রাস্তা বদলয় অবতক্রম কলর োবচ্ছল, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তালক মদলখ সাহািীলদর বজজ্ঞাসা 



 

 

 
 27  

কলর িললন, মতামরা এ মলাকবি সম্পলকথ মতামত দাও! 
তারা িলল, েবদ মস প্রস্তাি মদয়, তাহলল তার প্রস্তালি 
সাড়া মদওয়া হয় না, আর েবদ মস কালরা বিষলয় সুপাবরি 
কলর তার সুপাবরি গ্রহণ করা হয় না,  আর েবদ মস 
মকালনা কর্া িলল তার কর্ায় কান মদওয়া হয় না। তখন 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলললন, এ মলাকবি 
েবমন ভরপুর েত বকছু আলছ, তার সি বকছু হলত উত্তম।7   

ছয়. আল্লাহ প্রদত্ত বন‘আমতলক অনেলদর মনয়ামলতর 
সালর্ তুলনা করা ও আল্লাহলক ভুলল োওয়া:  

বকবির িা অহংকালরর অনেতম কারণ হললা, একজন 
মানুষলক আল্লাহ তা‘আলা মে সি বন‘আমত দান করলছ, 
মস সি বন‘আমতলক ঐ মলালকর সালর্ তুলনা করা োলক 
আল্লাহ তা‘আলা মকালনা বহকমলতর কারলণ ঐ সি 
বন‘আমতসমূহ মদয় বন। তখন মস মলন কলর, আবমলতা 
ঐ সি বন‘আমতসমূহ লালভর মোগে ও উপেুক্ত িেবক্ত, 
তাই আল্লাহ তা‘আলা আমালক আমার মোগেতার বদক 

                                                           
7 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫০৯১। 
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বিলিচনা কলরই বন‘আমতসমূহ দান কলরলছন। িলল মস 
বনলজলক সি সময় িড় কলর মদলখ এিং অনেলদর মছাি 
কলর মদলখ ও বনকৃষ্ট মলন কলর। অনেলদরলক মস মলন 
কলর তারা বন‘আমত লালভর উপেুক্ত নয়, তালদর েবদ 
মোগেতা র্াকলতা তাহলল আল্লাহ তা‘আলা তালদর 
অিিেই বন‘আমতসমূহ দান করত।  
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মানুষ মে সি বজবনস বনলয় অহংকার কলর তার িণথনা 

মানুষ বিবভন্ন বজবনস বনলয় অহংকার কলর র্ালক। কারণ, 
আল্লাহ তা‘আলা মানুষলক বিবভন্ন যরলনর মোগেতা ও গুণ 
বদলয় সৃবষ্ট কলরন। কালরা মসৌন্দেথ আলছ বকন্তু যন সম্পদ 
মনই, মস মসৌন্দেথ বনলয় অহংকার কলর, আিার মকউ আলছ 
তার সম্পদ আলছ, বকন্তু মসৌন্দেথ মনই, মস তার সম্পদ 
বনলয় িড়াই িা অহংকার কলর। এভালি এক একজন 
মানুষ এক একবি বনলয় অহংকার কলর। বনলম্ন মানুষ মে 
সি বন‘আমত বনলয় অহংকার কলর, তার কলয়কবি 
আললাচনা করা হললা।   

এক. যন-সম্পদ:  

মানুষ আল্লাহর মদওয়া যন-সম্পদ বনলয় অহংকার িা 
িড়াই কলর র্ালক। তারা মলন কলর যন-সম্পদ লাভ 
তালদর মোগেতার িসল, তারা বনলজরা তালদর মোগেতা 
বদলয় যন-সম্পদ উপাজথন কলর র্ালক। সুতরাং োলদর 
যন-সম্পদ র্ালক না তারা অলোগে ও অক্ষম। আল্লাহ 
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তা‘আলা কুরআন করীলম দুইজন িাগান মাবলক সম্পলকথ 
িললন,  

رِمنَكرَماٗلر﴿ ََثُ كإ
َ
نَا۠رأ
َ
رأ ۥٓ رَوََكَنرََلُۥرَثَمٞررَفَقاَلرلَِصَِٰحبِهِۦرَوُهَورُُيَاوُِرهُ

رَنَفرٗر َعزُّ
َ
 ]43: الكهف]﴾ اَوأ

“আর (এলত) তার বছল বিপুল িল-িলাবদ। তাই মস 
তার সঙ্গীলক কর্ায় কর্ায় িলল, ‘সম্পলদ আবম মতামার 
মচলয় অবযক এিং জনিললও অলনক িবক্তিালী”। [সূরা 
কাহাি, আয়াত: ৩৪]  

এখালন মলাকবি তার যন-সম্পদ বনলয় তার অপর 
ভাইলয়র ওপর অহংকার কলর র্ালক। আল্লাহ তার 
অহংকালরর বনন্দা কলরন আর মে ভাই অহংকার করত 
না তার প্রিংসা কলরন।  

আল্লাহ তা‘আলা আরও িললন, 

َُٰرونَر إِنار﴿   ِمنَر َوَءاَتيإَنَٰهُر َعلَيإِهمإ ر َفَبََغَٰر ُموَسَٰر قَوإمِر ِمن ََكنَر َق

ُكُنوزِر
ر َمَفاِِتَُهۥ إِنار َمآر ٱلإ

ُ
َبةِ ََلَُنٓوأ ْوِلر بِٱلإُعصإ

ُ
 ۥََلُر قَاَلر إِذإر ٱلإُقواةِر أ

َرحإ ر َلر قَوإُمُهۥ َر إِنار َتفإ ر َلر ٱّللا  فِيَمآر َوٱبإَتغِر ٧٦ ٱلإَفرِِحيَر ُُيِبُّ
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ََٰكر ُر َءاتَى ارَر ٱّللا َيا ر ِمنَر نَِصيَبَكر تَنَسر َوَلر ٱٓأۡلِخَرَة ر ٱدلا نإ سِر ٱدلُّ حإ
َ
 نَوأ

ٓر َسنَر َكَما حإ
َ
ُر أ ۡرِض ر ِفر ٱلإَفَسادَر َتبإغِر َوَلر إََِلإَك ر ٱّللا

َ َر إِنار ٱۡلإ  َلر ٱّللا
ر ِسِدينَر ُُيِبُّ إُمفإ  .]66-66:القصص]﴾ ٱل

“বনশ্চয় কারূন বছল মূসার কাওমভূক্ত। অতুঃপর মস 
তালদর ওপর ঔিতে প্রকাি কলর। অর্চ আবম তালক 
এমন যনভািার দান কলরবছলাম মে, বনশ্চয় তার 
চাবিগুললা একদল িবক্তিালী মলালকর ওপর ভারী হলয় 
মেত। স্মরণ কর, েখন তার কাওম তালক িলল, ‘দি 
কলরা না। বনশ্চয় আল্লাহ দাবিকলদর ভালিালসন না’। 
আর আল্লাহ মতামালক ো দান কলরলছন তালত তুবম 
আবখরালতর বনিাস অনুসন্ধান কর। তলি তুবম দুবনয়া 
মর্লক মতামার অংি ভুলল মেলয়া না। মতামার প্রবত আল্লাহ 
মেরূপ অনুগ্রহ কলরলছন তুবমও মসরূপ অনুগ্রহ কর। আর 
েমীলন িাসাদ করলত মচলয়া না। বনশ্চয় আল্লাহ 
িাসাদকারীলদর ভালিালসন না”। [সূরা আল-কাসাস, 

আয়াত: ৭৬,৭৭] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও িললন, 
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ر فَإَِذا﴿ نَسَٰنَر َمسا ِ
لإَنَٰهُر إَِذا ُثمار َدََعنَا ُض ٞر ٱۡلإ َمةٗر َخوا ِناا نِعإ  َقاَلر م 

ٓر َما وتِيُتُهۥ إِنا
ُ
َٰر أ ََثَُهمإر َوَلَِٰكنار فِتإَنةٞر ِهَر بَلإر ِعلإِۢمۚ  ََعَ كإ

َ
 َلر أ

لَُمون  .]34: الزمر]﴾ َيعإ

“অতুঃপর মকালনা বিপদাপদ মানুষলক স্পিথ করলল মস 
আমালক ডালক। তারপর েখন আমরা আমালদর পক্ষ 
মর্লক বন‘আমত বদলয় তালক অনুগ্রহ কবর তখন মস িলল, 
‘জ্ঞালনর কারলণই মকিল আমালক তা মদওয়া হলয়লছ’। 
িরং এিা এক পরীক্ষা। বকন্তু তালদর অবযকাংিই তা 
জালন না।” [সূরা আে-েুমার, আয়াত: ৪৯] 

মানুষ েখন যন-সম্পদ লাভ কলর, তখন মস মলন কলর 
এ মতা তার মোগেতার িসল। মস তার িুবি, বিলিক ও 
জ্ঞান বদলয়ই যন-সম্পদ লাভ কলর। বকন্তু আল্লাহ তায়ালা 

িললন, আসলল মানুলষর জ্ঞান খুিই সীবমত তারা এও 
জালন না মে, তালদর যন-সম্পদ মকার্া মর্লক আলস।  

দুই. ইলম িা জ্ঞান:  

অহংকালরর অনেতম একবি কারণ হললা, ইলম িা জ্ঞান। 
একবি কর্া মলন রাখলত হলি, আবলম, ওলামা, তাবললি 
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ইলম ও তর্াকবর্ত পীর মািাইখলদর মলযে অহংকার খুি 
দ্রুত ছবড়লয় পলড়। কারণ, িয়তান তালদর বপছলন মললগ 
র্ালক, মচষ্টা কলর কীভালি তালদর মযাকায় মিলা োয়। এ 
কারলণই িতথমালন আমরা মদখলত পাই, আবলমলদর মলযে 
বিতনা-িোসাদ, ঝগড়া-বিিাদ ও মতবিলরায খুি মিবি। 
একজন আবলম মলন কলর, ইললমর বদক বদলয় মসই হললা 
পবরপূণথ ও স্বয়ং সম্পন্ন, তারমত এত িড় জ্ঞানী জগলত 
আর মকউ মনই। অলনক সময় মদখা োয়, একজন আবলম 
অনে আবলমলক এলকিালরই মূলেয়ন কলর না এিং 
বনলজলক মলন কলর িড় আবলম, আর অনেলদর মস জালহল 
ও বনকৃষ্ট মলন কলর। এ যরলনর স্বভাি একজন আলললমর 
জনে কত মে জ নে তা ভাষায় প্রকাি করা োয় না।   

ইলম বনলয় অহংকার করার কারণ দু’বি:  

প্রর্ম কারণ:  

ইলম হললা, আল্লাহর সালর্ মানুলষর সম্পকথ কালয়লমর 
মাযেম। িলল োলদর মলযে ইলম আলছ তারা আল্লাহর 
এলক িালরই কালছর মলাক। তারা কখলনাই তালদর ইলম 
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িারা গিথ িা অহংকার করলত পালর না। মে ইলম মানুলষর 
মলযে অহংকার সৃবষ্ট কলর তা হললা, তর্াকবর্ত ইলম িা 
জ্ঞান। এ যরলনর ইলম বনলয় িেস্ত র্াকার মকালনা অর্থ 
হলত পালর না। কারণ, িাস্তি ও সবতেকার ইলম হললা, 
মে ইলম িা জ্ঞান িারা িান্দা তার প্রভুলক বচনলত পালর 
এিং বনলজলক জানলত পালর। সবতেকার ইলম একজন 
িান্দার মলযে আল্লাহর ভয় ও বিনয়লক সৃবষ্ট কলর, 
অহংকার সৃবষ্ট কলর না। একজন মানুলষর মলযে েখন 
সবতেকার ইলম িা জ্ঞান র্াকলি, তখন মস সিথাবযক 
বিনয়ী হলি এিং আল্লাহলকই ভয় করলত র্াকলি।  
আল্লাহ তা‘আলা িললন,  

رَعزِيٌزرَغُفورٌر﴿ َ رٱّللا رإِنا ْۗ
ْ ُؤا رِعَبادِهِرٱلإُعلََمٰٓ رِمنإ َ طر فا]﴾ إِناَمارََيإََشرٱّللا

:88[ 

“িান্দালদর মলযে মকিল জ্ঞানীরাই আল্লাহলক ভয় কলর। 
বনশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমিালী, পরম ক্ষমািীল। [সূরা 
িাবতর, আয়াত: ২৮] 

বিতীয় কারণ:  
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ইলম িা জ্ঞান হললা, পবিত্র আমানত, ো পবিত্র পালত্রই 
মানায়, অপবিত্র পালত্র তা কখলনাই মা-নায়না। আর এমন 

িেবক্তর ইলম বনলয় মগ্ন হওয়া, োর অন্তর নাপাবকলত 
ভরপুর ও চাবরবত্রক বদক বদলয় মস অতেন্ত বনকৃষ্ট, তা 
কখলনাই শুভ হয় না। এ মলাকবি েখন মকালনা বকছু 
বিলখ, তা বনলয় মস অহংকার করা আরি কলর এিং েত 
মিবি বিলখ তার অহংকার আরও িাড়লত র্ালক। িলল 
তার জ্ঞান মানুলষর জনে অিাবন্তর কারণ হয়।   

মেমনবি িললবছল, মুয়ারবর, মে তার বনলজর প্রিংসা 
বনলজই কলরবছল, অর্চ তার মলযে মকালনা ভাললা গুণ 
আলছ িলল কখলনাই মদখা োয়বন!  

 زمانُهُ  اْلخريَ  كنُت  وإن وإين

ِت  لم بما آلت  
ْ
 اْلوائُل  به يَأ

“েুলগর বদক বদলয় েবদও আবম সিার মিলষ, তলি আবম 
এমন বকছু বনলয় আসলিা, ো আমার পূলিথর মলালকরা 
বনলয় আসলত পালর বন”।  
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অহংকালরর আলরকবি প্রকার হললা, িতথমালন অলনক 
মছাি মছাি তাবললি ইলমলক িড় িড় আবলমলদর সমকক্ষ 
বিলিচনা কলর বিবভন্ন যরলনর কর্া িললত মদখা োয়। 
হকাদনা মাসআলালত িড় আবলমলদর মতামতলক 
উলপক্ষা কলর তারা বনলজরা মতামত মদয় এিং িলল, 
তারাও মানুষ আমরাও মানুষ!! এ যরলনর উবক্ত তালদর 
জনে কখলনাই উবচৎ নয়।  

আইউি আল আততার িললন, আবম বিবির ইিনুল 
হালরসলক িললত শুলনবছ, বতবন িললন, আমালক হাম্মাদ 
ইিন োলয়দ হাদীস িণথনা কলরন। তারপর বতবন িললন, 
আসতাগবিরুল্লাহ! সনদ উলল্লখ করার কারলণ অন্তলর 
অহংকার জলেবছল। অর্থাৎ সনদ িণথনা কলর হাদীস 
িণথনালত তার মলযে অহংকার সৃবষ্ট হয়, তাই মস সালর্ 
সালর্ তা হলত বিরত র্ালক। কারণ, েখন একজন মানুষ 
সনদসহ হাদীস িণথনা কলর, তখন মানুষ মলন কলর 
মলাকবি হাদীলসর সনদসহ মুখস্থ কলরলছ। এলত হাদীস 
িণথনা কারীর অন্তলর অহংকার আসলত পালর, তাই বতবন 
সনদ িণথনা করালক পবরহার কলরন। িতথমালন অলনক 
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আবলমলক মদখা োয়, তারা হাদীলসর সনদ িণথনা কলরন, 
োলত মানুষ তালক িড় আবলম মলন কলর। এ উলেলিে 
হাদীস সনদসহ িণথনা না করাই উত্তম। বকন্তু েবদ মকউ 
হাদীসবিলক মজিুত িলল প্রমাণ করার জনে সনদসহ 
িণথনা কলর তালত মকালনা অসুবিযা মনই।   

বতন. আমল ও ইিাদত:  

অলনলকই তালদর ইিাদত ও আমল বনলয় গিথ ও অহংকার 
কলর। মস মলন কলর মানুলষর কতথিে হললা, তারা তালক 
সম্মান করলি, সি কালজ তালক অগ্রাবযকার বদলি এিং 
তার তাকওয়া, তাহারাত ও িুজুবগথ বনলয় বিবভন্নভালি 
আললাচনা করলি। আর মস মলন কলর সি মানুষ ধ্বংলসর 
মলযে আলছ, শুযু মস একাই বনরাপদ। এ কারলণ মস মালঝ 
মলযে িলল র্ালক সি মানুষ ধ্বংস হলয় মগলছ। অর্চ, 
মকালনা একজন মানুলষর জনে সিাই ধ্বংস হলয় মগলছ 
িলা মকালনা ক্রলমই উবচৎ নয়।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, 
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َُُجل اإذَ » َْهلَُكُهمْ  َفُهوَ  انلاَُّس  َهلَك قَاَل الرَّ
َ
 «أ

“েখন মকালনা মলাক িলল মানুষ ধ্বংস হলয় মগলছ, মূলত: 
মসই তালদর মলযে সিলচলয় ধ্বংসপ্রাি িেবক্ত। আল্লামা 

আিু ইসহাক িললন, আবম জাবন না  ْهلَُكُهم
َ
 িব্দবি েির أ

বিবিষ্ট োর অর্থ ‘মস তালদর ধ্বংস করল’, নাবক মপি 
বিবিষ্ট োর অর্থ ‘মসই তালদর মচলয় অবযক ধ্বংলসর মলযে 
আলছ’।  

ইমাম নিিী রহ. িললন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লালমর িাণী- إذا قال الرجل هلك انلاس فهو أهلكهم 
এর  দু’বি প্রবসি অর্থ আলছ। এক হললা, কাি-এর উপর 
মপি, আর একবি হললা, কাি-এর উপর েির। মপি 
হওয়ািা অবযক প্রবসি ও েুবক্তেুক্ত। অর্থাৎ তালদর মযে 
হলত মস বনলজই অবযক ধ্বংসপ্রাি। আর েখন েির 
বিবিষ্ট হলি, তখন অর্থ হলি, মস তালদর ধ্বংস হলয় মগলছ 
িলল ম াষণা বদল, িাস্তলি তারা ধ্বংস হয় মনই। উলামারা 
এ বিষলয় একমত মে, এখালন মে দূষণীয় বিষয়বি 
আললাচনা করা হয়, তা মস িেবক্তর মক্ষলত্র প্রলোজে মে 
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মানুষলক বনকৃষ্ট মজলন, বনলজলক তালদর ওপর প্রাযানে 
মদয়, আর তালদর মন্দ মলন কলর এিং তালদর ওপর 
িড়াই কলর, এ যরলনর কর্া িলল। কারণ, মস কাউলক 
ভাললা িা মন্দ িলার অবযকার রালখ না। এ মতা হললা 
মকিল আল্লাহর নিবিষ্টে। তলি েবদ তার বনলজর মলযে ও 
িতথমান মুসবলমলদর মলযে িীলনর িোপালর মে দুরিস্থা 
বিদেমান তার ওপর আিলসাস ও দুুঃখ প্রকাি কলর এ 
যরলণর কর্া িলল, তখন তালত মকালনা ক্ষবত মনই।  

মেমনবি িললবছল উলম্ম দারদা। বতবন িললন, একবদন 
আিু দারদা বিকু্ষব্ধ হলয়  লর প্রলিি কলর, আবম তালক 
িললাম, মতামালক বকলস কু্ষব্ধ করল? তখন মস িলল, 
আবম মুহাম্মালদর উম্মলতর বিষলয় বকছুই িুঝলত পারবছ 
না, তারা সিাই জাহান্নালম প্রলিি করলত োলচ্ছ। ইমাম 
মাললক রহ. হাদীসবি িোখো এ রকমই কলরলছন এিং 
অনোনে মলালকরাও তার অনুকরণ কলরলছন।8  

                                                           
8 ইমাম নিিী রহ.-এর িরলহ মুসবলম ১৭৫/১৬। 
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আর আল্লামা ইিন োওজী রহ. িললন, কতক অসতকথ 
ছুিী আলছ, োরা তালদর বনলজলদর মলন কলর, তারা 
আল্লাহর মাহিুি ও মকিুল িান্দা আর অনেরা সিাই 
বনকৃষ্ট ও পাবপ িান্দা। তারা আরও যারণা কলর, তার 
মান-মেথাদা অবত উলচ্চ, তাই সিাই তালক সম্মান কলর, 
তার মান মেথাদা েবদ উলচ্চ না হত তাহলল তালক মকউ 
সম্মান করত না। আিার কখলনা কখলনা মস এ যারণা 
কলর, মস েবমলনর কুতুি, মস মে মেথাদায় মপৌঁলছলছ তার 
এ আসন পেথন্ত মপৌঁছার মলতা আর মকউ দুবনয়ালত মনই।9  

আল্লামা খাত্তািী রহ. তার আেলা বকতালি িণথনা কলরন, 
আিদুল্লাহ ইিন মুিারক মখারাসালন মপৌছলল, মানুলষর 
মুলখ শুনলত মপললন, এখালন একজন মলাক আলছ বেবন 
তাকওয়া ও পরলহজগাবরলত প্রবসি ও বিখোত। এ কর্া 
মিালন আবু্দল্লাহ ইিন মুিারক রহ. তালক মদখলত 
মগললন। বতবন তার  লর প্রলিি কলরন, বকন্তু মলাকবি 
তার বদলক একিুও তাকাল না এিং তার প্রবত বিনু্দ 

                                                           
9 সাইদুল খালতর ১৩৫। 
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পবরমাণও ভ্রুলক্ষপ কলরবন। তার অিস্থা মদলখ আবু্দল্লাহ 
ইিনুল মুিারক কাল মক্ষপণ না কলর তার  র মর্লক মির 
হলয় চলল আলসন। তারপর তার সার্ীলদর মর্লক এক 
মলাক তালক িলল, তুবম বক জান এ মলাকবি মক? মস 
িলল, না। তখন মস িলল, এ হললা আমীরুল মুবমনীন 

আবু্দল্লাহ ইিনুল মুিারক, এ কর্া মিালন মলাকবি হতভম্ব 
ও বনিথাক হললা এিং মদৌলড় আবু্দল্লাহ ইিন মুিারক রহ.-
এর বনকি মগল, তার বনকি ক্ষমা চাইল এিং তার 
আচরলণর জনে দুুঃখ প্রকাি করল। তারপর িলল, মহ 
আিু আবু্দর রহমান! তুবম আমালক ক্ষমা কর এিং 
উপলদি দাও!   

