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ভূিমকা 

 مدد، نبيغي المسل�، بشف ع واكسالم واكصالة العيل�،  ب   الدد
 .ع�بج وباحينه هل وع

যাবতীয় �শংসা েকবলই আ�াহ তা‘আলার িযিন সম� জগেতর 
মািলক ও �িতপালক। আর সালাত ও সালাম নািযল েহাক 
আমােদর নবী মুহা�দ [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর উপর, 
িযিন সম� নবীগেণর সরদার ও সেবরাা স�ােনর অিধকারী। 
আরও নািযল েহাক তার পিরবার, পিরজন ও সম� সাথী স�ীেদর 
উপর। 

মেন রাখেত হেব, অহংকার ও বড়াই মানবা�ার জনয খুবই 
কিতকর ও মারা�ক বযািধ, যা একজন মানুেষর ৈনিতক চির�েক 
শধু কলুিষতই কের না বরং তা একজন মানুষেক েহদায়াত ও 
সেতযর পথ েথেক দূের সিরেয়  �তা ও েগামরািহর পেথর িদেক 
িনেয় যায়। যখন েকান মানুেষর অ�ের অহংকার ও বড়াইর 
অনু�েবশ ঘেট, তখন তা তার জান, বুি� ও ইরাদার উপর 
�াধানয িব�ার কের এবং তােক নানািবধ �েলাভন ও �েরাচনার 
মাধযেম খুব শশ হে� েটেন িনেয় যায় ও বাধয কের সতযেক 
অ�ীকার ও বা�বতােক �তযাখযান করেত। আর একজন 
অংহকারী সবসময় েচ�া কের হেকর িনদশরনসমূহেক িমিটেয় 
িদেত। অত:পর তার িনকট সি�ত ও েসৗ�যর মিিত হেয় ওেঠ 
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িকছু বািতল,  া�,  �তা ও েগামরািহ যার েকান বা�বতা নাই। 
ফেল েস এ সেবরই অনুকরণ করেত থােক এবং েগামরািহেত 
িনপিতত থােক। এ সেবর সােথ আরও েযাগ হেব, মানুষ েস যত 
বড়ই েহাক না েকন, তােক েস িনকৃ� মেন করেব, তু�-তাি�লয 
কের তােক অপমান করেব। 

এ পুি�কায় অহংকার কােক বেল তা বণরনা করা হেয়েছ এবং 
অহংকার ও বড়াইর মেধয পাথরকয িক তা আেলাচনা করা হেয়েছ। 
এ ছাড়াও এ পুি�কায় থাকেছ অহংকােরর কিত, িনদশরন, কারণ 
ও মানব জীবেন তার �ভাব িক তার একিট সার-সংেকপ। 
সবেশেষ অহংকােরর িচিকৎসা িক তা আেলাচনা কের িরসালািটর 
সমাি� টানা হেয়েছ। 

এ পুি�কািট ৈতির করা ও এিটেক একিট সে�াষজনক অব�ােন 
দাঁড় করােত যারা িবিভ�ভােব সহেযািগতা কেরেছন, তােদর �িত 
কৃতজতা �কােশ আিম কখেনাই ভুলেবা না।   

আ�াহ তা‘আলার িনকট �াথরনা কির, আ�াহ তা‘আলা আমােদর 
দুিনয়া ও আিখরােতর �ায়ী ও িচর�ন কলযাণ দান ককন। 
আমােদর কমা ককন। আমীন।  

 .بجع� واحبه هل وع مدد نبيغي ع وسلم ا  وا�

— মুহা�াদ সােলহ আল-মুনাি�দ
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অহংকার বা িকিবেরর সংজা 

িকিবেরর আিভধািনক অথর:  

আ�ামা ইবেন ফােরছ রহ. বেলন, িকিবর অথর: বড়�, বড়াই, 
অহংকার ইতযািদ। অনুরপভােব ءكرب�يا  অথরও বড়�, বড়াই, 
অহংকার। �বােদ আেছ:   