আবু্দল্লাহ ইিনুল মুিারক িলল, েখন তুবম  র মর্লক 
মির হও, তখন োলকই মদখ, মলন করলি মস মতামার 
মর্লক উত্তম, আর তুবম তালদর মচলয় অযম ও  বনকৃষ্ট। 
তালক এ  উপলদি মদওয়ার কারণ হললা, মলাকবি 
বনলজলক িড় মলন করত এিং অহংকার করত। এ বছল 
মযাাঁকায় বনমবিত একজন অহংকারীর অিস্থা। সাললি 
সাললহীন ও আমালদর পূিথসূবরলদর অিস্থা হললা, এ 
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মলাকবি হলত সমূ্পণথ বিপরীত। তারা কখলনাই এ যরলনর 
আচরণ করত না। তালদর মর্লক একজন মলালকর কর্া 
িবণথত, বতবন িললন, আবম ‘আরািায় অিস্থান কারীলদর 
বনকি তাবকলয় মদবখ, আমার মত পাবপষ্ঠ ও গুনাহগার 
মলাক েবদ না র্াকত, তাহলল আল্লাহ তা‘আলা সকল 
আরািািাসীলক ক্ষমা কলর বদত। 

একজন মুবমন সি সময় বনলজলক মছাি ও বনকৃষ্ট মলন 
করলি এিাই স্বাভাবিক। তার আমল, ইিাদত ও িলন্দগী 
েতই মিবি মহাক না মকন, মস তার োিতীয় সি 
ইিাদতলক খুি কমই বিলিচনা করলি। উমার ইিন 
আবু্দল আজীজ রহ. মক িলা হললা, েবদ তুবম মারা োও 
তলি আমরা মতামালক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লালমর কামরায় দািন করি, তখন বতবন িলললন, 
একমাত্র বিরক ছাড়া আর িাকী সি গুনাহ বনলয় আল্লাহর 
সালর্ সাক্ষাত করা,  আমার বনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর  লর দািলনর মোগে মলন করা 
হলত উত্তম।  
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চার. িংি: 

কতক মলাক আলছ তারা উচ্চ িংিীয় হওয়ার কারলণ 
অনেলদর ওপর িংি বনলয় গিথ ও অহংকার কলর। মস 
অহংকার িসত মানুলষর সালর্ বমিলত চায়না, তালদর 
সালর্ বমিলত অপছন্দ কলর এিং মানুষলক  ৃণা কলর। 
অলনক সময় অিস্থা এমন হয়, তার মুখ বদলয়ও অহংকার 
প্রকাি পায়। িলল মস মানুষলক িললত র্ালক, তুবম মক? 
মতামার বপতা মক? তুবম আমার মলতা মলালকর সালর্ কর্া 
িলছ?!!  

ইসলালমর আদিথ হললা, িংি মেথাদা না র্াকার কারলণ 
কাউলক মহয় প্রবত-পন্ন করা োলি না। একজন মলাক মস 
মে িংলিরই মহাক না মকন, তার পবরচয় ঈমান ও 
আমললর মাযেলম। এ কারলণই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লালমর বনকি হািিী মগালাম মিলাল রাবদয়াল্লাহু 
‘আনহুর মূলে মক্কার কাবির সরদার আিু জাহল মর্লক 
মিবি। একমাত্র ঈমালনর কারলণ হািিী মগালাম বিলাল 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুলক খবলিাতুল মুসবলমীন উমার 
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রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু তার বনলজর সরদার িলল আখোবয়ত 
কলরন। 

মেমন, হাদীলস িবণথত, োলির ইিন আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু 
‘আনহু মর্লক িবণথত, বতবন িললন, 

 «بالال   يعين]سيدنا وأعتق بكر سيدنا يقول أبو عمر اكن»

“উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িললতন, আিু িকর 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু আমালদর সরদার এিং বতবন আমালদর 
সরদার বিলাল রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুলক দাসত্ব ও মগালামী 
মর্লক মুক্ত কলরন।” 

মা‘রুর ইিন সুয়াইদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, 
বতবন িললন, 

ا أيب ىلع رأيت»  أخذت لو :فُقلت بُر دا وىلع غالمه ذر بُْرد 
 بيين اكن فقال آخر وأعطيته ثوبا حلة اكنت فلبسته هذا

 إىل فذكرين منها أعجمية فنلت أمه واكنت الكم رجل وبني
َساَببَْت  :يل فقال  انليب صىل اهلل عليه و سلم

َ
 نعم، :فُاَلن ا قلت أ

فَنلَْت  :قال
َ
ِه قلت ِمنْ  أ مِّ

ُ
َجاِهِليَّة   اْمُرؤ  فِيَك  إِنََّك  :قال نعم،:  أ
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 ُهم َنْعم :السن قال كرب من هذه ساعيت حني ىلع :قلت
يِْديْكم ْْتَت اهلل َجَعلُهمْ  إِْخَواُنُكمْ 

َ
َخاهُ  َجَعَل اهلل فَمنْ  أ

َ
 أ

ُكُل، ِِماَّ  فَلْيُْطِعمهُ  يَِدهِ  َْتت
ْ
ا َوَْيلُلبِسهُ  يَأ  َواَل يَكلُُّفه يَلْبَُس، ِِمِّ

 «َعلَيْهِ  فَلْيُِعنْهَُ َيْغلبُهُ  ََكََّفُه ما فَإنْ  َيْغلبُُه، َما الَْعِمل ِمن

“আবম আিু ের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুলক একবি চাদর 
পবরবহত অিস্থায় মদবখ এিং তার মগালামলকও বঠক 
একই চাদর পবরবহত অিস্থায় মদবখ। আবম তালক 
িললাম, েবদ তুবম এ চাদরবি বনলত এিং তা পবরযান 
করলত, তাহলল মতামার জনে একবি মসি হলয় মেত! আর 
মগালামলক তুবম অনে একবি কাপড় পরলত বদলত পারলত। 
তখন বতবন িলললন, আবম ও অপর এক মলালকর সালর্ 
আমার কর্ািাতথা, আলাপ আললাচনা হত। তার মা বছল 
একজন অনারিী মবহলা।  িনা ক্রলম আবম তার সালর্ 
মমলালমিা কবর। তারপর আমার বিষয়বি রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর বনকি আললাচনা হলল, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমালক মডলক িলল, তুবম 
বক অমুকলক িন্দী করছ? আবম উত্তর বদলাম হাাঁ, তারপর 
বতবন িলললন, তুবম বক তার মালয়র সালর্ মমলালমিা 
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করছ? আবম িললাম হাাঁ, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম িলললন, তুবম এমন এক মলাক, মতামার মলযে 
এখনও জালহবলয়াত  রলয় মগলছ। আবম িললাম, আবম 
এখন িুলড়া হলয় মগবছ, তা সলেও আমার মলযে 
জালহবলয়াত! তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম িলললন, তারা মতামালদর ভাইলয়র মলতা, 
আল্লাহ তা‘আলা তালদর মতামালদর অযীনস্থ কলর 
বদলয়লছন। মলন রাখলি, েবদ আল্লাহ তা‘আলা মতামালদর 

মকালনা ভাইলক মতামালদর অযীনস্থ কলর মদয়, মস মেন 
বনলজ ো খায় তালকও তা মখলত মদয়, আর মস ো পবরযান 
কলর তালকও মেন তা পবরযান করলত মদয়। তার ওপর 
এমন মকালনা কাজ চাবপলয় বদলি না, ো তার কলষ্টর 
কারণ হয় ও তালক পরাহত কলর। আর েবদ এ যরলনর 

মকালনা কালজর দাবয়ত্ব মদওয়া হয়, তাহলল মস মেন তালক 
সহলোবগতা কলর। 

আল্লামা ইিন হাজার রহ. িললন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর িাণী তারা মতামালদর ভাই এ 
কর্ার অর্থ হললা, মতামালদর চাকর ও খালদম। অর্থবি এ 
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জনে করা হললা, োলত োরা কৃতদাস নয় তারাও বিযালনর 
অন্তভুথক্ত র্ালক। এখালন একবি কর্া স্পষ্ট হয়, চাকর, 
খালদম ও মগালামলদর গাল মদওয়া এলকিালরই বনকৃষ্ট ও 
 ৃবণত কাজ। কারণ, এলত একজন মুসবললমর ইিত 
সম্মালনর ওপর আ াত করা হয়। আর ইসলালমর আদিথ 
হললা, মুসবলমলদর মালঝ অবযকাংি মক্ষলত্র সমতা বনবশ্চত 
করা। মক মগালাম আর মক আজাদ িা স্বাযীন, তা ইসলাম 
কখলনাই বিলিচনা কলর না, মুসবলম বহলসলি সিাই ভাই 
ভাই। মকউ কালরা পর নয়। ইসলালম কালরার ওপর 
কালরা মকালনা প্রাযানে মনই একমাত্র প্রাযানে হললা, 
তাকওয়ার বভবত্তলত। সুতরাং একজন উচ্চ িংলির মলাক 
তার মলযে েবদ তাকওয়া না র্ালক, তা হলল তার উচ্চ 
িংিীয় মেথাদা মকালনা কালজ আসলি না। আর একজন 
মলাক মস বনম্ন িংলির, বকন্তু তার মলযে তাকওয়া আলছ, 
তাহলল মস তার তাকওয়ার কারলণ উচ্চ মেথাদার 
অবযকারী হলিন। আল্লাহ তা‘আলা িললন,  
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رُشُعوٗبار﴿ روََجَعلإَنَُٰكمإ نََثَٰ
ُ
ِنرَذَكرٖرَوأ َنَُٰكمرم  َهارٱنلااُسرإِناارَخلَقإ يُّ

َ
أ َيٰٓ

رَعلِيٌمر َ رٱّللا رإِنا َقىَُٰكمإ  تإ
َ
ِرأ رِعنَدرٱّللا َرَمُكمإ كإ

َ
رأ رإِنا  ْ َوَقَبآئَِلرَِلََعاَرفُٓوا

 ]34 :احلجرات] ﴾َخبِيٞر

“মহ মানুষ, আবম মতামালদরলক এক নারী ও এক পুরুষ 
মর্লক সৃবষ্ট কলরবছ আর মতামালদরলক বিবভন্ন জাবত ও 
মগালত্র বিভক্ত কলরবছ। োলত মতামরা পরস্পর পবরবচত 
হলত পার। মতামালদর মলযে আল্লাহর কালছ মসই অবযক 
মেথাদাসম্পন্ন মে মতামালদর মলযে অবযক তাকওয়া 
সম্পন্ন। বনশ্চয় আল্লাহ মতা সিথজ্ঞ, সমেক অিবহত”। 
[সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ১৩]10   

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন,  

 «َجاِهليَّة فِيك اِمُرؤ   إنِِّك»

“মতামার মলযে এমন একবি স্বভাি রলয় মগলছ, ো জালহবল  
েুলগ মতামালদর মলযে বছল।” এখালন একবি কর্া মলন 
রাখলত হলি, আিু ের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক এ 

                                                           
10 িাতহুল িারী ৪৬৮/১০। 
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যরলনর  িনা প্রকাি পাওয়ার কারণ হললা, বতবন বিষয়বি 
মে, হারাম করা হলয়লছ, তা এখনও জানলতন না। 
অনের্ায় তার মমা একজন বিবিষ্ট সাহািী মর্লক এ 
যরলণর একবি অননবতক কাজ প্রকাি পাওয়ার মকালনা 
অিকাি মদবখ না। বতবন বিষয়বি জানলতন না িললই 
জাবহবল েুলগর এ স্বভািবি এখলনা পেথন্ত তার কালছ 
অিবিষ্ট বছল। এ কারলণই বতবন িললন,  

 َنَعمْ  :قال السن؟ كرب من هذه ساعيت ىلع :قلت

“িুলড়া হলয় োওয়ার পরও। তার কালছ বিষয়বি জানা না 
র্াকায় মস আশ্চেথ মিায করল। তারপর তালক জাবনলয় 
মদওয়া হললা মে, কাজবি িরী‘আলতর বিযান অনুোয়ী 
সমূ্পণথ অনিয।”11 

  

                                                           
11 িাতহুল িারী ৮৭/১। 
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মে সি অহংকারীলক তার অহংকার হলকর অনুকরণ 
হলত দূলর সবরলয় বদলয়লছ, তালদর দৃষ্টান্ত 

এক- ইিবলস: 

অবভিি ইিবললসর কুিুরী করা ও আল্লাহর আলদলির 
অিাযে হওয়ার একমাত্র কারণ, তার অহংকার।   

আল্লাহ তা‘আলা তার িণথনা বদলয় িললন,   

ئَِكةِ َربَُّكر قَاَلر إِذإر﴿ ر لِلإَمَلٰٓ ا َخَٰلُِق ر إِن ِ ِن بَََشٗ  فَإَِذا ٧١ ِطيٖر م 

يإُتُهۥ ُتر َسوا وِحر ِمن فِيهِر َوَنَفخإ ْر رُّ  فََسَجدَر ٧٢ َسَِٰجِدينَر ََلُۥ َفَقُعوا
إَمَلٰٓئَِكةُر َُعونَر ُُكُُّهمإر ٱل ۡجإ

َ
ٓر ٧٣ أ َبَر إِبإلِيَسر إِلا َتكإ  ِمنَر َوََكنَر ٱسإ

َٰفِرِينَر إِبإلِيُسر قَاَلر ٧٤ ٱلإَك ن َمَنَعَكر َما َيٰٓ
َ
ُجدَر أ ُتر لَِما تَسإ  َخلَقإ

َبإَتر بَِيَديا ر َتكإ سإ
َ
مإر أ

َ
۠ر قَاَلر ٧٥ ٱلإَعالِيَر ِمنَر ُكنَتر أ نَا

َ
ٞر أ ِنإهُر َخيإ  م 

َتَِنر ارٖر ِمن َخلَقإ
َتُهۥ نا ُرجإر قَاَلر ٧٦ ِطيٖر ِمن وََخلَقإ  فَإِناَكر ِمنإَها فَٱخإ

َنِتٓر َعلَيإَكر ِإَونار ٧٧ رَِجيمٞر ِينِر يَوإمِر إََِلَٰر لَعإ ِر قَاَلر ٧٨ ٱدل  ِنٓر َرب  نِظرإ
َ
 فَأ

إُمنَظرِينَر ِمنَر فَإِناَكر قَاَلر ٧٩ ُيبإَعُثونَر يَوإمِر إََِلَٰر إَوقإِتر يَوإمِر إََِلَٰر ٨٠ ٱل  ٱل

لُومِر إَمعإ تَِكر قَاَلر ٨١ ٱل وَِيناُهمإر فَبِعِزا غإ
ُ
َعِيَر َۡل ۡجإ

َ
ر ٨٢ أ  ِمنإُهمُر ِعَباَدكَر إِلا

لَِصيَر إُمخإ َقُّر قَاَلر ٨٣ ٱل َقار فَٱحلإ قُوُلر َوٱحلإ
َ
نار ٨٤ أ

َ
ََل مإ
َ
 ِمنَكر َجَهنامَر َۡل
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َعِيَر ِمنإُهمإر تَبَِعَكر َوِممان ۡجإ
َ
ٓر ُقلإر ٨٥ أ ر َما سإ

َ
هِ ۚ َُۚلُكمإرأ رٖر ِمنإر َعلَيإ جإ

َ
 أ

ٓر ۠ر َوَما نَا
َ
إُمَتَك ِفِيَر ِمنَر أ ر ُهوَر إِنإر ٨٦ ٱل رٞر إِلا سورة ] ﴾ل ِلإَعَٰلَِميَر ذِكإ

 ]88 :ص

“বতবন িলললন, ‘স্মরণ কর, েখন মতামার রি 
বিবরিতালদর উলেলিে িললবছললন, ‘আবম মাবি মর্লক 
মানুষ সৃবষ্ট করি। েখন আবম তালক সুষম করি এিং 
তার মলযে আমার রূহ সিার করি, তখন মতামরা তার 
উলেলিে বসজদািনত হলয় োও। িলল বিবরিতাগণ 
সকললই বসজদািনত হললা। ইবলীস ছাড়া, মস 

অহঙ্কার করল এিং কাবিরলদর অন্তভুথক্ত হলয় পড়ল। 
আল্লাহ িলললন, ‘মহ ইিলীস, আমার দু’হালত আবম োলক 
সৃবষ্ট কলরবছ তার প্রবত সাজদািনত মর্লক বকলস মতামালক 
িাযা বদল? তুবম বক অহঙ্কার করলল, না তুবম অবযকতর 
উচ্চ মেথাদাসম্পন্ন? মস িলল, ‘আবম তার মচলয় মশ্রষ্ঠ। 
আপবন আমালক সৃবষ্ট কলরলছন অবগ্ন মর্লক আর তালক 
সৃবষ্ট কলরলছন মাবি মর্লক। বতবন িলললন, তুবম এখান 
মর্লক মির হলয় োও। মকননা বনশ্চয় তুবম বিতাবড়ত। 
আর বনশ্চয় বিচার বদিস পেথন্ত মতামার প্রবত আমার 



 

 

 
 52  

লা‘নত িলিৎ র্াকলি। মস িলল, ‘মহ আমার রি, 
আমালক মস বদন পেথন্ত অিকাি বদন মেবদন তারা 
পুনরুবিত হলি।’ বতবন িলললন, আচ্ছা তুবম 
অিকািপ্রািলদর অন্তভুথক্ত হলল- ‘বনযথাবরত সময় উপবস্থত 
হওয়ার বদন পেথন্ত।’ মস িলল, ‘আপনার ইিলতর কসম! 
আবম তালদর সকললকই বিপর্গামী কলর ছাড়ি।’ তালদর 
মযে মর্লক আপনার একবনষ্ঠ িান্দারা ছাড়া। আল্লাহ 
িলললন, ‘এবি সতে আর সতে-ই আবম িবল’, মতামালক 
বদলয় এিং তালদর মলযে োরা মতামার অনুসরণ করত 
তালদর বদলয় বনশ্চয় আবম জাহান্নাম পূণথ করি।’ িল, ‘এর 
বিবনমলয় আবম মতামালদর কালছ মকালনা প্রবতদান চাই না 
আর আবম ভানকারীলদর অন্তভুথক্ত নই। সৃবষ্টকুললর জনে 
এ মতা উপলদি ছাড়া আর বকছু নয়”। [সূরা সাে, 
আয়াত: ৭১-৮৭] 

দুই: বিরআউন ও তার সম্প্রদালয়র মলালকরা:  

অনুরূপভালি বিরআউলনর কুিুরী করার কারণ বছল, তার 
অহংকার। আল্লাহ তা‘আলা তার িণথনা বদলয় িললন,  
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نُر َوقَاَلر﴿  َها فِرإَعوإ يُّ
َ
أ ر َيٰٓ

ُ
إَمََل ُتر َما ٱل ِنإر لَُكم َعلِمإ ِي إَِلَٰه ر م   َغيإ

قِدإر وإ
َ
ََٰهََٰمَٰنُر َِلر فَأ ر َي ِيِر ََعَ َعل ٱلط  ر فَٱجإ ِ

ٓر ََصإٗحا َل  ِ
لِر لاَعل  طا

َ
 إََِلٰٓر عُرأ

ر ُموَسَٰر إَِلَٰهِر ُظنُُّهۥ ِإَون ِ
َ
َِٰذبِيَر ِمنَر َۡل َبَر ٣٨ ٱلإَك َتكإ  وَُجُنوُدهُۥ ُهوَر َوٱسإ

ۡرِضر ِفر
َ ِر ٱۡلإ َق ِر بَِغيإ ْر ٱحلإ ناُهمإر َوَظنُّٓوا

َ
َنَٰهُر ٣٩ يُرإَجُعونَر َلر إََِلإَنا أ َخذإ

َ
 فَأ

َنَُٰهمإر وَُجُنوَدهُۥ َم ِ ر ِفر َفَنَبذإ َِٰقَبةُر ََكنَر َكيإَفر فَٱنُظرإر ٱَلإ َٰلِر َع  ِميَرٱلظا

ةٗر وََجَعلإَنَُٰهمإر ٤٠ ئِما
َ
ُعونَر أ ونَر َلر ٱلإقَِيََٰمةِ َوَيوإمَر ٱنلاارِ ر إََِلر يَدإ  يُنََصُ

َنَُٰهمإر ٤١ تإَبعإ
َ
ِر ِفر َوأ نإَيا َهَِٰذه َنٗة ر ٱدلُّ ِنَر ُهم ٱلإقَِيََٰمةِ َوَيوإمَر لَعإ  م 

إر ُبوِحيَرٱل   ]38 -48 :القصص]﴾ َمقإ

“আর বির‘আউন িলল, ‘মহ পাবরষদিগথ, আবম ছাড়া 
মতামালদর মকালনা ইলাহ আলছ িলল আবম জাবন না। 
অতএি, মহ হামান, আমার জনে তুবম ইি মপাড়াও, 
তারপর আমার জনে একবি প্রাসাদ নতরী কর। োলত 
আবম মূসার ইলাহলক মদখলত পাই। আর বনশ্চয় আবম 
মলন কবর মস বমর্োিাদীলদর অন্তভুথক্ত’। আর বির‘আউন 

ও তার মসনািাবহনী অনোয়ভালি েমীলন অহঙ্কার কলরবছল 
এিং তারা মলন কলরবছল মে, তালদরলক আমার বনকি 
বিবরলয় আনা হলি না। অতুঃপর আমরা তালক ও তার 
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মসনািাবহনীলক পাকড়াও করলাম, তারপর তালদরলক 
সমুলদ্র বনলক্ষপ করলাম। অতএি, মদখ োবলমলদর 
পবরণাম কীরূপ হলয়বছল? আর আমরা তালদরলক মনতা 
িাবনলয়বছলাম, তারা জাহান্নালমর বদলক আহ্বান করত 
এিং বকয়ামলতর বদন তালদরলক সাহােে করা হলি না। 
এ েমীলন আবম তালদর বপছলন অবভসম্পাত লাবগলয় 
বদলয়বছ আর কয়ামলতর বদন তারা হলি  ৃবণতলদর 
অন্তভুথক্ত”। [সূরা কাসাস, আয়াত: ৩৮-৪২] 

বতন: সাললহ ‘আলাইবহস সালালমর কাওম, সামুদ মগাত্র:  

সামুদ মগালত্রর কুিুরীর কারণও একই। অর্থাৎ তালদর 
অহংকার। আল্লাহ তা’আলা িললন,  

ر قَاَلر﴿
ُ
إَمََل ِينَر ٱل ْر ٱَّلا وا َبُ َتكإ ِينَر قَوإِمهِۦ ِمن ٱسإ ْر لَِّلا عُِفوا ُتضإ ِر ٱسإ  َمنإرل

لَُمونَر ِمنإُهمإر َءاَمنَر َتعإ
َ
نار أ

َ
رإَسلٞر َصَٰلِٗحا أ ِن مُّ ر م  ِهۦِ  ب  ْر را  بَِمآر إِناا قَالُٓوا

رإِسَلر
ُ
ِمُنونَر بِهِۦ أ ِينَر قَاَلر ٧٥ ُمؤإ ْر ٱَّلا ٓوا َبُ َتكإ ِيٓر إِناا ٱسإ  َءاَمنُتم بِٱَّلا

 ]66، 67]اْلعراف:  ﴾َكَٰفُِرونَر بِهِۦ

“তার কাওলমর অহঙ্কারী মনতৃিৃন্দ তালদর মসই 
মুবমনলদরলক িলল োলদরলক দুিথল মলন করা হত, 
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‘মতামরা বক জান মে, সাবলহ তার রলির পক্ষ মর্লক 
মপ্রবরত’? তারা িলল, ‘বনশ্চয় মস ো বনলয় মপ্রবরত হলয়লছ, 
আমরা তালত বিশ্বাসী’। োরা অহংকার কলরবছল তারা 
িলল, ‘বনশ্চয় মতামরা োর প্রবত ঈমান এলনছ, আমরা 
তার প্রবত অস্বীকারকারী”। [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াত: 
৭৫-৭৬] 

চার: হূদ ‘আলাইবহস সালালমর কাওম আদ সম্প্রদায়: 

ا﴿ ما
َ
ْر ََعدٞر فَأ وا َبُ َتكإ ۡرِضر ِفر فَٱسإ

َ ِر ٱۡلإ َق ِر بَِغيإ ْر ٱحلإ ر َمنإر َوقَالُوا
َ
 َشدُّرأ

ة  ر ِمناا وَر قُوا
َ
ْر لَمإر أ ا نار يََروإ

َ
َر أ ِي ٱّللا َشدُّر ُهوَر َخلََقُهمإر ٱَّلا

َ
 قُواٗة ر ِمنإُهمإر أ

ْر َٰتَِناِبر َوََكنُوا رإَسلإَنا ١٥ ََيإَحُدونَر ۚ َۚاَي
َ
ا رِيٗحا َعلَيإِهمإر فَأ ََصٗ  ِفٓر ََصإ

ياامٖر
َ
َِساٖتر أ ُِذيَقُهمإر َّنا ِ يِر َعَذاَبر نل  ِزإ ةِر ِفر ٱۡلإ ََيوَٰ َيا ر ٱحلإ نإ  َذاُبرَولَعَر ٱدلُّ

َزىَٰ ر ٱٓأۡلِخَرةِر خإ
َ
ونَر َلر َوُهمإر أ  ]36، 37 فصلت:] ﴾يُنََصُ

“আর ‘আদ সম্প্রদায়, তারা েমীলন অের্া  অহঙ্কার করত 
এিং িলত, ‘আমালদর মচলয় অবযক িবক্তিালী মক 
আলছ’? তলি বক তারা লক্ষে কলর বন মে, বনশ্চয় আল্লাহ 
বেবন তালদরলক সৃবষ্ট কলরলছন তালদর মচলয় অবযক 
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িবক্তিালী? আর তারা আমার আয়াতগুললালক অস্বীকার 
করত।  

তারপর আমরা তালদর ওপর অশুভ বদনগুললালত 
ঝঞ্ঝািায়ু পাঠালাম োলত তালদরলক দুবনয়ার জীিলন 
লাঞ্ছনাদায়ক আোি আস্বাদন করালত পাবর। আর 
আবখরালতর আোি মতা অবযকতর লাঞ্ছনাদায়ক এিং 
তালদরলক সাহােে করা হলি না।” [সূরা িুসসবলাত, 
আয়াত: ১৫-১৬] 

পাাঁচ: শুয়াইি ‘আলাইবহস সালালমর কাওম মাদালয়লনর 
অবযিাসী:  

আল্লাহ তা‘আলা তালদর  িনার বিিরণ বদলয় িললন,  

ر قَاَلر﴿
ُ
إَمََل ِينَر ٱل ْر ٱَّلا وا َبُ َتكإ رَِجناَكر قَوإِمهِۦ ِمن ٱسإ  َيَُٰشَعيإُبر نَلُخإ

ِينَر ْر َوٱَّلا ٓر ِمن َمَعَكر َءاَمُنوا َيتَِنا وإر قَرإ
َ
ر قَاَلر ِملاتَِنا ر ِفر ََلَُعوُدنار أ

َ
 َولَوإرأ

 ]88اْلعراف: ]﴾ َكَٰرِهِيَر ُكناا

“তার কাওম মর্লক মে মনতৃিৃন্দ অহঙ্কার কলরবছল তারা 
িলল, ‘মহ শু‘আইি, আমরা মতামালক ও মতামার সালর্ 
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োরা ঈমান এলনলছ তালদরলক অিিেই আমালদর জনপদ 
মর্লক মির কলর মদি অর্িা মতামরা আমালদর যলমথ বিলর 
আসলি।’ মস িলল, ‘েবদও আমরা অপছন্দ কবর তিুও?’ 
[সূরা আল-আ‘রাি, আয়াত: ৮৮] 

ছয়: নূহ ‘আলাইবহস সালালমর কাওম:  

ِر قَاَلر﴿ ر َرب  ِمر َدَعوإُتر إِن ِ ُهمإر فَلَمإر ٥ َوَنَهاٗرا ََلإٗلر قَوإ  ُدََعٓءِيٓر يَزِدإ

ر ر ٦ فَِراٗرا إِلا ُتُهمإر ُُكاَما ِإَون ِ فِرَر َدَعوإ ْر لَُهمإر َِلَغإ َصَٰبَِعُهمإر َجَعلُٓوا
َ
 ِفٓر أ

ْر َءاَذانِِهمإر ا َشوإ َتغإ ْر ثَِياَبُهمإر َوٱسإ وا ََصُّ
َ
ْر َوأ وا َبُ َتكإ َباٗرا َوٱسإ تِكإ  ُثمار ٧ ٱسإ

ر ُتُهمإر إِن ِ ٓر ُثمار ٨ ِجَهاٗرا َدَعوإ لَنُتر إِن ِ عإ
َ
رإُتر لَُهمإر أ َ ۡسإ

َ
 لَُهمإر َوأ

اٗرا َ  ]4 -7نوح: ] ﴾إِۡسإ

“মস িলল, ‘মহ আমার রি! আবম মতা আমার কাওমলক 
রাত-বদন আহিান কলরবছ। ‘অতুঃপর আমার আহ্বান 
মকিল তালদর পলায়নই িাবড়লয় বদলয়লছ’। ‘আর েখনই 
আবম তালদরলক আহ্বান কলরবছ ‘মেন আপবন তালদরলক 
ক্ষমা কলরন’, তারা বনজলদর কালন আঙু্গল ঢুবকলয় 
বদলয়লছ, বনজলদরলক মপািালক আিৃত কলরলছ, 
(অিাযেতায়) অনড় মর্লকলছ এিং দিভলর ঔিতে প্রকাি 



 

 

 
 58  

কলরলছ’। ‘তারপর আবম তালদরলক প্রকালিে আহিান 
কলরবছ’।  অতুঃপর তালদরলক আবম প্রকালিে এিং অবত 

মগাপলনও আহ্বান কলরবছ।” [সূরা নূহ, আয়াত: ৫-৯] 

সাত. িনী ইসরাঈল:  

يإَنا ٱلإِكَتََٰبر ُموَسر َءاتَيإَنا َولََقدإر﴿ ِدهِۦ ِمن ر َوَقفا  َءاتَيإَناوَر بِٱلرُُّسِل ر َبعإ

َيمَر ٱبإنَر ِعيَسر َي َِنَِٰتر َمرإ َنَٰهُر ٱۡلإ يادإ
َ
فَُكاَما ٱلإُقُدِس ر بُِروحِر َوأ

َ
 أ

َوىٰٓر َلر بَِما رَُسوُل ر َجآَءُكمإر نُفُسُكمُر َتهإ
َ
ُتمإر أ َبإ َتكإ  َفَفرِيٗقا ٱسإ

بإُتمإر ُتلُونَر َوفَرِيٗقا َكذا ْر ٨٧ َتقإ ۚ  قُلُوُبَنا َوَقالُوا ُر لاَعَنُهمُر بَل ُغلإُف   ٱّللا

رِهِمإر ا َفَقلِيٗلر بُِكفإ ِمُنونَر ما  ]88 -86ابلقرة: ] ﴾يُؤإ

“আর আমরা বনশ্চয় মূসালক বকতাি বদলয়বছ এিং তার 
পলর এলকর পর এক রাসূল মপ্ররণ কলরবছ এিং 
মারইয়াম পুত্র ঈসালক বদলয়বছ সুস্পষ্ট বনদিথনসমূহ। আর 
তালক িবক্তিালী কলরবছ ‘পবিত্র আত্মা’র  মাযেলম। তলি 
বক মতামালদর বনকি েখনই মকালনা রাসূল এমন বকছু 
বনলয় এলসলছ, ো মতামালদর মনুঃপূত নয়, তখন মতামরা 
অহঙ্কার কলরছ, অতুঃপর (নিীলদর) একদললক মতামরা 
বমর্োিাদী িললছ আর একদললক হতো কলরছ। আর 
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তারা িলল, আমালদর অন্তরসমূহ আচ্ছাবদত; িরং তালদর 
কুিরীর কারলণ আল্লাহ তালদরলক লা‘নত কলরলছন। 
অতুঃপর তারা খুি কমই ঈমান আলন। [সূরা আল-
িাকারাহ, আয়াত: ৮৭-৮৮] 

আি. আরলির মুিবরকরা: 

ٓر﴿ رإَسلإَنا َوَما
َ
إُمرإَسلِيَر ِمنَر َقبإلََكر أ ٓر ٱل ُكلُونَر إِناُهمإر إِلا

إ
َعامَر ََلَأ  ٱلطا

ُشونَر َواِق ر ِفر َوَيمإ سإ
َ َضُكمإر وََجَعلإَنا ٱۡلإ ٖضر َبعإ ر فِتإَنة ر ِۡلَعإ تَصإ

َ
وَنْۗرأ  ِبُ

ِينَر َوقَاَلر٢٠۞ بَِصٗيا َربَُّكر َوََكنَر َلٓر لَِقآَءنَا يَرإُجونَر َلر ٱَّلا نزَِلر لَوإ
ُ
 أ

إَمَلٰٓئَِكةُر َعلَيإَنا وإر ٱل
َ
ْۗر نََرىَٰر أ ْر لََقدِر َرباَنا وا َبُ َتكإ نُفِسِهمإر ِفٓر ٱسإ

َ
 ََعَتوإروَر أ

ا  ]83، 82الفرقان: ] ﴾َكبِٗيا َُعُتو ٗ

“আর মতামার পূলিথ েত নিী আমরা পাবঠলয়বছ, তারা 
সিাই আহার করত এিং হাি-িাজালর চলালিরা করত। 
আবম মতামালদর একজনলক অপরজলনর জনে 
পরীক্ষাস্বরূপ কলরবছ। মতামরা বক নযেথযারণ করলি? আর 
মতামার রি সিথদ্রষ্টা। আর োরা আমার সাক্ষাৎ প্রতোিা 
কলর না, তারা িলল, ‘আমালদর বনকি বিবরিতা নাবেল 
হয় না মকন? অর্িা আমরা আমালদর রিলক মদখলত পাই 
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না মকন’? অিিেই তারা মতা তালদর অন্তলর অহঙ্কার 
মপাষণ কলরলছ এিং তারা গুরুতর সীমালং ন কলরলছ।” 
[সূরা আল-িুরকান, আয়াত: ২০-২১] 
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মানি জীিলন অহংকালরর প্রভাি 

একবি কর্া মলন রাখলত হলি, অহংকালরর পবরণবত 
মানিজাবতর জনে খুিই খারাপ ও করুণ। বনলম্ন 
অহংকালরর কলয়কবি পবরণবত আললাচনা করা হললা।  

এক. আল্লাহর ওপর ঈমান আনা, তার ইিাদত করা হলত 
বিরত র্াকা:  

تَنِكَفر لان﴿ إَمِسيحُر يَسإ ن ٱل
َ
ِر ََعبإٗدا يَُكونَر أ ا ِ إَمَلٰٓئَِكةُر َوَلر ّلل   ٱل

ُبوَن ر إُمَقرا ر َوَمن ٱل تَنِكفإ ِبإر ِعَباَدتِهِۦ ََعنإر يَسإ َتكإ  َُشُُهمإرفََسَيحإر َويَسإ
ا ١٧٢ َۡجِيٗعا إََِلإهِر ما

َ
ِينَر فَأ ْر ٱَّلا ْر َءاَمُنوا َٰلَِحَِٰتر وََعِملُوا  َفُيَوف ِيِهمإر ٱلصا

ُجورَُهمإر
ُ
ِن َوَيزِيُدُهم أ ر م  لِهِۦ  ا فَضإ ما

َ
ِينَر َوأ ْر ٱَّلا تَنَكُفوا َبُر ٱسإ َتكإ ْرَوٱسإ  وا

ُبُهمإر ِ َِلٗما َعَذاب ا َفُيَعذ 
َ
ِن لَُهم ََيُِدونَر َوَلر أ ِر ُدونِر م   َوَلر َوَِل ٗا ٱّللا

  ]364-364النساء: ] ﴾نَِصٗيا

“মাসীহ কখলনা আল্লাহর িান্দা হলত (বনজলক) মহয় মলন 
কলর না এিং ননকিেপ্রাি বিবরিতারাও না আর োরা 
তাাঁর ইিাদাতলক মহয় জ্ঞান কলর এিং অহঙ্কার কলর, 
তলি অবচলরই আল্লাহ তালদর সিাইলক তাাঁর বনকি 
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সমলিত করলিন। পক্ষান্তলর োরা ঈমান এলনলছ এিং 
সৎকাজ কলরলছ, বতবন তালদরলক তালদর পুরস্কার 
পবরপূণথ মদলিন এিং তাাঁর অনুগ্রলহ তালদরলক িাবড়লয় 
মদলিন। আর োরা মহয় জ্ঞান কলরলছ এিং অহঙ্কার 
কলরলছ, বতবন তালদরলক েন্ত্রণাদায়ক িাবস্ত মদলিন এিং 
তারা তালদর জনে আল্লাহ ছাড়া মকালনা অবভভািক ও 
সাহােেকারী পালি না। [সূরা আন-বনসা, আয়াত: ১৭২- 
১৭৩] 

আল্লাহ আরও িললন,  

ِينَر إِنار﴿ ْر ٱَّلا بُوا َٰتَِناِبر َكذا ْر ۚ َۚاَي وا َبُ َتكإ َُٰبر لَُهمإر ُتَفتاحُر َلر ََعنإَها َوٱسإ بإَو
َ
 أ

َمآءِر ُخلُونَر َوَلر ٱلسا َناةَر يَدإ َٰر ٱۡلإ ََمُلر يَلِجَر َحتا ِيَر َسم ِر ِفر ٱۡلإ  اِِۚ رٱۡلإ

رِِميَر ََنإزِي َوَكَذَٰلَِكر إُمجإ ِن لَُهم ٤٠ ٱل  فَوإقِِهمإر َوِمن ِمَهادٞر َجَهنامَر م 

َٰلِِميَر ََنإزِي َوَكَذَٰلَِكر َغَواٖش ر  ]33-32اْلعراف: ] ﴾ٱلظا

“বনশ্চয় োরা আমালদর আয়াতসমূহলক অস্বীকার কলরলছ 
এিং তার িোপালর অহঙ্কার কলরলছ, তালদর জনে 
আসমালনর দরজাসমূহ মখালা হলি না এিং তারা জান্নালত 
প্রলিি করলি না, েতক্ষণ না উি সূাঁলচর বছদ্রলত প্রলিি 
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কলর। আর এভালিই আবম অপরাযীলদরলক প্রবতদান 
মদই। তালদর জনে র্াকলি জাহান্নালমর বিছানা এিং 
তালদর উপলর র্াকলি (আগুলনর) আচ্ছাদন। আর 
এভালিই আবম োবলমলদরলক প্রবতদান মদই।” [সূরা 
আল-আ‘রাি, আয়াত: ৪০-৪১] 

দুই. অহংকালরর পবরণবতর মুলখামুবখ হওয়া: 

মলাকমান হাবকম তার মছলললক মে নসীহত কলর, তা 
মর্লক তুবম অহংকালরর পবরণবত বক তা জানলত পারলি। 
আল্লাহ তা‘আলা িললন,  

رَلر﴿ َ رٱّللا ا رإِنا ۡرِضرَمرَح 
َ ِشرِفرٱۡلإ َكرلِلنااِسرَوَلرَتمإ رَخدا ِرإ َوَلرتَُصع 

رُُمإَتالٖر رُُكا  ]38لقمان : ] ﴾فَُخورٖررُُيِبُّ

‘“আর তুবম মানুলষর বদক মর্লক মতামার মুখ বিবরলয় 
বনলয়া না। আর েমীলন দিভলর চলালিরা কলরা না; বনশ্চয় 
আল্লাহ মকালনা দাবিক, অহঙ্কারীলক পছন্দ কলরন না’। 
[সূরা মলাকমান, আয়াত: ১৮] 
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 এ কর্াবির অর্থ হললা, অহংকার কলর وتصعري اخلد للناس

মানুলষর মর্লক মুখ বিবরলয় মনওয়া। আর وامليش  ف اْلرض  

অর্থ হললা েমীলন অহংকার কলর হাাঁিা, িুক িুবললয় হািা।  

رُُمإَتالٖر رُُكا رَلرُُيِبُّ َ رٱّللا رفَُخورٖررإِنا  “বনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা 

মকালনা দাবিক, অহংকারীলক পছন্দ কলর না।” অর্থাৎ 
োরা মানুলষর ওপর িড়াই কলর তালদর সালর্ অহংকার 
ও গবরমা মদখায়, তালদর আল্লাহ তায়ালা পছন্দ কলর না।  

 অর্থাৎ িবক্তর িড়াই, জ্ঞালনর িড়াই, যন-সম্পলদর فَُخورٖر

িড়াই ইতোবদ। আল্লাহ তা‘আলা েবমলন িুক িুবললয় হাাঁিা 
ও অহংকার কলর চলাচল করা হলত সমূ্পণথ বনলষয 
কলরন। আল্লাহ তা‘আলা কুরআলন করীলম এরিাদ কলর 
িললন,  

ر﴿ ا رإِناَك رَمرَح  ۡرِض
َ رٱۡلإ رِف ِش رَتمإ رَتبإلَُغرَوَل رَولَن ۡرَض

َ رٱۡلإ رََتإرَِق ن
لَ

َباَلرُطوٗلر ِ
 ]46اإلرساء: ] ﴾ٱۡلإ
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“আর েমীলন িড়াই কলর চললা না; তুবম মতা কখলনা 
েবমনলক িািল যরালত পারলি না এিং উচ্চতায় কখলনা 
পাহাড় সমান মপৌঁছলত পারলি না।” [সূরা আল-ইসরা, 
আয়াত: ৩৭]  

অহংকারীলদর অভোস হললা, েবমলন অহংকার ও িুক 
িুবললয় হািা। পক্ষান্তলর মুবমনলদর গুণ হললা, তারা 
েবমলন বিনলয়র সালর্ হালি। তারা মলাক মদখালনার জনে 
রাস্তায় মির হয় না। তারা তালদর জরুবর প্রলয়াজলন 
রাস্তায় মির হয়, মানুষলক মছাি মলন কলর না এিং  ৃণার 
মচালখ মদলখ না। আল্লাহ তা‘আলা মুবমনলদর গুলণর িণথনা 
বদলয় িললন,   

نٗر﴿ رَهوإ ۡرِض
َ رٱۡلإ رََعَ ُشوَن رَيمإ ِيَن رٱلراِنَٰمۡحرٱَّلا رَخاَطَبُهُمروَِعَباُد رِإَوَذا ا

ْرَسَلَٰمٗر دٗرر٦٣ارٱلإَجَِٰهلُوَنرقَالُوا رُسجا ِيَنريَبِيُتوَنرلَِرب ِِهمإ رَوقَِيَٰمٗرَوٱَّلا ر٦٤ارا
رَجَهنار رَعَذاَب رََعناا ِفإ رٱَصإ رَرباَنا رَيُقولُوَن ِيَن رََكَنرَوٱَّلا رَعَذاَبَها رإِنا َم 

ار  ]67-64الفرقان: ] ﴾٦٥َغَرام 

“আর রহমালনর িান্দা তারাই োরা পৃবর্িীলত নম্রভালি 
চলালিরা কলর এিং অজ্ঞ মলালকরা েখন তালদরলক 
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সলম্বাযন কলর তখন তারা িলল ‘সালাম’। আর োরা 

তালদর রলির জনে বসজদারত ও দিায়মান হলয় রাবত্র 
োপন কলর। আর োরা িলল, মহ আমালদর রি, তুবম 
আমালদর মর্লক জাহান্নালমর আোি বিবরলয় নাও। বনশ্চয় 
এর আোি হললা অবিবচ্ছন্ন”। [সূরা আল-িুরকান, 

আয়াত: ৬৩-৬৫]  

আমালদর সলিগণ েখন  র মর্লক মির হলতন, তারা 
তালদর হাাঁিার পলর্ বনলজলদর খুি মহিােলত ও 
সংলকাবচত করলতন এিং বিনলয়র সালর্ হাাঁিলতন। খাললদ 
ইিন মমদান রহ. িণথনা কলরন, আমর ইিন আসওয়াদ 
আল-আনাবস েখন মসবজদ মর্লক মির হলতন, তখন 
বতবন ডান হাত িারা িাম হাতলক মচলপ যরলতন। তালক 
এর কারণ সম্পলকথ বজজ্ঞাসা করলল, বতবন িললন, আবম 
আিংকা কবর, আমার হাত আমার সালর্ মিঈমাবন 
করলি!।12  

                                                           
12 সীয়ারু আলামীন নুিালা ৮০/৪। 
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আল্লামা হালিে োহিী রহ. িললন, বতবন হাাঁিার সময় হাত 
নড়াচড়া করা ও মদালালনার আিংকায় হাত-িয় মজাড়া 
কলর রাখলতন। কারণ, হাত মদালালনা অহংকালরর 

অন্তভুথক্ত। 

আলী ইিন হুসাইন রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু েখন হাাঁিলতন, 
তার হাত-িয় তার উরু অবতক্রম করত না এিং মস হাত 
নড়াচড়া করত না।13  

বতন. কাপড় ম ারাবলর বনলচ ঝুবললয় পবরযান করা ও 
েবমলন তা মছাঁচালনা:  

অহংকারীলদর অভোস হললা, তারা তালদর কাপড় 
ম ারাবলর বনলচ পবরযান কলর মাবির সালর্ মছাঁচালত 
র্ালক। রাসূল সা. এ মর্লক বনলষয কলরন। 

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্লক িবণথত, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, 

 «ُخياََلءَ  ثَْوَبهُ  َجرَّ  َمنْ  إىَِل  اهلل يَنُظر ال»

                                                           
13 সীয়ারু আলামীন নুিালা ৩৯৬/৪ তাবরলখ মদলমিক ৪১৭/৪৫। 



 

 

 
 68  

“আল্লাহ তা‘আলা বকয়ামলতর বদন ঐ িেবক্তর বদলক 
তাকালি না, মে অহংকার কলর তার কাপড়লক ঝুবললয় 
পবরযান কলর।  

ইমাম নিিী রহ. িললন, ،والكرب، وابلطر، واملخيلة، اخليالء 

 والزهو،

 সি কবি িলব্দর অর্থ একই, অর্থাৎ অহংকার। واتلبخرت،
আর অহংকার সমূ্পণথ বনবষি ও হারাম।  

 الرجل واختاَل اختياال   خاَل 

েখন মকালনা মলাক অহংকার কলর, তখন এ কর্াবি িলা 
হয়।  

োলির ইিন সুলাইম রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, 
বতবন িললন, 

َّ  اَل قال :  اعهد إيل اهلل، رسول قَلت : يا» ا  تَُسّبَّ حد 
َ
 قال: فماأ

 َْتِقَرنَّ  َواَل قال:  شاة، وال بعريا وال عبدا وال حرا بعده سببت

نْ  ِمنْ  َشيْئ ا
َ
َخاكَ  تَُكلِّمَ  الَمْعُروِف، َوأ

َ
نَْت  أ

َ
 وَْجُهَك، إيِلهِ  ُمنْبَِسط   َوأ

اِق، نِصف إىَل  إَزارَكَ  َواْرَفعْ  ِمْن الَمْعُروِف، َذلَك  إنَّ  َبيَْت  فَإنْ  السَّ
َ
 أ
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،  اهلل َوإِنَّ  الَمِخيَِلة، ِمنْ  فَإنَّهاَ  اإْلَزارِ  َوإَسباَل  َوإيَاكَ  فَإىَل الَْكْعبَنْيِ

َك َشتَمَك  اْمُرؤ   َوإنْ  الَمِخيلََة، اَل ُُيِبُّ  فَاَل  ِفيَك، َيْعلُم بَما َوَعريَّ
ُه ْ  «َعلَيْهِ  َذلَك  َوَباُل  فَإَنَما ِفيِه؛ َتْعلَمُ  بِما تَعريِّ

“আবম িললাম, মহ আল্লাহর রাসূল! আবম বক বক কাজ 
করলিা না মস বিষলয় আমার মর্লক আপবন প্রবতশ্রুবত 
গ্রহণ করুন,। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
আমালক িলললন, তুবম কাউলক গাবল বদলি না। বতবন 
িললন, তারপর মর্লক আবম মকালনা স্বাযীন, মগালাম, উি 
ও িকরীলক গাল মদইবন। আর মকালনা ভাল কাজলক তুবম 

কখলনাই মছাি মলন করলি না। তুবম মতামার ভাইলয়র 
সালর্ হাবস মুলখ কর্া িললি। মলন রাখলি, এবি অিিেই 
একবি ভাললা কাজ। আর তুবম মতামার পবরলযয়লক অযথ 
নলা পেথন্ত উঠাও, েবদ তা সিি না হয়, তলি মগাড়াবল 
পেথন্ত। পবরলযয়লক মগাড়াবলর বনলচ ঝুবললয় পবরযান করা 
হলত বিরত র্াক। কারণ, তা অহংকার। আর আল্লাহ 
তা‘আলা অহংকারলক পছন্দ কলর না। েবদ মকালনা িেবক্ত 
মতামালক গাল মদয় িা মতামার মলযে আলছ, এমন মকালনা 
মদাষ মজলন, মতামালক অনর্থক মদাষালরাপ কলর িা 
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মতামালক লিা মদয়, তুবম  তার মলযে বিদেমান এমন 
মকালনা মদাষ মজলন, তালক মদাষালরাপ করলি না ও লিা 
মদলি না। কারণ, তার কলমথর পবরণাম তার ওপরই 
িতথালি।   

িতথমান েুলগ ঝুবললয় পবরযান করা ছাড়াও মপািালকর 
মলযে বিবভন্ন যরলনর বডজাইন ও পিবত আলছ ো 
অহংকারলক প্রমাণ কলর। অলনলক আলছ অহংকার কলর 
খুি পাতলা কাপড় পবরযান কলর। আিার মকউ মকউ 
আলছ খুি মূলেিান কাপড় পবরযান কলর, োলত মলালকরা 
িলল মলাকবি দাবম কাপড় পবরযান করলছ।  

চার. অহংকারীর সম্মালন ছুিাছুবি করা ও দাাঁবড়লয় সম্মান 
করালক পছন্দ করা। 

আবি বমজলাে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, বতবন 
িললন,  

 وجلس اعمر ابن فقام اعمر وابن الزبري ابن ىلع معاوية خرج»

رسول اهلل  سمعت فإين اجلس اعمر البن معاوية فقال الزبري ابن
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ََحبَّ  ْمن » يقول: صىل اهلل عليه و سلم 
َ
نْ  أ

َ
ََجاُل هلُ  َيتََمثَّل أ  الرِّ

َْأ ِقيَا ما  «انلاَّرِ  ِمن َمْقَعَده فلْيَتَبَوَّ

“মুয়াবিয়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু আবু্দল্লাহ ইিন েুিাইর ও 
আবু্দল্লাহ ইিন আলমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর দরিালর 
উপবস্থত হলল, আবু্দল্লাহ ইিন আলমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 
তার সম্মালন দাাঁড়াল, আর আবু্দল্লাহ ইিন েুিাইর 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িলসবছল, মস দাাঁড়ায়বন। মুয়াবিয়া 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ইিন আলমরলক িলল, তুবম িস! আবম 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক িললত শুলনবছ, 
বতবন িললন, মে িেবক্ত পছন্দ কলর, মলালকরা তালক 
দাাঁবড়লয় সম্মান করুক, মস মেন তার বঠকানা জাহান্নালম 
কলর মনয়।”14  

পাাঁচ. অবতবরক্ত কর্া িলা: 

োলির রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, 

                                                           
14 আিু দাউদ ৫৬৬৯, আল্লামা আলিানী হাদীসবিলক সহীহ িললন।  
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ََحبُِّكمْ  ِمن نإ »: 
َ
قَْربِْكم إِيَلَّ  أ

َ
ا ِمينِّ  َوأ  الِْقيَاَِمة يَْوََم ََمْلس 

َحاِسنُكمْ 
َ
ْخاَلق ا، أ

َ
ْبَغُضكمْ  َوإِنَّ  أ

َ
بَعَدُكمْ  إيِل  أ

َ
ا ِمينِّ  َوأ  ََمْلس 

دقُونَ  الَّرْثََثاُرونَ  الِْقيَاَِمة يَْوََم  رسول يا : قالوا َواملتَُفيْهُقونَ  َواملتُشِّ

 :قال املتفيهقون؟ فما واملتشدقون، الرثثارون علمنا قد اهلل،
ُونَ   «الُمتََكربِّ

“বকয়ামত বদিলস আমার বনকি মতামালদর মলযে সিথাবযক 
বপ্রয় িেবক্ত এিং মজবললির বদক বদলয় আমার সিথাবযক 
কালছর মলাক মস হলি, মতামালদর মলযে োর চবরত্র খুি 
সুন্দর। আর বকয়ামত বদিলস মতামালদর মলযে আমার 

বনকি সিথাবযক  ৃবণত িেবক্ত, মজবললির বদক বদলয় 
আমার মর্লক সিথাবযক দুলরর মলাক, মে ইচ্ছা কলর মিবি 
কর্া িলল, কর্ার মাযেলম মানুলষর ওপর অহংকার কলর 
এিং মে িেবক্ত দী থ কর্া িলল অলনের ওপর বনলজর 
িবেলত িণথনা কলর।   

ছয়, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, মচাগললখাবর ও নাম পবরিতথন করা: 
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অহংকারী বনলজলক অলনক িড় কলর মদলখ, িলল মস 
মানুষলক  ৃণা কলর তালদর  উপহাস কলর এিং বতরস্কার 
কলর।  

সাত, গীিত করা:  

অহংকারী এ কর্া প্রকাি করলত চায় মে, বনশ্চয় মস 
অনেলদর তুলনায় অবযক সম্মানী। আর গীিত, অনেলদর 

মদাষ প্রকাি ও তালদর দুিথলতা িণথনা করালক, মস তার 
িড়ত্ব প্রকালির মাযেম বহলসলি িেিহার কলর। 

আি, গরীি, বমসবকন, অসহায় ও দুিথল মলাকলদর সালর্ 
উঠা িসা করা হলত বিরত র্াকা:  

একজন অহংকারী োলক যন-সম্পদ, িংি মেথাদা ও 
সামাবজক অিস্থালনর বদক বদলয় তার মর্লক দুিথল মলন 
কলর, তার সালর্ উঠিস করালক  ৃণার মচালখ মদলখ। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর েুলগ অলনক 
মুিবরকলদর ইসলালম প্রলিি না করার কারণও এবি বছল, 
তারা েখন মদখত মে, অলনক মলাক োরা ইসলালম প্রলিি 
কলরলছ, তারা যন-সম্পদ, িংি মেথাদা ও সামাবজক 
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অিস্থালনর বদক বদলয় তালদর মর্লক দুিথল, তারা েবদ 
ইসলালম প্রলিি কলর তালদরও তালদর সালর্ উঠিস 
করলত হলি, এ আিংকায় তারা ইসলালম প্রলিি হলত 
বিরত র্ালক। 

সায়াদ ইিন আবি ওয়াক্কাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক 
িবণথত, বতবন িললন, 

 املرشكون فقال نفر ستة انليب صىل اهلل عليه و سلم مع كنا»

 فوقع علينا، الجيرتئون هؤالء اطرد صىل اهلل عليه و سلم  للنيب

 يقع أن اهلل شاء ما رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم  نفس ف

يَن يَدٱرُِد ۚإَواَل تَط﴿ «وجل عز اهلل فأنزل نفسه فحدث ِ ُعوَن ۚإَّلَّ
ِحَسابِِهم  ۚإَما َعلَيَك ِمن ۥ رلَعيِشِّ يُِريُدوَن وَجَههُ ٱلَغَدٰوِة وَ ٱَربَُّهم ِب 
ن َش  ن َش  ۚإَوَما ِمن ٖۚءۚإمِّ َفتَُكوَن ِمَن  ۚإرَُدُهمۚإَفتَط ٖۚءۚإِحَسابَِك َعلَيِهم مِّ

ِلِمنيَ ٱ ٰ  ]٢٥اْلنعام:  ]﴾لظَّ

“আমরা ছয় িেবক্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লালমর মজবললি উপবস্থত বছলাম, তখন মুিবরকরা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক িলল, তালদরলক 
দূলর সবরলয় দাও, োলত তারা আমালদর ওপর প্রাযানে 
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বিস্তার না কলর। তালদর কর্া শুলন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অন্তলর ো জাগার জনে আল্লাহ 
চাইল, তা জাগল এিং বতবন নমনীয় হললন। তারপর 
সালর্ সালর্ আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাবেল কলরন,  

ر﴿ ۥ  َهُه ريُرِيُدوَنروَجإ ُعوَنرَرباُهمربِٱلإَغَدوَٰةِرَوٱلإَعَِش ِ ِيَنريَدإ ُردِرٱَّلا َوَلرَتطإ
ءٖررَمارَعلَيإَكرِمنإر ِنرََشإ ءٖررِحَسابِِهمرم  ِنرََشإ رِحَسابَِكرَعلَيإِهمرم  رَوَمارِمنإ

َٰلِِميَر رَفَتُكوَنرِمَنرٱلظا ُرَدُهمإ  ]٢٥اْلنعام:  ]﴾َفَتطإ

“আর তুবম তাবড়লয় বদও না তালদরলক, োরা বনজ রিলক 
সকাল সন্ধোয় ডালক, তারা তার সন্তুবষ্ট চায়। তালদর 
মকালনা বহসাি মতামার ওপর মনই এিং মতামার মকালনা 
বহসাি তালদর ওপর মনই মে, তুবম তালদরলক তাবড়লয় 
বদলি, এরূপ করলল তুবম োবলমলদর অন্তভুথক্ত হলয় 
োলি”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫২] 

আল্লাহ তা‘আলার উবল্লবখত িাণী সম্পলকথ খাব্বাি 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িললন, একবদন আকরা ইিন হালিস 
আত-তামীবম ও উয়াইনা ইিন বহসন আল িাোরী উভলয় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর দরিালর এলস 
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মদলখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ দরিালর 
উপবস্থত বছল, সুহাইি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু বিলাল 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ও খাব্বাি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু। 
তাদের ছাড়াও আরও কতক দুিথল মুবমনলদর বনলয় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িসা বছল। তারা 
েখন তালদর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর 
দরিালর মদখল, তালদর অপছন্দ করল, তারপর তারা 
তার বনকি উপবস্থত হলয়, একালন্ত িলল, আমরা চাই 
তুবম আমালদর বিলিষ একবি মজবলি বনযথারণ করলি, 
োলত আরিরা আমালদর বিলিষ মেথাদা সম্পলকথ জানলত 
পারলি। কারণ, আমরা আরিরা েখন মতামার বনকি 
উপবস্থত হই, তখন আরিরা আমালদরলক এসি মগালাম 
ও বনকৃষ্ট মলাকলদর সালর্ মদখালক আমরা আমালদর জনে 
অপমান মিায করবছ। আমরা েখন উপবস্থত হই, তখন 

তালদরলক মতামার দরিার মর্লক দুলর সবরলয় বদলি। আর 
েখন আমরা মতামার সালর্ আললাচনা মিষ করি, তখন 
তুবম ইচ্ছা করলল তালদর সালর্ িসলি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তালদর প্রস্তালি সম্মবত জ্ঞাপন 



 

 

 
 77  

করললন এিং িলললন, হাাঁ। তখন তারা িলল, বঠক আলছ 

তাহলল এ বিষলয়র ওপর একবি চুবক্ত সাক্ষবরত মহাক, 
িণথনাকারী িললন, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম কাগজ কলম বনলয় আসার জনে িললন এিং 
চুবক্ত বলবপিি করার জনে আলী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুলক 
মডলক পাঠাললন, আমরা সিাই এক মকালন িসা বছলাম, 
তারপর বজিরীল ‘আলাইবহস সালাম েমীলন এলস এ 
আয়াত নাবেল কলরন: 

ُعوَنرَربار﴿ ِيَنريَدإ ُردِرٱَّلا رَوَلرَتطإ ۥ  َهُه ريُرِيُدوَنروَجإ ُهمربِٱلإَغَدوَٰةِرَوٱلإَعَِش ِ
ءٖر ِنرََشإ رِحَسابِِهمرم  ءٖررَمارَعلَيإَكرِمنإ ِنرََشإ رِحَسابَِكرَعلَيإِهمرم  رَوَمارِمنإ
َٰلِِميَر رَفَتُكوَنرِمَنرٱلظا ُرَدُهمإ  ]78]اْلنعام:  ﴾َفَتطإ

তারপর আকরা ইিন হালিস ও উয়াইনাহ ইিন বহসলনর 
আললাচনা কলর িললন, 

ٖضر﴿ َضُهمربَِبعإ ررَوَكَذَٰلَِكرَفَتناارَبعإ ِن  رَعلَيإِهمرم  ُ رٱّللا ُؤَلٓءِرَمنا َهٰٓ
َ
َُقولُٓواْرأ ِ َل 
َِٰكرِينَر لََمربِٱلشا عإ

َ
ربِأ ُ لَيإَسرٱّللا

َ
ْۗرأ ٓ  ]35]اْلنعام: ﴾بَيإنَِنا
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“আর এভালিই আমরা একলক অলনের িারা পরীক্ষা 
কলরবছ, োলত তারা িলল, ‘এরাই বক, আমালদর মযে 
মর্লক োলদর ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ কলরলছন? আল্লাহ বক 
কৃতজ্ঞলদর িোপালর পূণথ জ্ঞাত নয়? [সূরা আল-আন‘আম, 
আয়াত: ৫৩] তারপর আল্লাহ িললন, 

رأَِب﴿ ِمُنوَن ريُؤإ ِيَن رٱَّلا رَجآَءَك رَكَتَبرِإَوَذا رَعَليإُكمإ  ٌَٰم رَسَل رَفُقلإ َٰتَِنا َي
ر ِسهِ رَنفإ َٰ رََعَ رُسوَٓء ارِِبََهَٰلَةٖرَربُُّكمإ رَعِمَلرِمنُكمإ ناُهۥرَمنإ

َ
رأ ََة ررٱلراۡحإ ُثما

ناُهۥرَغُفورٞرراِحيٞمر
َ
لََحرفَأ صإ

َ
ِدهِۦرَوأ رَبعإ  ]35]اْلنعام:  ﴾٥٤تَاَبرِمن 

“আর োরা আমালদর আয়াতসমূলহর ওপর ঈমান আলন, 
তারা েখন মতামার কালছ আলস, তখন তুবম িল, 
‘মতামালদর ওপর সালাম’। মতামালদর রি তাাঁর বনলজর 
ওপর বললখ বনলয়লছন দয়া। বনশ্চয় মে মতামালদর মযে 
মর্লক না মজলন খারাপ কাজ কলর তারপর তাওিা কলর 
এিং শুযলর মনয়, তলি বতবন ক্ষমািীল, পরম দয়ালু। 
[সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫৪] বতবন িললন, তারপর 
আমরা তার এলক িালর কাছাকাবছ মগলাম এমনবক 
আমালদর হাাঁিু তার হাাঁিুর ওপর রাখলাম এ অিস্থায় 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমালদর সালর্ 
িলস র্াকলতা। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
েখন উঠলত চাইত, আমরা তালক মছলড় বদতাম। তারপর 
আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাবেল কলরন,  

ُعوَنرَرباُهمربِٱلإغَر﴿ ِيَنريَدإ َسَكرَمَعرٱَّلا رَنفإ ِبإ ريُرِيُدوَوٱصإ َنرَدوَٰةِرَوٱلإَعَِش ِ
ر رَمنإ َيا رَوَلرتُِطعإ نإ ةِرٱدلُّ ََيوَٰ رتُرِيُدرزِيَنَةرٱحلإ ُدرََعيإَناَكرََعنإُهمإ رَوَلرَتعإ ۥ  َهُه وَجإ

رفُُرطٗر ُرهُۥ مإ
َ
رأ رَوََكَن َُٰه رَهَوى رَوٱتاَبَع رِنَا

رذِكإ رَعن رقَلإَبُهۥ َفلإَنا غإ
َ
رأ ﴾ ٢٨ا
 ]88الكهف:]

“আর তুবম বনজলক নযেথিীল রাখ তালদর সালর্, োরা 
সকাল-সন্ধোয় তালদর রিলক ডালক, তাাঁর সন্তুবষ্টর উলেলি 
এিং দুবনয়ার জীিলনর মসৌন্দেথ কামনা কলর। মতামার 
দু’মচাখ মেন তালদর মর্লক  ুলর না োয়। আর ওই িেবক্তর 
আনুগতে কলরা না, োর অন্তরলক আমরা আমালদর বেবকর 
মর্লক গালিল কলর বদলয়বছ এিং মে তার প্রিৃবত্তর 
অনুসরণ কলরলছ এিং োর কমথ বিনষ্ট হলয়লছ।” সূরা 
আল-কাহাি, আয়াত: ২৮]  
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খাব্বাি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িললন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ িলস র্াকতাম। আর েখন 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মজবলি মর্লক 
উঠার সময় হত, তখন আমরা উলঠ মেতাম এিং রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক মছলড় বদতাম, োলত 
বতবন উঠলত পালরন।  

নয়. বনকৃষ্ট ও মদাষণীয় কালজর ওপর অিুি র্াকা:  

অহংকারী কখলনা তার বনলজর সংলিাযন ও তার মদালষর 
বচবকৎসা বিষলয় বচন্তা কলর না, কারণ, মস মলন কলর 
তার মচলয় বনলদথাষ, বনরপরায ও কালমল িেবক্ত আর মকউ 
হলতই পালর না এিং মস পবরপূণথ ও কাবমল িেবক্ত। িলল 
তার মলযে মকালনা মদাষ র্াকলত পালর, তা কখলনা মস 
বচন্তাও কলর না এিং কালরা মকালনা উপলদি মস শুলন 
না। োর িলল মস তার অহংকালরর মলযে আজীিন পলড় 
র্ালক। তালক মদাষণীয় গুণ ও কু-অভোস বনলয়ই মিাঁলচ 
র্াকলত হয়। মিষ পেথন্ত মৃতুে এলস োয় এিং তার হায়াত 
মিষ হলয় োয়। আল্লাহ আমালদর বহিােত  করুক! 



 

 

 
 81  

অিলিলষ তার অিস্থা তালদর মলতা হয়, োলদর বিষলয় 
আল্লাহ তা‘আলা িললন,  

ر﴿ َمَٰل  عإ
َ
ََسِيَنرأ خإ

َ رنُنَب ُِئُكمربِٱۡلإ رَهلإ رِفرر١٠٣قُلإ ُيُهمإ رَسعإ ِيَنرَضلا ٱَّلا
ر نإَيارَوُهمإ ةِرٱدلُّ ََيوَٰ ارٱحلإ رُُيإِسُنوَنرُصنإع  ناُهمإ

َ
الكهف: ]  ﴾١٠٤َُيإَسُبوَنرأ

324-323[ 

“িল, ‘আমরা বক মতামালদরলক এমন মলাকলদর কর্া 
জানাি, োরা আমললর বদক মর্লক সিলচলয় মিবি 
ক্ষবতগ্রস্ত’? দুবনয়ার জীিলন োলদর মচষ্টা িের্থ হলয় মগলছ, 
অর্চ তারা মলন করলছ মে, তারা ভাল কাজই করলছ’! 
[সূরা আল-কাহাি, আয়াত: ১০৩-১০৪] 

দি. কালরা উপলদি গ্রহণ না করা:  

অহংকারী িেবক্ত কখলনা কালরা উপলদি গ্রহণ কলর না। 
মস মলন কলর আবমলতা কাবমল িেবক্ত আমার মর্লক িড় 
আর মক হলত পালর? মে আমালক উপলদি বদলি। 
এছাড়াও মস বকভালি মানুলষর উপলদি গ্রহণ করলি? মস 
বনলজই মানুষলক উপলদি বদলয় মিড়ায়। এ যরলনর 
অহংকারীলদর বিষলয় আল্লাহ তা‘আলা িললন,  
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ُبُهۥرَجَهناُم رَوَۡلِئإَسر﴿ ثإِم رفََحسإ ِ
َخَذتإُهرٱلإعِزاةُربِٱۡلإ

َ
رأ َ ِإَوَذارقِيَلرََلُرٱتاِقرٱّللا

إِمَهاُدر  ]826ابلقرة: ]﴾ ٢٠٦ٱل

“আর েখন তালক িলা হয়, ‘আল্লাহলক ভয় কর’ তখন 
আত্মাবভমান তালক পাপ করলত উৎসাহ মদয়। সুতরাং 
জাহান্নাম তার জনে েলর্ষ্ট এিং তা কতই না মন্দ 
বঠকানা।” [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ২০৬] 

এগার. জ্ঞান অজথন না করা:  

অহংকারী িেবক্ত জ্ঞান অজথন হলত িবিত হয়। মস তার 
অহংকালরর কারলণ পড়া মলখা করলত পালর না। মস মলন 
কলর আবমলতা সি জাবন তাহলল আমালক আিার পড়লত 
হলি মকন?  

আল্লামা মুজাবহদ িললন, অহংকারী ও লবিত মলাক 
কখলনাই জ্ঞান অজথন করলত পালর না।15 একজন 

                                                           
15 িুখারী সংবক্ষি সনলদ কর্াবি িণথনা কলরন। পবরলচ্ছদ: ইলম অজথলন লজ্ঝা, 
আর আিু নয়াই হুবলয়ালত ২৮৭/৩ িণথনা কলরন, আল্লামা ইিলন হাজর 
িতহুল িারীলত [২২৯/১] িললন, মুজাবহলদর এ কর্াবি আলী ইিন আল-
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অহংকারীলক তার অহংকার সি সময় তালক িড় কলর ও 
মস সিার ঊলধ্বথ মদখায়। িলল মস অলনের বনকি মর্লক 
মকালনা ইলম, জ্ঞান, বহকমত, অবভজ্ঞতা ও মিকবনক 
বিখলত রাবজ না। তাই আজীিন মস অজ্ঞ, অনবভজ্ঞ, মূখথ 
ও জাবহল হলয়ই মিাঁলচ র্ালক।  

িার. অহংকারীর সালর্ সাক্ষাত হলল, মস সালাম মদয় না।  

আর েখন মকউ তালক সালাম মদয় তখন বচন্তা কলর, মস 
অলনক িড় হলয় মগলছ। কালরা জনে নত হয় না, তার 
মত মকালনা মলাকই হয় না। তার ওপর কালরা মকালনা 
অবযকার িা পাওনা মনই, মসই শুযু মানুলষর বনকি পায়। 
মানুষ তার কালছ কৃতজ্ঞ মস কালরা কালছ কৃতজ্ঞ নয়। 
কাউলক মস তার মচলয় উত্তম মলন কলর না, িরং মসই 
সিার মর্লক উত্তম। এ যরলনর যোন যারণার িলল মস 
প্রবতবদনই আল্লাহর রহমত মর্লক দুলর সরলত র্ালক। 
                                                           

মাদীলনর সনলদ আিু নুয়াইলমর বনকি মপালছ। বতবন ইিন উয়াইনা মর্লক 
আর বতবন মানছুর মর্লক িণথনা কলরন। মুসাবন্নলির িতথানুোয়ী সনদবি 
বিশুি। 
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আর মানুলষর বনকি  ৃণার পাত্র ও বনকৃষ্ট মানুষ িলল গণে 
হয়।16 

মতর. হাাঁিার সময় েবদ তার সালর্ অনে মকউ র্ালক, 
তালক তার বপছলন হািলত পছন্দ করা: 

হাাঁিার সময় তার সামলন মকউ হাাঁিুক তা মস পছন্দ কলর 
না। বনলজই আলগ আলগ হাাঁিলত পছন্দ কলর। আর মকালনা 
মজবললি উপবস্থত হলল অহংকারী সি সময় মজবললির 
সামলন িসলত পছন্দ কলর। সিার পলর এলস সামলন চলল 
োয়, বপছলন িলস না। মানুলষর মলযে সুনাম সুখোবত ও 
প্রবসিিা অজথন করলত পছন্দ কলর। বকন্তু একজন বিনয়ী 
কখলনাই এ গুললা পছন্দ কলর না। মস এসি মর্লক 
পলায়ন কলর। 

আলমর ইিন সায়াদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, 
বতবন িললন,   

                                                           
16  আর-রুহ ২৩৬। 
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 سعد رآه فلما عمر ابنه فجاءه إبله ف وقاص أيب بن سعد اكن»

 ف أنزلت :هل فقال .فزنل الراكب، هذا رش من باهلل أعوذ :قال
 سعد فرضب بينهم امللك يتنازعون انلاس وتركت وغنمك إبلك

 رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم  سمعت اسكت :فقال صدره، ف
َُ اهلل إِنَّ  يقوُل  ََ اتلَِّقَّ  الَْعبْدَ  ُُيِبِّ  «اخَلِفَّ  الَْغيِنِّ

“একদা সায়াদ ইিন আবি ওয়াক্কাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 
স্বীয় উলি সাওয়ার বছল, তালক মদলখ তার মছলল উমার 
সামলন অগ্রসর হললা। সায়াদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু তালক 

মদলখ িলল, এ আলরাহণকারীর অবনষ্টতা মর্লক আশ্রয় 
প্রার্থনা কবর। তারপর মস বনলচ অিতরণ করলল তালক 
িলা হললা, তুবম মতামার উি ও ছাগল বনলয় িেস্ত হলল, 
অর্চ মলালকরা পরস্পর িাদিাহলক বনলয় বিিাদ করলছ। 
এ কর্া মিালন সায়াদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু তার িাহুলত 
আ াত কলর িলল, তুবম চুপ কর! আবম রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক িললত শুলনবছ, আল্লাহ তা‘আলা 
বনরুত্তাপ, মুত্তাকী, গবণলক অবযক পছন্দ কলরন।   
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ইমাম নিিী রহ. িললন, হাদীলস ‘বগনা’ িারা উলেিে 
হললা, নিলসর বগনা। অন্তলরর বদক বদলয় মে গবণ মসই 
হললা, আল্লাহর বপ্রয় গবণ িান্দা। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, সবতেকার মগনা হললা, 
নিলসর মগনা।17 আর এখালন বনরুত্তাপ িারা উলেিে 
হললা, মে মলাক দুবনয়ার ঝালমলা িাদ বদলয় শুযু আল্লাহর 
ইিাদলত মগ্ন র্ালক এিং িেবক্তগত কালজই মলনালোগী 
হয়।18   

  

                                                           
17 মুসবলম ২৯৬৫ 
18 ইমাম নিিীর মুসবলম িবরলির িোখো ১০০/১৮ 
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অহংকারীর িাবস্ত 

একজন অহংকারীলক আল্লাহ তা‘আলা অিিেই িাবস্ত 
মদলিন। আল্লাহ তা‘আলা তার িাবস্ত দুবনয়ালতও মদলিন 
এিং আলখরালতও মদলিন।  

দুবনয়ালত অহংকারীর িাবস্ত:  

১. একজন অহংকারীলক তার চাবহদার বিপরীত দান 
করার মাযেলম িাবস্ত মদওয়া হয়। মেমন, মস মানুলষর 
বনকি চায় সম্মান বকন্তু মানুষ তালক বিপরীতবি উপহার 
মদয়, অর্থাৎ  ৃণা কলর।  

অহংকারীলক মলালকরা বনকৃষ্ট মানুষ মলন কলর এিং  ৃণা 
কলর। এবি হললা, একজন অহংকারীর জনে আল্লাহর পক্ষ 
হলত বিলিষ িাবস্ত। দুবনয়ার বচরন্তন বনয়মই হললা, 
অহংকারীলক মকউ ভাললা মচালখ মদলখ না, সিাই তালক 
 ৃণা কলর। আর মে িেবক্ত অহংকার কলর, বনলজলক িড় 
মলন কলর আল্লাহ তা‘আলা তালক মছাি কলর, আর মে 
িেবক্ত আল্লাহর জনে বিনয় ও নম্রতা অিলম্বন কলর, 
আল্লাহ তা‘আলা তার মেথাদালক িৃবি কলর। আর মে িেবক্ত 
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হলকর বিপলক্ষ িড়াই কলর, আল্লাহ তা‘আলা তালক 
অসম্মান ও অপমান কলর। 

২. বচন্তা-বিবকর, উপলদি গ্রহণ করা ও আল্লাহর 
আয়াতসমূহ হলত নবছহত অজথন করা হলত িবিত হয়।  

আল্লাহ তা‘আলা িললন,  

رِإَونر﴿ ِ َق 
ِرٱحلإ ۡرِضربَِغيإ

َ وَنرِفرٱۡلإ ُ ِيَنرَيَتَكبا رٱَّلا رَءاَيَِٰتَ ُِفرََعنإ َصإ
َ
َسأ

رَءايَةٖر اْرُُكا ِمُنواْربَِهارِإَونريَرَرريََروإ ريُؤإ ِدرَلرَيتاِخُذوهُرَسبِيٗلرلا اْرَسبِيَلرٱلرُّشإ روإ
رَسبِيٗل ر رَيتاِخُذوهُ ِ ََغ 

رٱلإ رَسبِيَل ْ ا ريََروإ ْرأَِبِإَون بُوا رَكذا ناُهمإ
َ
ربِأ َٰلَِك َٰ َٰرر تَِنارَي

 ]336اْلعراف: ] ﴾١٤٦َوََكنُواْرََعنإَهارَغَٰفِلَِير

 

“োরা অনোয়ভালি েমীলন অহঙ্কার কলর আমার 
আয়াতসমূহ মর্লক তালদরলক আবম অিিেই বিবরলয় 
রাখি। আর তারা সকল আয়াত মদখললও তালত ঈমান 
আনলি না এিং তারা সবঠক পর্ মদখললও তালক পর্ 
বহসালি গ্রহণ করলি না। আর তারা ভ্রান্ত পর্ মদখলল তা 
পর্ বহসালি গ্রহণ করলি। এিা এ জনে মে, তারা আমার 
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আয়াতসমূহলক অস্বীকার কলরলছ এিং মস সম্পলকথ তারা 
বছল গালিল।” [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াত: ১৪৬] 

আল্লামা সাদী রহ. িললন, আমার আয়াতসমূহ হলত 
তালদর আবম বিবরলয় রাখলিা এ কর্ার অর্থ হললা, আবম 
তালদর আমার আয়াত হলত উপলদি গ্রহণ করলত এিং 
আমার আয়ালতর মমথার্থ িুঝা হলত বিবরলয় রাখলিা।  

অর্থাৎ োরা আমার িান্দালদর ওপর অহংকার কলর, 
হলকর বিরুিাচরণ কলর ও োরা হক বনলয় োরা আসলছ, 
তালদর বিরুলি অিস্থান মনয়, আবম তালদর আমার 
আয়াতসমূহ মর্লক উপলদি গ্রহণ করা হলত বিরত 
রাখলিা। আর োরা এ যরলনর গুলণ গুণাবেত হলি, আল্লাহ 
তা‘আলা তালক অলনক কলোণ হলত িবিত ও অপমান 
অপদস্থ করলি। আল্লাহর আয়াতসমূহ হলত ো তার 
উপকালর আসলি তা হলত তালক বিবরলয় রাখা হলি। 
িরং, অলনক সময় অিস্থা এমন হলি, তার বনকি সি 
বকছুর িাস্তিতা উলি পলি হলয় োলি। তখন মস 
ভাললালক খারাপ জানলি আর খারাপলক ভাললা জানলি।  
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৩. দুবনয়ালত তালদর িাবস্ত মদওয়া হয়।  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অহংকারীলদর 
দুবনয়ালত িাবস্তর ম াষণা মদন। 

সালামা ইিন আকওয়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, 
বতবন িললন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
িললন, 

َباِرينَ  ِف  يُْكتََب  َحّتَّ  بِنْفِسهِ  يَْذَهُب  الرَُّجُل  يََزاُل اَل  »  َفيُصيبُهُ  اجلَّ

َصاَبُهمْ  َما
َ
 «أ

“একজন মানুষ সিথদা অহংকার করলত র্ালক। অতুঃপর 
একবি সময় আলস তখন তার নাম জাব্বাবরনলদর খাতায় 
বলবপিি করা হয়, তখন তালক এমন আোি আক্রান্ত িা 
গ্রাস কলর, ো অহংকারীলদর গ্রাস কলরবছল”।19 

মানুষ অহংকার করলত করলত বনলজলক অলনক িড় মলন 
কলর, মস মলন কলর তার মেথাদা অনে মানুলষর মচলয় 
অলনক ঊলধ্বথ, এভালি চললত চললত একবি সময় আলস, 

                                                           
19 বতরবমেী, হাদীস নং ২০০০ এিং বতবন িললন হাদীসবি হাসান।  
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তখন তার নাম অহংকারী োললমলদর খাতায় বলখা হয়। 
বিরআউন হামান ও কারূলনর কাতালর তালক িাবমল করা 
হয়। এ হাদীসবি একবি িাস্তি নমুনা তুলল যলর, তা 
হললা, একজন মানুষ প্রর্লমই িড় যরলনর োবলম হলয় 
োয় না। িরং তা হললা চলমান পবক্রয়া। একিা সময় 
আলস তখন মস আর ইচ্ছা করলল বিলর আসলত পালর 
না। এ কারলণই আমরা িবল, মহ জ্ঞানীরা মতামরা 
অহংকালরর পবরণবতলক ভয় কর। প্রর্ম মর্লকই মতামরা 
অহংকার মর্লক িাাঁচলত মচষ্টা কর। মরাগ েখন মছাি র্ালক 
তখন বচবকৎসা করলত হয়, অনের্ায় েখন িড় হলয় োয়, 
তখন বচবকৎসা করা সিি নাও হলত পালর। অনুরূপভালি 
েত িড় িড় অবগ্নকাি  লি, তা প্রর্লম মছাি কয়লা 
মর্লকই শুরু হয় তারপর তা ভয়ািহ আকার যারণ কলর। 
েবদ প্রর্লমই তা বনবভলয় মদওয়া মেত, তা হলল এতিড় 
বিপদ হত না।     

চার. অহংকারীলদর মর্লক বন‘আমতসমূহ বছবনলয় মনওয়া 
হয়।  
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অহংকার বন‘আমতসমূহ বছবনলয় মনওয়া ও আল্লাহর 
আোি অিতীণথ হওয়ার কারণ হলয় র্ালক। 

সালামাহ ইিনুল আকওয়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক 
িবণথত, বতবন িললন,    

 بشماهل رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم  عند أكل رجال أن»

 إال منعه ما اَستَْطَعت اَل  :قال أستطيع ال قال بيَِمينِكََ ُكْ  :فقال

 «فيه إىل رفعها فما :قال .الكرب

“একবদন এক মলাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লালমর দরিালর িাম হাত বদলয় খাওয়া শুরু করলল 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তালক িলললন, 
তুবম ডান হাত বদলয় খাও। উত্তলর মলাকবি িলল, আবম 
পারবছনা! তার কর্ার মপ্রক্ষাপলি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তালক িলল, তুবম পারলি না? মূলত: 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর কর্ার অনুকরণ 
করা হলত তালক তার অহংকারই বিরত রালখ। িণথনাকারী 
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িললন, মলাকবি আর কখলনাই তার হাতলক তার মুখ 
পেথন্ত উঠালত পালর বন।20 

ইমাম নিিী রহ. িললন, এ হাদীসবি িারা প্রমাবণত হয়, 
মে িেবক্ত মকালনা প্রকার অপারগতা ও েুবক্ত ছাড়া 
িরী‘আলতর বিযালনর বিলরাবযতা কলর তার জনে িদলদায়া 
করা জালয়ে আলছ। এ মলাকবিলক তার অহংকার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর অনুকরণ ও তার 
বনলদথি মানা হলত বিরত রালখ, তার অহংকালরর তবড়ৎ 
িাবস্ত হললা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার 
অক্ষমতার জনে িদ-মদা‘আ কলরন। আল্লাহ তা‘আলা তার 
নিীর িদ-মদা‘আ কিুল কলরন এিং সালর্ সালর্ মলাকবি 
আক্রান্ত হয়। িলল মস আর কখলনাই তার হাতলক তার 
মুখ পেথন্ত উঠালত সক্ষম হন বন।  

ঐ সি অহংকারী োলদরলক তালদর অহংকার সলতের 
অনুকরণ করা হলত বনলষয কলর, তারা বক ভয় কলর না 
মে, আল্লাহ তা‘আলা তালদর মস সি বন‘আমতসমূহ 

                                                           
20 সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ২০২১ 
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বছবনলয় মনলিন মে সি বন‘আমলতর তারা নািরমানী কলর 
এিং অহংকার কলর।  

৫. অহংকার জবম ধ্বস ও কির আোলির কারণ হয়।  

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হাদীলস বিষয়বি 
স্পষ্ট কলরন। মেমন, আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 
মর্লক িবণথত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
িললন,    

 َنْفُسُه، ُتْعُجبهُ  ُحلَّة   ِف  يْميِش  َقبْلُكمْ  اَكنَ  ِِمنِّْ  رَُجل   بَيْنََما »

ل   تَُه، ُمرَجِّ  إىِل  فِيَها َيتَْجلَُجل َفُهو اْْلرَض بِهَِ اهلل َخَسَف  إِذَْ مُجِّ

 «الِْقيَاَِمة يَْوَِم

“মতামালদর পূলিথর েুলগর এক মলাক একবি কাপড় ও 
লুবঙ্গ পবরযান কলর ও তার চুল গুললা তার কাাঁলযর ওপর 
ঝুবললয় অহংকার কলর হাাঁিবছল। কাপড়িয় মলাকবিলক 
অহংকালরর বদলক বনলয় োয়। আল্লাহ তা‘আলা মলাকবিলক 
েবমলনর অভেন্তলর বকয়ামত বদিস পেথন্ত পুাঁতলত র্াকলি। 
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আর মস বকয়ামত বদিস পেথন্ত এ বদক মসবদক নড়াচড়া 
করলত র্াকলি।”21  

আল্লামা বিলরাজ আিাবদ রহ. িললন, স্থান ধ্বলস োওয়া 
অর্থ হললা, মস ভু-গলিথ চলল মগল। আর আল্লাহ অমুকলক 
েবমলন ধ্বলস বদল, অর্থাৎ তালক েবমলন গালয়ি কলর 
মিলল।  

আল্লামা ইিন হাজার রহ. িললন, حلة ف يميش  এর অর্থ 

হললা, একবি চাদর ও লুবঙ্গ পবরযান কলর হাাঁিবছল। আর 
সহীহ মুসবললম আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক 
হাদীসবি এ িলব্দ িবণথত- 

 «بُْرَديْهِ  ِف  يتَبْخرَت  رُجل بَيْنَما»

 এ কর্াবির “চুলগুললালক একত্র কলর মার্া  مرجل مجته

মর্লক বনলয় কাাঁয পেথন্ত অর্িা তার মচলয় আরও মিবি 
ঝুবললয় মদওয়া। ترجيل الشعر “তারজীলুি িার” কর্াবির 
“মার্া আাঁচড়ালনা ও মার্ায় মতল লাগালনা। 

                                                           
21 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৯;  সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ২০৮৮। 
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 «الِْقيَاَمة يَْوم إىَل  فِيَها يتََجلَْجل َفَهو اْْلَرَْض بِهَِ اهلل َخَسَف  إذْ »

اتلحرك  :اتلجلجل তাজালজুল িলব্দর অর্থ হললা, নড়াচড়া 
করা। আিার মকউ মকউ িললন, আওয়ালের সালর্ 

নড়াচড়া করা। আর আল্লামা ইিন িালরস রহ. িললন, 
 িলব্দর “কবঠন ভু-কম্পনসহ েমীলন ধ্বলস اتلجلجل

োওয়া এিং এবদক মসবদক নড়িড় করা। সুতরাং  
 িলব্দর অর্থ হললা, েমীলন নামলত يتجلجل ف اْلرض
র্াকলি কবঠন কম্পন ও হরকত সহ। আর হাদীলসর অর্থ 
হললা, েবমন এ মলাকবির মদহলক ভক্ষণ করলি না িলল 
তালক ধ্বংস করা সহজ হলি। আর িলা হলি মস এমন 
এক কাবির োর মদহ মৃতুের পর বনুঃলিষ হলি না।22  

পরকাললর জীিলন অহংকালরর িাবস্ত: 

১. অহংকারী ধ্বংসপ্রাি মলাকলদর সালর্ ধ্বংস হলি। 

িুোলা ইিন উিাইদুল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, 

                                                           
22 িাতহুল িারী ২৬১/১০। 
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ل :َعنُْهمْ  تَْسأَل  ال ثاَلثة   »  رَِداَءَُه فَإنَ  كرِبَياِءهِ، ِف  اهلل يُناَِزعُ  رَج 

ُزة، َوإزارهُ  الْكرِبَياُء، ْمرِ  ِف  يَُشك َورُجل   اِلعَّ
َ
 ِمنْ  َوالَْقنُوُط  اهلل، أ

 « الل رَََحةِ 

“বতন িেবক্তর পবরণবত সম্পলকথ মতামরা আমালক মকালনা 
বকছু বজজ্ঞাসা করলি না। এক- মে িেবক্ত আল্লাহ িড়ত্ব 
বনলয় আল্লাহর সালর্ ঝগড়া কলর। কারণ, িড়ত্ব হললা 
আল্লাহর চাদর আর তার পবরলযয় হললা ইিত। দুই- মে 
িেবক্ত আল্লাহর বিযালনর বিষলয় সলন্দহ মপাষণ কলর। 
বতন- মে িেবক্ত আল্লাহর রহমত হলত বনরাি হয়।”23  

দুই. অহংকারীরা বকয়ামত বদিলস রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর বনকি সিলচলয়  ৃবণত ও 
অিস্থালনর বদক বদলয় অলনক দুলর হলি।  

জালির রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, 

                                                           
23 ইিন হাব্বান, হাদীস নং ৪৫৫৯। 
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«ََ ََحبُِّكمْ  ْمن إِنِّ
َ
قَْربِْكم إيِلَّ  أ

َ
ا ِمينِّ  َوأ  الِْقيَاَِمة يَْوََم ََمْلس 

َحاِسنُكمْ 
َ
ْخاَلق ا، أ

َ
ْبَغُضكمْ  َوإِنَّ  أ

َ
بَعَدُكمْ  إيلَّ  أ

َ
ا ِمينِّ  َوأ  ََمْلس 

دقُونَ  الَّرْثثارونَ  الِْقيَاَِمة يَْوََم  رَُسوَل  يَا :قَالُوا .َوالُمتََفيِْهُقونَ  َوالَُمتَشِّ

ثاُرونَ  َعلِمناَ  قَدْ  اهلل، دقُوَن، الَّرْثَ  :قَاَل  الُمتََفيِْهُقوَن؟ َفَما َوالَُمتَشِّ

ُونَ   «الُمتََكربِّ

“বকয়ামত বদিলস মতামালদর মলযে মে আমার খুি বপ্রয় ও 
মজবললির বদক বদলয় আমার এলকিালর বনকলি অিস্থান 
করলি, মস হললা মতামালদর মলযে োরা আখলাক ও 
চবরলত্র উত্তম। আর মতামালদর মলযে মে সিথাবযক  ৃবণত 
এিং মজবললির বদক বদলয় আমার অলনক দুলর অিস্থান 
করলি, মস হললা, মে অবতবরক্ত ও দী থ কর্া িলল এিং 
মানুলষর বনকি মুখ ভলর কর্া িলল। সাহািারা িলললন, 
োরা অবতবরক্ত ও দী থ কর্া িলল, তালদর আমরা 
জানলাম, বকন্তু োরা মানুলষর বনকি মুখ ভলর কর্া িলল, 
তারা কারা? বতবন িলললন, অহংকারীরা।24  

                                                           
24 বতরবমেী, হাদীস নং ২০১৮। 
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বতন. অহংকারীরা আল্লাহর সালর্ সাক্ষাত করলি, মে 
অিস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তার ওপর কু্ষব্ধ:  

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, 
বতবন িললন, 

 ِف  َتعَّظمَ  َمن: يقول   رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم  سمعت» 
وْ  َنْفِسهِ 

َ
 «َغْضبَانُ  علَيْهِ  وَُهوَ  اهلل ِلقَ  ِمْشيَتِهَِ ِف  اْختَاَل  أ

“আবম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক িললত 
শুলনবছ, মে িেবক্ত মলন মলন বনলজলক িড় মলন কলর এিং 
হাাঁিার সময় অহংকার কলর, মস আল্লাহর সালর্ সাক্ষাত 
করলি মে অিস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তার ওপর 
রাগাবেত”।25  

চার. অহংকারীলদর আল্লাহ তা‘আলা বকয়ামলতর বদন 
অতেন্ত অপমান অপদস্ত কলর একত্র করলি: 

আমর ইিন মিায়াইি মর্লক িবণথত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, 

                                                           
25 আহমদ: ৫৯৫৯ 
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َُون ُُيرَْشُ  » ْمثاَل الِْقيَاَِمة يَْوََم الُمتََكربِّ
َ
رِّ  أ  الِّرَجاِل، َصِور  ِف  اَّلَّ

لُّ  َيْغَشاُهمْ  ، ُكِّ  ِمنْ  اَّلُّ ََ ف ِسْجن   إىَِل  فَيَُساقُونَ  َمََكن   يَسّمَّ  َجَهنمَّ

 طِينَةََ انلَّارِ  أْهِل  ُعَصاَرةِ  ِمنْ  يَُسقْوََن اْْلنيَاِر نَارُ  تَعلُوُْهم بُولَس،

 «اخَلبَالِ 

 “অহংকারীলদর বকয়ামলতর বদন িড় মানুলষর আকৃবতলত 
মছাি মছাি বপপড়ার মত কলর একত্র করা হলি। অপমান 
অপদস্থ সি বদক মর্লক তালক গ্রাস কলর মিললি। 
তারপর তালক জাহান্নালমর মলযে একবি মজলখানা োর 
নাম ‘িুলাস’, তার বদলক মিলন মহাঁচলড় মনওয়া হলি। 
তালদরলক জাহান্নালমর প্রজ্ববলত আগুন চতুবদথক মর্লক 
গ্রাস কলর মিললি। আর তালদরলক জাহান্নামীলদর বপত্ত, 
পুাঁজ ও িবম মর্লক তালদর পানীয় মদওয়া হলি।26  

হাদীলসর িোখো:  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর িাণী:  

 িব্দবির اَّلر এখালন ُيرشاملتكربون يوم القيامة أمثال اَّلر
অর্থ বনহায়া বকতালি, মছাি মছাি লাল বপপড়ার দল িলল 
                                                           
26 বতরবমেী, হাদীস নং ২৪৯২। বতবন িললন হাদীসবি হাসান। 
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উলল্লখ করা হলয়লছ। আর ُيرشاملتكربون يوم القيامة أمثال
 এ কর্াবির অর্থ হললা, বনকৃষ্ট ও মছাি হওয়ার বদক اَّلر 
বদলয় তারা গুলড়া গুলড়া বপপড়ার মত। আর ف صور الرجال  

এর অর্থ হললা, তারা আকৃবতলত মানুলষর আকৃবত, বকন্তু 
তালদর মদহ বপপড়ার মত মছাি। يغشاهم اَّلل من ك مَكن 
এ কর্াবির অর্থ হললা, তারা বকয়ামলতর বদন এতই 
অপমান অপদস্ত হলি, আল্লাহ তা‘আলার দরিালর তালদর 
মকালনা মান-সম্মান িললত বকছুই র্াকলি না। 
হািরিাসীরা তালদর পা বদলয় তালদরলক পা-পৃষ্ট করলি, 
তালদর প্রবত মকালনা মকালনা প্রকার ভ্রুলক্ষপ করলি না। 
 এ কর্াবির অর্থ  يساقون إىل سجن ف جهنم يسّم بولس

হললা, জাহান্নালমর মলযে একবি মজলখানার বদলক তালদর 
মিলন মনওয়া হলি, োর নাম িুলুস।  تعلوهم نار اْلنيار
 ,এ কর্াবির অর্থ হললা يسقون من عصارة أهل انلار
জাহন্নালমর আগুন তালদর গ্রাস কলর মিললি এিং মঢলক 
মিললি এিং জাহান্নামীলদর মদহ হলত মে সি পুাঁজ, িবম 
ও রক্ত মির হলি, তাই তালদর মখলত মদওয়া হলি। কারণ, 
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একজন অহংকারী দুবনয়ালত িড় একবি আকার যারণ 
কলরবছল এিং দুবনয়ালত িড় যরলনর আসন দখল কলর 
বনলয়বছল। তাই আল্লাহ তা‘আলা বকয়ামলতর বদন সমগ্র 

মানুলষর সামলন তালক মছাি মছাি বপপড়ার পাললর মত 
কলর একত্র কলর তালক লিা ও িাবস্ত বদলিন।  

পাাঁচ. অহংকার জান্নালত প্রলিলির প্রবতিন্ধক: 

আবু্দল্লাহ ইিন মাসুদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন,    

ََ يْدُخُل  ال» ة   ِمثَْقاُل  قَلْبِهَِ ِف  اَكنَ  َمنْ  اجلَنةَّ  :رجل قال كرْب   ِمنْ  َذرَّ

إن  قال .حسنة ونعله حسنا ثوبه يكون أن ُيب :  الرجل إن
َِ، َبُطر اِلْكرب اجلَْماَل، ُُيُب  مَجيِل   اهلل  «انلاَِّس  وَغمط احْلَقِّ

“োর অন্তলর একবি অণু পবরমাণ অহংকার র্ালক, মস 
জান্নালত প্রলিি করলি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম এ কর্া িললল, এক মলাক দাাঁবড়লয় বজজ্ঞাসা 
করল, মকালনা মকালনা মলাক এমন আলছ, মস সুন্দর 
কাপড় পবরযান করলত পছন্দ কলর, সুন্দর জুতা পবরযান 
করলত পছন্দ কলর, এসিলক বক অহংকার িলা হলি? 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলললন, আল্লাহর 
তা‘আলা বনলজই সুন্দর বতবন সুন্দরলক পছন্দ কলরন। 
অহংকার হললা, সতেলক মগাপন করা এিং মানুষলক 
বনকৃষ্ট িলল জানা।27  

ছয়. অহংকারীলদর জনে জাহান্নালমর ওয়াদা মদওয়া আলছ: 

আবু্দল্লাহ ইিন মাসুদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন,  

ْخرِبُكمْ  أاَل  يقول انليب صىل اهلل عليه و سلم سمعت»
ُ
ْهِل  أ

َ
 بأ

عف   ِضعيف   ُكُّ  اجلَنَِّة، َْقَسمَ  لَوْ  َمتضِّ
َ
اَل  َْلبَُّره، اهلل ىلَعَ  أ

َ
ْخرِبُكمْ  أ

ُ
 أ

ْهِل 
َ
 «ُمْستَْكرِب  َجوَّاظ   ُعتُل   ُكُّ  انلَّاِر، بأ

“আবম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক িললত 
শুলনবছ, আবম মতামালদর মর্লক কারা জান্নাবত তালদর 
বিষলয় খির বদি বক? তারা হললা সি দুিথল ও অসহায় 
মলালকরা তারা েবদ আল্লাহর িপর্ কলর আল্লাহ তা‘আলা 
তালদর দায় মুক্ত কলর। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 

                                                           
27 সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ৯১। 
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আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, আবম বক মতামালদর কারা 
জাহান্নালম োলি তালদর বিষলয় খির বদি? তারা হললা, 
সি অহংকারী, দাবিক ও হঠকারী মলালকরা”।28 

 আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, 

 اجلَبَّاُرونَ  يْدُخليُِن  :انلاَّرُ  َفَقالَْت  َواجلَنَّةُ  انلَّارُ  اَْحتجِّْت»

ُونَ   انلاَِّس  ضَعَفاءُ  إال يْدُخليُِن  اَل  يِل  َما :اجلَنَّةُ  َوقَالَْت  َوالُمتََكربِّ

نِْت  لِلناَّرِ  وََجلَّ  عزَّ  اهلل َفَقاَل  وََسَقُطُهْم؟
َ
ََعذِّب َعَذايِب  أ

ُ
 َمنْ  بِكَِ أ

َشاءُ 
َ
ََبَما أ ِصيُب  قَاَل  َوُرِّ

ُ
َشاءُ  َمنْ  بِكَِ أ

َ
َِ َوقَاَل  أ نِْت  :لِلَجنةَّ

َ
 رَََحيِت  أ

رُْحم
َ
َشاءُ  َمنْ  بِكَِ أ

َ
ة َولُكِّ  أ  «ِملْؤَُها ِمنُْكَما َواِحد 

“জান্নাত ও জাহান্নাম উভলয় আল্লাহ তা‘আলার দরিালর 
বিতকথ কলর, জাহান্নাম িলল, আমার বনকি িড় িড় 
দাবিক ও অহংকারীরা প্রলিি করলি আর জান্নাত 
আল্লাহলক িলল, বক িোপার আমার বভতর শুযু দুিথল ও 
বিতাবড়ত মলালকরা প্রলিি কলর। তখন আল্লাহ তা‘আলা 
জাহান্নামলক িলল, তুবম হলল আমার আোি। আবম 
                                                           
28 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৯১৮; সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ২৮৫৩। 
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মতামার মাযেলম োলক চাই তালক আোি বদি। অর্িা 
আল্লাহ িললন, মতামার মাযেলম আবম োলক চাই তালক 
পাকড়াও করলিা আর জান্নাতলক আল্লাহ তা‘আলা িললন, 
তুবম আমার রহমত আবম মতামার িারা োলক চাই তালক 
রহম করি। আর মতামালদর উভলয়র প্রলতেলকর জনে 
রলয়লছ ের্ালোগে অবযিাসী।29 

আল্লামা ইিন হাজার রহ. িললন, হাদীলস দু’বি িব্দ অর্থাৎ 
رِبينَ  ربينَ  ও الُمتَكِّ  ,উলল্লখ করা হয়, মকউ মকউ িললন املتَجِّ
িব্দ দু’বির অর্থ একই। আিার মকউ মকউ িললন, না, 

দু’বি িলব্দর অর্থ দু’বি  َرِبين  িলব্দর অর্থ হললা ঐ সি الُمتَكِّ
অহংকারী োরা তালদর মলযে মনই এমন বকছু বনলয় 
অহংকার কলর। আর  َربين  িলব্দর “তার বনকি ো املتَجِّ
আলছ তা বনলয় িড়াই করা।  

আর হাদীলস মে দুিথল মলালকর কর্া িলা হলয়লছ, তারা 
হললা, োরা অহংকারীলদর দৃবষ্টলত দুিথল ও বনকৃষ্ট এিং 
তালদর মচালখ তারা মানুষ বহলসলি গণে নয়। অনের্ায় 
                                                           
29 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৮৫০; সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ২৮৪৬। 
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আল্লাহ তা‘আলার দরিালর তারা অলনক সম্মান ও 
মেথাদার অবযকারী। তালদর অন্তলর আল্লাহর িড়ত্ব ও 
কুদরলতর অনুভূবত র্াকার কারলণ তারা তালদর বনকি 
ো আলছ তালক তুচ্ছ মলন কলর এিং আল্লাহ তা‘আলার 
ইিাদত িলন্দগীলত তারা অতেবযক বিনয়ী ও মছাি হলয় 
র্ালক। এ কারলণই হাদীলস তালদর দুিথল মলাক িলা 
হলয়লছ।  

সাত. অহংকারীলদর অপমান অপদস্ত কলর জাহান্নালম 
প্রলিি করালনা হলি।  

আল্লাহ তা‘আলা িললন,  

ر﴿ رفُتَِحتإ رَجآُءوَها رإَِذا ٰٓ ا رَحتا رُزَمر  رَجَهناَم ْرإََِلَٰ ِيَنرَكَفُرٓوا رٱَّلا َوِسيَق
ر رَيتإلُوَنرَعلَيإُكمإ ِنُكمإ ررُُسٞلرم  تُِكمإ

إ
ريَأ لَمإ

َ
رَخَزَنُتَهآرأ َُٰبَهارَوقَاَلرلَُهمإ بإَو

َ
أ

ِر رَءاَيَِٰترَرب  رَوَلَِٰكنإ رَهََٰذا رقَالُواْربََلَٰ رلَِقآَءريَوإِمُكمإ رَوُينِذُرونَُكمإ ُكمإ
َٰفِِريَنر رٱلإَك رَُكَِمُةرٱلإَعَذاِبرََعَ تإ ََٰبرَجَهناَمرر٧١َحقا بإَو

َ
ْرأ ُخلُٓوا قِيَلرٱدإ

ِيَنر ِ ُمَتَكب 
إ  ]63,68الزمر: ] ﴾٧٢َخَِِٰلِيَنرفِيَها رفَبِئإَسرَمثإَوىرٱل



 

 

 
 107 

 

“আর কাবিরলদরলক দলল দলল জাহান্নালমর বদলক 
হাাঁবকলয় বনলয় োওয়া হলি। অিলিলষ তারা েখন 
জাহান্নালমর কালছ এলস মপৌঁছলি তখন তার দরজাগুললা 
খুলল মদওয়া হলি এিং জাহান্নালমর রক্ষীরা তালদরলক 
িললি, ‘মতামালদর মযে মর্লক মতামালদর কালছ বক 
রাসূলগণ আলসবন, োরা মতামালদর কালছ মতামালদর 
রলির আয়াতগুললা বতলাওয়াত করত এিং এ বদলনর 
সাক্ষাৎ সম্পলকথ মতামালদরলক সতকথ করত’? তারা 
িললি, ‘অিিেই এলসবছল’; বকন্তু কাবিরলদর ওপর 
আোলির িাণী সলতে পবরণত হললা। তালদরলক িলা হলি, 
মতামরা জাহান্নালমর দরজা বদলয় প্রলিি কর বচরকাল 
মতামরা মসখালন অিস্থান করলি। অহংকারীলদর িাসস্থান 
কতই না মন্দ”। [সূরা আে-েুমার, আয়াত: ৭১-৭২] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও িললন,  

ر﴿ وَنرََعنإ ِبُ َتكإ ِيَنريَسإ رٱَّلا رإِنا رلَُكمإ  َتِجبإ سإ
َ
رأ ُعوِنٓ َوقَاَلرَربُُّكُمرٱدإ

ُخلُوَنرَجَهناَمرَداِخرِينَر  ]62اغفر: ] ﴾ِعَباَدِِترَسَيدإ
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“আর মতামালদর রি িলললছন, ‘মতামরা আমালক ডাক, 
আবম মতামালদর জনে সাড়া মদি। বনশ্চয় োরা অহঙ্কার 
িিতুঃ আমার ইিাদত মর্লক বিমুখ র্ালক, তারা অবচলরই 
লাবঞ্ছত অিস্থায় জাহান্নালম প্রলিি করলি।” [সূরা গাবির, 
আয়াত: ৬০] 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, 

ز اهلل قَاَل »  نَازََعيِن  َفَمنْ  إَِزارِي، َوالَعَظَمةُ  رَِدايِئ، الْكرْبَياءُ  :وََجلَّ  َعِّ
دا  «انلاَّرِ  ِف  قََذْفتُهُ  ِمنُهَما َوِاح 

“আল্লাহ তা‘আলা িললন, অহংকার হললা আমার চাদর 
আর িড়ত্ব হললা আমার পবরলযয়। মে িেবক্ত আমার এ 
দু’বির মে মকালনা একবি বনলয় িানািাবন করলি আবম 
তালক জাহান্নালম বনলক্ষপ করি।30  

অহংকালরর বচবকৎসা 

                                                           
30 আিু দাউদ, হাদীস নং ৪০৯০। আলিাবন হাদীসবিলক সহীহ িললন।   



 

 

 
 109 

 

একবি কর্া মলন রাখলত হলি, বকবির তর্া অহংকার 
এমন একবি কিীরা গুনাহ ো মানুষলক ধ্বংস কলর মদয় 
এিং একজন মানুলষর দুবনয়া ও আবখরাতলক নষ্ট কলর 
মদয়। এ কারলণই একজন মানুলষর জনে অহংকার মর্লক 
দুলর র্াকা িা তার জীিন মর্লক তা দুর করা অকািে 
িরে। আর এ কর্াও সতে োর মলযে অহংকার র্ালক 
মস শুযু আিা করলল িা ইচ্ছা করললই অহংকারলক দুর 
করলত িা অহংকার হলত িাাঁচলত পারলি না। তালক 
অিিেই এ মারাত্মক িোবযর বচবকৎসা গ্রহণ করলত হলি। 
অহংকালরর বচবকৎসা বনম্নরূপ:  

১. অন্তর মর্লক অহংকালরর মূললাৎপািন করা: 

প্রর্লম অহংকারী বনলজলক বচনলত হলি, তারপর তালক 
তার প্রভুলক বচনলত হলি। একজন মানুষ েখন বনলজলক 
ভাললাভালি বচনলত পারলি এিং আল্লাহ তা‘আলা িড়ত্ব 
ও মহত্বলক সবঠকভালি িুঝলত পারলি তখন তার মলযে 
বিনয় ও নম্রতা ছাড়া আর বকছুই র্াকলত পালর না, 
অহংকার তার মর্লক এমবনলতই দুর হলয় োলি। আল্লাহ 
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তায়ালালক েখন ভাললাভালি বচনলি, তখন মস অিিেই 
জানলত পারলি িড়ত্ব ও মহত্ব একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর 
কালরা জনে প্রলোজে নয়।  

মানুষ তালক মচনার জনে প্রর্লম তালক তার বনলজর সৃবষ্টর 
মলযে বচন্তা করলত হলি। মস বনলজ প্রর্লম বক বছল, 
তারপর দুবনয়ালত আসার পর মাঝখালন তার অিস্থা 
মকমন বছল এিং তার পবরণবত বক হলি?  

এসি বনলয় বচন্তা করলল তার মলযে অহংকার র্াকলতই 
পালর না। বকভালি অহংকার করলি? আল্লাহ তা‘আলা 
তালক প্রর্লম এক মিািা বনকৃষ্ট পাবন মর্লক িীেথ বহলসলি 
নতবর কলরন তারপর বতবন িীেথলক আলাকায় রূপান্তবরত 
কলরন তারপর আলাকালক মগািলতর িুকরা তারপর 
মগািলতর িুকরালক হাাঁলড় পবরণত কলরন। তারপর 
আিার হাাঁড়লক মগািলতর আিরণ বদলয় সাজান।  

এ বছল তার সৃবষ্টর সূচনা আল্লাহ তা‘আলা তালক প্রর্লমই 
পবরপূণথ মাখলুক রূলপ সৃবষ্ট কলরন বন, িরং আল্লাহ 
তা‘আলা মানুষলক তার হায়ালতর পূলিথ মৃতুে বদলয়ই শুরু 
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কলরন। অনুরূপভালি িবক্তর পূলিথ দুিথলতা, ইললমর পূলিথ 
অজ্ঞতা, বহদায়ালতর পূলিথ মগামরাহী এিং সম্পদিালী 
হওয়ার পূলিথ অভাি ও দবরদ্রতা বদলয় মানুষলক সৃবষ্ট 
কলরন। এতদসলেও তার বকলসর অহংকার, িড়াই, 
মগৌরি ও অহবমকা?!! 

তারপর েখন মলাকবি দুবনয়ালত িসিাস করলত র্ালক 
তখন মস তার বনলজর ইচ্ছায় মিাঁলচ র্াকলত পালর না, মস 
মে রকম চায় সিবকছু তার মলনর মত হয় না। মস চায় 
সুস্থ র্াকলত বকন্তু পালর না, চায় যনী ও অভাি মুক্ত 
র্াকলত বকন্তু তা হয় না। তার ইচ্ছার বিরুলি তার ওপর 
বিপদ-আপদ আসলতই র্ালক। মস বপপাবসত, কু্ষযাতথ ও 
অসুস্থ  হলত িাযে হয়, মকালনা বকছু তালক বিরত রাখলত 
পালর না। মকালনা বকছু মলন রাখলত চাইলল মস পালর না, 
ভুলল োয়। আিার মকালনা বকছু ভুললত চাইলল তা ভুললত 

পালর না এিং মকালনা বকছু বিখলত চাইলল তা বিখলত 
পালর না। মমাি কর্া, মস একজন অযীনস্থ মগালাম, মস 
তার বনলজর মকালনা উপকার করলত পালর না, আিার 
মকালনা ক্ষবতলক মস বনলজর মর্লক প্রবতহত করলত পালর 
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না। বনলজর মকালনা কলোণ ভলয় আনলত পালর না এিং 
মকালনা অকলোণ িা ক্ষবতলক মঠকালত পালর না।  

এর মচলয় অপমানকর আর বক হলত পালর, েবদ মস 
বনলজলক বচনলত পালর!  

তারপর সিথলিষ অিস্থা ও পবরণবত হললা, মৃতুে। মৃতুে 
তার জীিন, শ্রিণ িবক্ত ও দৃবষ্টলক মকলড় বনলি। আর 

মকালনা বকছু মদখলত পারলি না, শুনলত পারলি না। তার 
জ্ঞান, িুবি িবক্ত ও অনুভূবত আর অিবিষ্ট র্াকলি না। 
িন্ধ হলয় োলি তার মদলহর নড়চড় ও অনুভূবত, মস 
এলকিালরই বনলস্তজ ও জড় পদালর্থ রূপান্তবরত হলি, 
মেমনবি সৃবষ্টর প্রর্লম বছল। তারপর তালক মাবিলত পুাঁলত 
রাখা হলি। তখন মস হলয় োলি দুগথন্ধেুক্ত অপবিত্র লাি।  

তারপরও েবদ এই হত তার মিষ পবরণবত এিং এ 
অিস্থার ওপর েবদ মিষ হত সি বকছু!! আর েবদ জীবিত 
করা না হত! বকন্তু না, এলতা মিষ নয় িরং শুরু। চূণথ-
বিচূণথ হওয়ার পর তালক আিালরা জীবিত করা হলি, োলত 
তালক কবঠন বিচালরর সমু্মখীন করা হয়। তালক তার 



 

 

 
 113  

কির মর্লক মির কলর বনলয় োওয়া হলি বকয়ামলতর 
ভয়ািহতায় ও উত্তি মালঠ। তারপর তার কলমথর দিতর 
তার সমু্মলখ খুলল মদওয়া হলি আর তালক িলা হলি, তুবম 
মতামার কলমথর দিতর পড়। আল্লাহ তা‘আলা িণথনা বদলয় 
িললন,  

ر﴿ رإِنَسَٰن 
رٱلإقَِيََٰمةِرَوُُكا ريَوإَم رََلُۥ رَوُُنإرُِج رَُعُنقِهِۦ  رِف رَطٰٓئَِرهُۥ َنَُٰه إَزمإ ل

َ
أ

ركَِتَٰبٗر ا رَمنُشور  َُٰه ريَلإَقى رَعلَيإَكرر١٣ا َوإَم ِسَكرٱَلإ ربَِنفإ ركَِتََٰبَكرَكََفَٰ
إ
ٱقإَرأ

 ]33اإلرساء: ] ﴾١٤ارَحِسيبٗر

“আর আমরা প্রলতেক মানুলষর কমথলক তার  ালড় সংেুক্ত 
কলর বদলয়বছ এিং বকয়ামলতর বদন তার জনে আবম মির 
করি একবি বকতাি, ো মস পালি উেুক্ত। পাঠ কর 
মতামার বকতাি, আজ তুবম বনলজই মতামার বহসাি-
বনকািকারী বহলসলি েলর্ষ্ট”। [সূরা আল-ইসরা, 

আয়াত: ১৪] 

েখন মস তার আমল নামা প্রতেক্ষ করলি, তখন িললি- 
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رَوَيُقولُوَنر﴿ رفِيهِ ا رِمما فِقَِي رُمشإ رِِمَي إُمجإ رٱل رَفََتَى رٱلإِكَتَُٰب َوُوِضَع
ََٰويإلََتَنارَماِلرَهََٰذارٱلإِكَتَِٰبرَلرُيَغادُِررَصغَِيةٗر ََٰها ررَي َصى حإ

َ
ٓرأ َوَلرَكبَِية رإِلا

ْرَحاِضٗر رَعِملُوا ْرَما رَربَُّكرَووََجُدوا لُِم رَيظإ رَوَل َحدٗراْۗ
َ
رأ الكهف: ] ﴾٤٩ا

34[ 

“আর আমলনামা রাখা হলি। তখন তুবম অপরাযীলদরলক 
মদখলত পালি ভীত, তালত ো রলয়লছ তার কারলণ। আর 
তারা িললি, ‘হায় ধ্বংস আমালদর! কী হললা এ 
বকতালির! তা মছাি-িড় বকছুই ছালড় না, শুযু সংরক্ষণ 
কলর’ এিং তারা ো কলরলছ, তা হাবের পালি। আর 
মতামার রি কালরা প্রবত েুলম কলরন না। [সূরা আল-
কাহাি, আয়াত: ৪৯] 

আল্লামা আখনি রহ. িললন, আমার আশ্চেথ হয়, মে 
মলাকবি প্রস্রালির রাস্তা বদলয় দুইিার আগমন করল, মস 
কীভালি অহংকার কলর।  

মাতরাি ইিন িাবখর ইয়াবেদ ইিন মাহলািলক মদখল, 
মস তার পবরলযয় বনলয় অহংকার করলছ। তখন মস তালক 
িলল, মতামার এ হাাঁিালক আল্লাহ তা‘আলা অপছন্দ কলর। 
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এ কর্া শুলন িলল, তুবম বক আমালক বচন না? তখন 
িলল, হাাঁ আবম মতামালক বচবন, মতামার শুরু হললা, এক 
মিািা নাপাক িীেথ, আর মতামার মিষ হললা, দুগথন্ধময় 
লাি আর এ দু’বির মালঝ তুবম একজন পায়খানা ও 
ময়লা িহনকারী।  

এ কর্াগুললালক আিু মুহাম্মাদ আবু্দল্লাহ ইিন মুহাম্মদ 
আল-িাছছামী আল-খাওয়ালরজমী পদে আকালর িণথনা 
কলরন। বতবন িললন,  

 بصورتهِ  ُمْعَجب   من عجبُت 

ة قبُل  ِمنْ  واكن  ِمَذره نطف 

 صورتهِ  حسِن  بعد غد   ويف

 قذره جيفة   اْلرِض  ف يصريُ 

 وََنَْوتِهِ  ُعْجِبه ىلع وهو

 العذره ُيمُل  ثوبيهِ  بني ما
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“মে িেবক্ত তার সুন্দর সুরত বনলয় অহংকার কলর তার 
বিষলয় আশ্চেথ না হলয় পাবর না। (মস বকভালি অহংকার 
কলর?) মস মতা ইলতাপূলিথ এক মিািা বনকৃষ্ট িীেথ ছাড়া 
আর বকছুই বছল না। আর তার এত সুন্দর আকৃবতর পর 
তার পবরণাম হললা, আগামীকাল তালক একবি দুগথন্ধময় 
লাি বহলসলি মাবিলত পুাঁলত রাখা হলি। মস দুবনয়ালত েতই 
িড়াই আর অহংকার করুক না মকন, মস মতা তার দুই 
কাপলড়র মালঝ আজীিন ময়লাই িহনকারী বছল।”  

অপর এক কবি িললন,  

 بصورتهِ  إعجابا   الكربِ  ُمظهرَ  يا

 مسلوُب  الكرْبِ  بعدَ  فإنك مهال  

 بطونهمُ  ف فيما انلاُس  فكر لو

 شيُب  وال شبان   الكربَ  استشعر ما

 غدا   الرتاِب  ومأكوَل  الرتاِب  ابنَ  يا

 ومرشوُب  مأكول   فإنك أقِْصْ 
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“স্বীয় মসৌন্দেথ ও সুরত বনলয় মহ অহংকার-কারী! মলন 
রাখ, তুবম অিিেই মতামার অহংকালরর পর বিলুি হলি।  

েবদ মানুষ তালদর মপলির মলযে বক আলছ তা বনলয় বচন্তা 
করত! মকালনা েুিক িা িৃি কালরা মলযেই অহংকার 
করার মানবসকতা জাগত না।  

মহ মাবির মছলল ও আগামী বদলনর মাবির খাদে, তুবম 
অহংকার মর্লক বিরত র্াক! কারণ, তুবম অিিেই 
একবদন খাদে ও পানীয়লত রূপান্তবরত হলি।” 

২. অহংকালরর িস্তুসমূহ বনলয় বচন্তা করা:  

মে সি িস্তু বনলয় অহংকার কলর তালত বচন্তা বিবকর করা 
এিং মমলন মনওয়া মে তার জনে এসি িস্তু বনলয় অহংকার 
করা উবচত নয়। মকউ েবদ তার িংি মেথাদা বনলয় 
অহংকার কলর, তখন তালক িুঝলত হলি মে এবি একবি 
মূখথতা নি বকছুই হলত পালর না। কারণ, মস মতা তার 
বনলজর বভতলরর মকালনা মোগেতা বনলয় অহংকার করলছ 
না। মস অহংকার করলছ অনেলদর মোগেতা বনলয়, ো 
এলকিালরই বিলিক ও িুবিহীন কাজ। 
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উিাই ইিন কা‘আি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, 
বতবন িললন, 

 فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم  عهد ىلع رجالن انتسب»

مَّ  ال أنت فمن فالن بن فالن أنا :أحدهما
ُ
رسول اهلل  فقال لك، أ

 َعلَيْهِ  ُموىَس َعْهدِ  ىلَع  رجالن انْتََسب صىل اهلل عليه و سلم 

الم َحدَهما َفَقاَل  السَّ
َ
نَا :أ

َ
 َفَمنْ  تسَعة   َعدَّ  َحّت فُاَلن   بنُ  فُاَلنُ  أ

نَْت 
َ
مَّ  اَل  أ

ُ
نَا :قَاَل  لََك، أ

َ
وَح  :قَاَل  اإْلِْساَلِم، اْبنُ  فُاَلن   بنُ  فُاَلنُ  أ

ْ
 فَأ

اَلم َعلَيْهِ  ُموىَس إىَل  اهلل نَّ  السَّ
َ
ا الُمنْتََسبنْي  َهَذيِْن  أ مَّ

َ
نَْت  أ

َ
َها أ يُّ

َ
 أ

وْ  الُمنْتَِم 
َ
نَْت  انلَّارِ  ِف  تْسَعة إىِل  الُمنْتَِسُب  أ

َ
ا اَعرُشهْم، فَأ نَْت  َوََأمَّ

َ
 أ

 «اجلَنَّةِ  ِف  ثَاثِلُهَما فَأنَت  اجلَنَّةِ  ف اثْننَي  إىَِل  الُمنْتَِسُب  َهَذا يَا

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর েুলগ দুই মলাক 
িংি বনলয় বিিাদ কলর। অতুঃপর তালদর একজন িলল, 
আবম অমুলকর মছলল অমুক তুবম মক? মতামার মাতা মনই। 
তাদের যববাে হ াদন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম িলললন, মুসা ‘আলাইবহস সালালমর েুলগ দুই 
িেবক্ত িংি বনলয় ঝগড়া কলর। তখন তালদর একজন 
অপর জনলক িলল, আবম অমুলকর মছলল অমুক, অমুলকর 
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মছলল অমুক, এভালি মস তার নয় পুরুষ পেথন্ত গণনা 
কলর, আর িলল তুবম মক? মতামার মা মনই। তখন হস 
বলল, আবম অমুলকর মছলল অমুক, আর অমুক হললা 
ইসলালমর মছলল। বতবন িললন, তালদর বিতলকথর কারলণ 
আল্লাহ তা‘আলা মুসা ‘আলাইবহস সালাম মক ওহী বদলয় 
পাঠান মে, আপবন এ দুই িেবক্ত োরা িংি বনলয় বিিাদ 
করলছ তালদর িললন, মহ নয় পেথন্ত গণনাকারী! তুবম মে 
নয় জলনর নাম উলল্লখ করছ, তারা সিাই জাহান্নালম, 
আর তুবম হলল তালদর দিম িেবক্ত। আর অপর িেবক্তলক 
িললন, মহ দুই পুরুষ পেথন্ত গণনাকারী তুবম মে দুইজলনর 
নাম বনলল তারা উভলয় জান্নালত োলি আর তুবম হলল 
তৃতীয় িেবক্ত”।31 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, বতবন 
িললন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন,  

 َوفَْخَرَها اجلَاِهِليَّةِ  ُعبِّيَّةَ  عنُْكم أْذَهَب  قْد وََجلَّ  َعزَّ  اهلل إِنَّ »

، َوفَاِجر   تَِقٌّ  ُمْؤِمن   باآِْلبَاِء، ، ِمن َوآَدمُ  آَدمَ  َبنُو َوانلاَُّس  َشِقٌّ  تَُراب 

                                                           
31 আহমদ, হাদীস নং ২০৬৭৪। আলিাবন হাদীসবিলক সহীহ িললন। 
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قَْوام   فََخرُهم رَِجال   يَلَدَعنَّ 
َ
ََ فْحمِ  ِمنْ  فَْحم ُهمْ  إِنََّما بِأ وْ  َجَهنمَّ

َ
 أ

ْهَونَ  يَلَُكُوننَّ 
َ
عاَلنِ  ِمن اهلل ىلَعَ  أ نِْفَها تَْدَفعُ  الَّيِت  اجْلِ

َ
ََ بِأ ِ  «انلَّتَّ

“আল্লাহ তা‘আলা মতামালদর মর্লক জালহবল েুলগর 
কুসংস্কার ও িাপ-দাদালদর বনলয় অহংকার করালক দূর 
কলর বদলয়লছন। মানুষ দু’যরলনর : একজন ঈমানদার 
মুত্তাকী িেবক্ত, আর একজন দূরাচার দুভথাগা িেবক্ত। সমগ্র 
মানুষ আদম ‘আলাইবহস সালালমর সন্তান, আর আদম 
‘আলাইবহস সালাম হললা, মাবির নতবর। আল্লাহর িপর্ 
কলর িলবছ, এমন এক সম্প্রদালয়র আগমন  িলি োরা 
তালদর িংলির মলাকলদর বনলয় অহংকার করলি। মলন 
রাখলি তারা জাহান্নালমর কয়লা হলত একরকম কয়লা 
অর্িা তারা আল্লাহ তা‘আলার বনকি নালকর মর্লক বিন 
বনলক্ষপ করার মনকড়ার মচলয় আরও অবযক বনকৃষ্ট।32  

হাবদলসর িোখো:  

                                                           
32 আিু দাউদ, হাদীস নং ৫১১৬। আলিানী হাদীসবিলক সহীহ িললন। 
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 এ িলব্দর অর্থ হললা, জাবহবল  েুলগর عبية اجلاهلية
অহংকার, িড়াই ও কুসংস্কার। مومن تق و فاجر شق এ 
কর্াবির অর্থ সম্পলকথ আল্লামা খাত্তািী রহ. িললন, মানুষ 
দুই যরলনর হলত পালর। এক যরলনর মানুষ হললা, মুবমন 
মুত্তাকী মস হললা, উত্তম িেবক্ত েবদও মস তার সম্প্রদালয়র 
মলাকলদর মলযে মকালনা গুরুত্বপূণথ ও সম্মানী িেবক্ত নয়। 
আর একজন িেবক্ত হললা, িালজর িদখত েবদও মস তার 
সমালজ সম্মানী ও প্রবসি িেবক্ত বহলসলি বিলিবচত হয়।  

আিার মকউ মকউ িললন, অহংকারী হয় মুবমন হলি, 
তাহলল তার জনে কালরা ওপর অহংকার করা উবচত নয়। 
অর্িা মস িালজর গুনাহগার, মস এমবনলতই আল্লাহর 
বনকি বনকৃষ্ট তার অহংকার করার অবযকারই মনই। 
সুতরাং অহংকার সিথািস্থায় রবহত। অহংকার করার 
মকালনা সুলোগই মনই। 

 আর মতামরা হলল আদম সন্তান  أنتم بنو آدم و آدم من تراب

আর আদম ‘আলাইবহস সালাম মক সৃবষ্ট করা হলয়লছ, 
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মাবি মর্লক। সুতরাং োর মুল হললা মাবি, তার জনে 
অহংকার করা মকালনা ক্রলমই উবচৎ নয়। 

আিু রাইহানা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, বতবন 
িললন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন,  

ار   آبَاء   تَسِعة إىِل  انْتََسب َمنْ » ا عزا بِِهمْ  يُِريدُ  ُكفَّ  َفُهوَ  َوَكَرم 

 « انلَّار ِف  اعرُشهمْ 

“মে িেবক্ত তার িংলির নয়জন মলালকর কর্া উলল্লখ কলর 
এিং তা িারা তার উলেিে হললা, ইিত সম্মান লাভ 
করা, তারা সিাই জাহান্নালম োলি আর মলাকবি তালদর 
দিম িেবক্ত বহলসলি গণে হলি”।33 

মে িেবক্ত ইললমর কারলণ অহংকার কলর, তালক অিিেই 
মলন রাখলত হলি, োরা আহলল ইলম তালদর ওপর 
আল্লাহ তা‘আলার পাকড়াও আরও অবযক কবঠন। আর 

                                                           
33  িণথনায় আহমদ, হাদীস নং ১৬৭৬১। হালিে ইিন হাজার রহ. িাতহুল 
িারীলত িললন, হাদীসবির সনদ বিশুি। 
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মে িেবক্ত ইলম র্াকা সলত্বও আল্লাহর নািরমাবন কলর 
তালক মলন রাখলত হলি তার অপরায খুিই মারাত্মক।  

আর একজন অহংকারীলক অিিেই মলন রাখলত হলি, 
অহংকার মকিল আল্লাহ তা‘আলার মক্ষলত্র প্রলোজে। আর 
কালরা জনে অহংকার প্রলোজে নয়। েখন মকালনা িেবক্ত 
অহংকার কলর, তখন মস আল্লাহর বনকি  ৃবণত িেবক্ত 
বহলসলি পবরগবণত হলি। এসি বচন্তা েবদ একজন মানুষ 
কলর তাহলল তার মলযে অহংকার র্াকলত পালর না। 
তালক বিনলয়র বদলক মিলন বনলয় োলি।  

একবি কর্া মলন রাখলত হলি, ইিাদত িলন্দগী ও মনক 
আমল বনলয় অহংকার করা মানুলষর জনে একবি িড় 
যরলনর বিতনা। এ বিষলয় হাদীলস একবি  িনা িবণথত, 
আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িললন, আবম রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক িললত শুলনবছ বতবন 
িললন, 

َحُدَهما فَََكنَ  ُمتََواِخينَْي  إرَسائِيَل  بيَِن  ِف  رَُجاَلنِ   اَكنَ »
َ
 يْذنِبَُ أ

د واآْلَخرُ   ىلَعَ  اآْلَخرَ  يََرى املْجتُهد يََزاُل  اَل  فَََكنَ  اِْلَعباَدَِة، ف َُمِْته 
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نِْب  ، :َفيَُقوُل  اَّلَّ قِْصْ
َ
ما فَوََجُده أ ، :هلُ  َفَقاَل َذنْب   ىلَعَ  يْو  قِْصْ

َ
 َفَقاَل  أ

َِيب َخلِّيِن  بُِعثَْت  وَرِّ
َ
وْ  لََك  اهلل يِغُفر اَل  واهلل :َفَقاَل  َرِقيب ا، ََعَِّ  أ

َ
 اَل  أ

ََ اهلل يُْدِخلَُك  ْرَواَحُهَما َفَقبََض  .اجلَنةَّ
َ
 الَْعاملنَي، رَبِّ  ِعنْدََ فَاْجتََمعا أ

كنَت  :املْجتِهدِ  لَهَذا َفَقاَل 
َ
وْ  اَعمل اِ  يِب  أ

َ
 يَِدي ِف  َما ىلَعَ  ُكنَْت  أ

 َوقَاَل  بِرَََْحَيِت، اجلَنَّةَ  فاْدُخْل  اَْذهْب  :للْْمذنِب  قَاِدر ا،َوقَاَل 

 تللكم  بيده نفيس واَّلي هريرة أبو قال انلاَّرِ  إىَل  بِهَِ اْذَهبُوا:لْْلَخرِ 

 «وآخرته دنياه أوبقت بكلمة

“িনী ইসরাইললর মলযে দুইজন মলাক বছল, তারা এলক 
অপলরর িনু্ধ। তালদর একজন গুনাহ করত আর 
অপরজন ইিাদলত বলি র্াকত। মে মলাকবি ইিাদলত 
বলি র্াকলতা মস সি সময় মদখত তার অপর ভাই গুনালহ 
মগ্ন। তখন মস তালক িলত, তুবম গুনালহর কাজ মছলড় 
দাও! বকন্তু মস তার কর্া শুনত না। তারপর একবদন 
তালক গুনাহ করলত মদলখ িলল, তুবম গুনাহ কলরা না 
গুনাহ হলত বিরত র্াক! মস তার কর্ায় মকালনা ভ্রুলক্ষপ 
করল না এিং িলল, তুবম আমালক আমার মত কলর 
চললত দাও। আবম এিং আমার রলির মালঝ আমালক 
মছলড় দাও। তুবম বক আমার দাবয়ত্বিীল বহলসলি দুবনয়ালত 
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মপ্রবরত? তখন মস রাগ হলয় তালক িলল, আল্লাহর িপর্ 
কলর িলবছ আল্লাহ তা‘আলা মতামালক ক্ষমা করলি না। 
অর্িা িলল, আল্লাহ তা‘আলা মতামালক জান্নালত প্রলিি 
করালি না। তারপর আল্লাহ তা‘আলা তালদর উভলয়র 
রুহলক কিজ করল, তারা উভলয় আল্লাহ তা‘আলার 
দরিালর একত্র হললা, আল্লাহ তা‘আলা ইিাদলত মে 
মলাকবি বলি র্াকলতা তালক িলল, তুবম বক আমার 
সম্পলকথ জানলত অর্িা িলল, তুবম বক আমার হালত বক 
আলছ তা করার ক্ষমতা রাখলত? আর অপরাযীলক িলল, 
তুবম আমার রহমলতর িলদৌললত জান্নালত প্রলিি কর! 
আর অপরজলনর বিষলয় বিবরিতালদর মডলক িলল, 
মতামরা তালক জাহান্নালম বনলয় োও এিং তালত তালক 
বনলক্ষপ কর। আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িললন, 
আবম ঐ সোর কসম কলর িলবছ, তুবম এমন একবি কর্া 
িলল র্াক, োর িারা দুবনয়া ও আবখরাতলক িরিাদ কলর 
দাও”।34     

                                                           
34 আিু দাউদ, হাদীস নং ৪৯০১। আলিানী হাদীসবিলক সহীহ িললন।   
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আিু ইয়ােীদ আল-িুসতামী িললন, েখন মকালনা মানুষ 
মলন কলর মে, মানুলষর মলযে মকালনা মানুষ তার মর্লক 
খারাপ আলছ, তা হলল মস অিিেই অহংকারী।  

আর আল্লাহ তা‘আলা োরা কলোলণর প্রবত অগ্রগামী 
তালদর বিষলয় িললন, তারা হললন, োরা ইিাদত ও 
আমলল সাললহ কলরন আর ভয় কলরন মে, তা তালদর 
মর্লক কিুল করা হলি না। আল্লাহ তা‘আলা তালদর 
বিষলয় িললন,  

رَرَِٰجُعوَنر﴿ رَرب ِِهمإ رإََِلَٰ ناُهمإ
َ
روَِجلٌَةرأ قُلُوُبُهمإ تُوَنرَمآرَءاتَواْروا ِيَنريُؤإ ر٦٠َوٱَّلا

ر َيإَرَِٰت رٱۡلإ رِف ريَُسَٰرُِعوَن ْوَلٰٓئَِك
ُ
رأ رَسَٰبُِقوَن رلََها ]املؤمنون:  ﴾٦١َوُهمإ

62- 63[ 

“আর োরা ো দান কলর তা ভীত-কবম্পত হৃদলয় কলর 
র্ালক এজনে মে, তারা তালদর রলির বদলক 
প্রতোিতথনিীল। তারাই কলোণসমূলহর বদলক দ্রুত এবগলয় 
োলচ্ছ। এিং তালত তারা অগ্রগামী। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর স্ত্রী আলয়িা 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, বতবন িললন, 
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 قالت اآلية هذه عن اهلل صىل اهلل عليه و سلم رسول سألت»
ديِق  بنَْت  يا القال:  ويرسقون؟ اخلمر يرشبون اَّلين أهم  الصِّ

مْ  ينَ  َولَكِنهَّ ِ دقُونَ  َوُيَصلُّونَ  يَصوُمونَ  اَّلَّ َْن ََياُفَون وَُهمْ  َوَيتَصَّ
َ
 أ

وََلَك  ِمنْهمْ  ُيْقبََل  اَل 
ُ
ينَ  أ ِ  «اخَلرْياِت  ِف  يَُسارُِعونَ  اَّلَّ

“আবম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক এ 
আয়াত... সম্পলকথ বজজ্ঞাসা কলর িবল তারা ঐ সি মলাক 
োরা মদ পান কলর এিং চুবর কলর? তখন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উত্তর বদললন না, মহ 
বসবেক কনো! তারা হললা, োরা মরাজা রালখ, সালাত 
আদায় কলর এিং সদকা কলর তলি তারা আিংকা কলর 
মে, তালদর আমল আল্লাহ তা‘আলা কিুল করলি না। 
এরা তারাই োরা কলোণকর কালজ অগ্রসর।”35   

বতন. মদা‘আ করা ও আল্লাহর বনকি সাহােে চাওয়া: 

মদা‘আ ও আল্লাহর বনকি সাহােে চাওয়া হললা, অহংকার 
মর্লক িাাঁচার জনে সি মচলয় উপকারী ও কােথকর ঔষয। 
কারণ, আল্লাহ তা‘আলা োলদর মহিােত  কলরন, তারাই 
                                                           
35 বতরবমেী, হাদীস নং ৩১৭৫। আলিানী হাদীসবিলক সহীহ িললন।  



 

 

 
 128 

 

অহংকার মর্লক িাাঁচলত পালর। আর আল্লাহর সাহােে ছাড়া 
িাাঁচার মকালনা উপায় মনই। এ কারদণ রাসূল সা. 
উম্মতলদর মদা‘আ বিবখলয় মদন এিং বতবন বনলজও 
সালালত মিবি মিবি কলর আল্লাহর বনকি মদা‘আ মুনাজাত 
কলরন।  

েুিাইর ইিন মুত‘য়ীম মর্লক িবণথত, 

 فقال: صالة، يصيل رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم  رأى أنه»
ُكرب اهلل

َ
ا أ ُكرب اهلل َكِبري 

َ
ا أ ُكرب اهلل َكِبري 

َ
ا أ  َكثرِيا   هلل َواحلَْمدُ  َكِبري 

 َوََأِصيال   بُْكَرة   اهلل َوَُْسبَحانَ  َكِثريا   هلل َواحلَْمدُ  َكِثريا   هلل َواحلَْمدُ 

ُعوذُ  ثاََل ثا،
َ
يْطاَنِ  ِمنْ  باهلِل أ  وَهْمزِهِ  َوَنْفثِهِ  َنْفِخهِ  ِمنْ  الرجيم الشَّ

عر، َنْفثُهُ  :قَاَل   «الُموتَةُ  َوَُْهمزهُ  الْكرْب، َوَنْفُخه الشِّ

“বতবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক একিার 
সালাত আদায় করলত মদলখন, তখন বতবন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক সালালত এ কর্াগুললা 
িললত মিালনন-  
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ْكرب اهلل
َ
ا أ كرب اهلل َكِبري 

َ
ا أ كرب اهلل َكِبري 

َ
ا أ  َكثرِيا   هلل َواحلَْمدُ  َكِبري 

 َوََأِصيال   بُْكَرة   اهلل وَسبَحانَ  َكِثريا   هلل َواحلَْمدُ  َكِثريا   هلل َواحلَْمدُ 

ُعوذُ  ثاََل ثا،
َ
يْطاَنِ  ِمنْ  باهلِل أ  وَهْمزِه َوَنْفِثهِ  َنْفِخهِ  ِمنْ  الرجيم الشَّ

“আল্লাহ তা‘আলা সি বকছু হলত িড়, আল্লাহ তা‘আলা 
সি বকছু হলত িড়, আল্লাহ তা‘আলা সি বকছু হলত িড়। 
আর সিথাবযক প্রিংসা মকিলই আল্লাহর, সিথাবযক প্রিংসা 
মকিলই আল্লাহর, সিথাবযক প্রিংসা মকিলই আল্লাহর। 
আবম বিতাবড়ত িয়তান হলত মতামার বনকি আশ্রয় চাবচ্ছ, 
আবম আরও আশ্রয় চাবচ্ছ তার অহংকার মর্লক তার 
প্রলরাচনা মর্লক ও ষড়েন্ত্র মর্লক”।36    

চার. বিনয় অিলম্বন করা:  

رسول اهلل صىل  بيد تلأخذ املدينة أهل إماء من اْلمة اكنت إن»
 «شاءت حيث به فتنطلق اهلل عليه و سلم 

আনাস ইিন মাবলক রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, 
বতবন িললন, মবদনার অলনক কৃতদাস মগালামলদর মদখা 

                                                           
36 ইিন হাব্বান, হাদীস নং ১৭৮০। 
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মেত, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হাত 
যলর তালক তালদর ইচ্ছামত এবদক মসবদক বনলয় 
মেত।”37 

আসওয়াদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, বতবন িললন, 

 يكون اكن :قالت بيته؟ ف يصنع انليب اكن ما اعئشة سألت»

 إىل خرج الصالة حرضت فإذا خدمةأهله تعين .أهله مهنة ف

 « الصالة

“আবম আলয়িা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুলক বজজ্ঞাসা কবর 
রাসূল সা.  লর বক কাজ করলতন? বতবন িললন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম  লরর মলযে তার 
পবরিালরর মখদমত করলতন, েখন সালালতর সময় হত, 
তখন বতবন সালালতর জনে মির হলয় মেলতন”।38 

                                                           
37 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬০৭২। 
38 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬৭৬। 
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একই অলর্থর অপর একবি হাদীস ইমাম বতরবমেী 
আলয়িা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা মর্লক নকল কলরন। আলয়িা 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িললন,  

  وَيدم شاته، وُيلب ثوبه، يفيل :البرش من برشا إال اكن ما

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অনোনে মানুলষর 
মলতা একজন মানুষ, বতবন বনলজর কাজ বনলজ করলতন, 
বনলজই কাপড় বসলাই করলতন এিং িকরীর দুয 
মযায়ালতন। 

আর আহমদ ও ইিন হাব্বান ওরওয়া মর্লক এিং 
ওরওয়া আলয়িা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা মর্লক িণথনা কলরন,  

 .نعله وَيصف ثوبه، َييط

“বতবন বনলজ তার কাপড় বসলাই করলতন এিং জুতায় 
তাবল লাগালতন”। হাদীলস অহংকার মছলড় মদওয়া, বিনয় 
অিলম্বন করা ও পবরিালরর মখদমত করার প্রবত বিলিষ 
উৎসাহ মদওয়া হয়। 
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েুিাইর ইিন মুত‘য়ীম রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবণথত, 
বতবন িললন, 

 حلبت وقد الشملة ولبست احلمار ركبت وقد اتليه فَّ  تقولون»

 َهَذا فَعَل  َمن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم  قال وقد الشاة،

ء   الْكرْبِ  ِمنْ  ِفيهِ  فَلَيَْس   «َشْ

“মতামরা িল, আমার মলযে অহংকার আলছ! অর্চ আবম 
গাযায় আলরাহণ করবছ, িস্তা পবরযান করবছ এিং িকরীর 
দুয মদা‘আই-বছ। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম িলললছন, মে িেবক্ত এ যরলনর কাজ কলর তার 
মলযে মকালনা অহংকার র্াকলতই পালরনা।39 

অহংকারী এ যরলনর মকালনা কাজ করলত পছন্দ কলর 
না। তারা এ যরলনর কাজ হলত নাক বছিকায়। সুতরাং 
মে এ যরলনর কাজগুললা কলর তার মলযে অহংকার না 
র্াকাই িাঞ্ছনীয়।  

                                                           
39 বতরবমেী, হাদীস নং ২০০১ এিং বতবন িললন, হাদীসবি হাসান সহীহ 
গরীি।  
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আবু্দল্লাহ ইিন সালাম মর্লক িবণথত, 

 ُيملك هل: ما فقيل حطب، من حزمة وعليه السوق ف مر أنه»

 الكرب أدفع أن أردت :فقال هذا؟ عن اهلل أغناك وقد هذا ىلع

 ال يقول رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم  سمعت نفيس، عن
 «كرب من خردلة مثقال قلبه ف اكن  من اجلنة يدخل

“বতবন একবদন িাজার বদলয় মহাঁলি োবচ্ছললন আর তার 
মার্ার ওপর একবি লাকবড়র মিাঝা। তালক বজজ্ঞাসা করা 
হললা, তুবম বক কারলণ মার্ায় মিাঝা িহন করছ? অর্চ 
আল্লাহ তা‘আলা মতামালক এসি করার প্রবত মুখালপক্ষী 
রালখনবন িরং মতামালক এসি হলত মুক্ত কলরলছন! বতবন 
িলললন, আবম আমার অন্তর মর্লক অহংকারলক দুর 
করলত চাই। আবম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লামলক িললত শুলনবছ বতবন িললন, ঐ িেবক্ত 
জান্নালত প্রলিি করলি না, োর অন্তলর একবিনু্দ 
পবরমাণও অহংকার র্ালক”।40 

                                                           
40 তািরাণী, হাদীস নং ১২৯। 
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আমরা আল্লাহর দরিালর প্রার্থনা কবর মে, বতবন মেন 
আমালদর ঐ সি মলাকলদর অন্তভুথক্ত কলরন োরা আল্লাহ 
ও তার মাখলুলকর প্রবত বিনয়ী। আর আমালদর মেন 
অহংকার ও অহংকারীলদর অন্তভুথক্ত হওয়া মর্লক 
বহিােত  কলরন।  
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পবরবিষ্ট 

আল্লামা ইিনুল কাইলয়েম রহ. িললন, গুনালহর মমৌবলক 
উপাদান বতনবি:  
এক. অহংকার: অহংকারই অবভিি ইিলীিলক ধ্বংলস 
বনপবতত কলর এিং করুণ পবরণবতর বদলক বনলয় োয়। 
দুই. মলাভ: এ মলাভই আদম ‘আলাইবহস সালামলক 
জান্নাত মর্লক মির কলর।  
বতন. বিলিষ: বহংসা-বিলিষই আদম সন্তানলদর 
একজনলক তার ভাইলক হতোর প্রবত িাযে কলর।  
মে িেবক্ত এ বতন অপরায মর্লক মুক্ত র্াকলি, মস োিতীয় 
সি অনোয় অপরায মর্লক মিাঁলচ র্াকলি। কুিুরীর 
উৎপবত্ত অহংকার মর্লক আর গুনালহর উৎপবত্ত মলাভ 
মর্লক এিং অনোয়, অনাচার ও জুলুলমর উৎপবত্ত বহংসা 
বিলিষ মর্লক।41 

 .أمجعني وصحبه آهل وىلع حممد نبينا ىلع وسلم اهلل وصىل
 

                                                           
41 আল িাওয়ালয়দ: ৫৮। 
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মুহাম্মাদ সাললহ আল-মুনালিদ 

অনুিীলনী 

এখালন দুই যরলনর প্রশ্ন মপি করা হললা, এক যরলনর 
প্রশ্ন মেগুললার উত্তর সালর্ সালর্ মদওয়া োলি। আর এক 
যরলনর উত্তর সালর্ সালর্ মদওয়া োলি না, িরং একিু 
বচন্তাভািনা কলর উত্তর বদলত হলি। 

প্রর্ম প্রকার প্রশ্ন:  

১- বকবিলরর আবভযাবনক অর্থ বক?  

২- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকবিলরর 
পবরপূণথ ও প্রশ্নাতীত একবি সংজ্ঞা মদন, মস সংজ্ঞাবি বক?  

৩- বকবির িা অহংকালরর বিবভন্ন কারণ রলয়লছ 
কারণগুললা কী?  

৪- অহংকার িা বকবির কী কারলণ হাবসল হয়?  

৫- গুনালহর মমৌবলক উপাদান কয়বি ও কী কী?  

বিতীয় প্রকার প্রশ্ন:  
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১- বকির ও উজি দুইলয়র মলযে পার্থকে কী?  

২- কখন ইলম অহংকালরর কারণ হয়?  

৩- দুবনয়ালত একজন অহংকারীলক বক িারা িাবস্ত মদওয়া 
হলি? 

৪- আবখরালত একজন অহংকারীলক কী িারা িাবস্ত 
মদওয়া হলি? 

৫- কীভালি একজন অহংকারীর বচবকৎসা করা োলি? 
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অন্তর বিধ্বংসী বিষয়সমূহ: অহংকার, মলখক এ 

গ্রলন্থ অহংকার ও অহংকালরর মলতা মারাত্মক 

মরালগর অপকাবরতা সম্পলকথ কুরআন ও সুন্নাহ 

মর্লক আললাকপাত কলরলছন। সালর্ সালর্ 

অহংকার মর্লক িাাঁচার পর্-বনলদথি কলরলছন। 
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