 .كنم عن اكنمً  الجد و ثوا

অথরাৎ, ই�ত স�ােনর িদক িদেয় িযিন বড়, িতিন তার মত 
স�ানীেদর েথেক স�ােনর উ�রসূির বা উ�রািধকারী হন।  

আর আ�ামা ইবনু মানযূর উে�খ কেরন,  �ْالِك শ�িটেত কাফিট 
েযর িবিশ�। এর অথর হল, বড়�, অহংকার ও দাি�ক।  

আবার েকউ েকউ বেলন, তাকা�ারা শ�িট িকিবর হেত িনগরত। 
আর السن من تَ�ابَر   শ�িট �ারা বাধরকয বুবায়। আর তাকা�ুর 
ও ইে�কবার শ�িটর অথর হল, বড়�, দাি�ক ও অহিমকা।०F

1   

ইসলামী পিরভাষায় িকিবেরর সংজা:  

রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] িনেজই �ীয় হািদেস 
িকিবেরর সংজা বণরনা কেরন।  
                                                            
1 িলসানুল আরব ১২৫/৫০ 
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 يْدُخُل  ال« :قيل  ايب ا� ا  عليه و سلم مسعود، عن نن ا  عبد عن
بِه�ِ ِف  َكنَ  َمنْ  اََغّة�َ

ْ
�ُ اكمُّجَل  هِنّ  : َُجٌل  قَيَل  رِبٍ  ِمنْ  َاّ ةٍ  ِمثَْقيُل  قَل  ُ�ِبّ

نْ 
َ
 اَََديَل، ُ�ُب  َجِيٌل  ا  هِنّ  :قَيَل  .َحَسغَةً  َوْ�ُعلُه حَسغًي، ثَْوُ�هُ  يَُ�ونَ  ب

رِب 
ْ
، َ�َطمُ  ال ِّ ِس  َوَ�ْدُط  الَ

ّ
 »ايي

অথর, আ�ু�াহ ইবেন মাসুদ রা. হেত বিণরত, রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] বেলন, যার অ�ের একিট অণু পিরমাণ 
অহংকার থােক, েস জা�ােত �েবশ করেব না। রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] এ কথা বলেল, এক েলাক দাঁিড়েয় িজজাসা 
করল, েকান েকান েলাক এমন আেছ, েস সু�র কাপড় পিরধান 
করেত পছ� কের, সু�র জুতা পিরধান করেত পছ� কের, 
এসবেক িক অহংকার বলা হেব? উ�ের রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] বলেলন, আ�াহর তা‘আলা িনেজই সু�র, 
িতিন সু�রেক পছ� কেরন। [সু�ুর কাপড় পিরধান করা 
অহংকার নয়] অহংকার হল, সতযেক েগাপন করা এবং মানুষেক 
িনকৃ� বেল জানা।১F

2  

এ হািদেস রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] দুিট অংেশ 
অহংকােরর সংজা তুেল ধেরন।  

এক:  
                                                            
2 মুসিলম ৯১ 
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হকেক অ�ীকার করা, হকেক কবুল না কের তার �িত অবজা 
করা এবং হক কবুল করা হেত িবরত থাকা। বতরমান সমােজ 
আমরা অিধকাংশ মানুষেক েদখেত পাই, যখন তােদর িনকট 
এমন েকান েলাক হেকর দাওয়া িনেয় আেস, েয বয়স বা 
স�ােনর িদক িদেয় তার েথেক েছাট, তখন েস তার কথার �িত 
েকান �কার গক� েদয় না। আর তা যিদ তােদর মতামত অথবা 
তারা যা িনধরারণ ও যার উপর তারা আমল করেছ, তার পিরপ�ী 
হয়, তখন তারা তা অ�ীকার ও �তযাখযান কের। আর অিধকাংশ 
মানুেষর �ভাব হল, েয েলাকিট তােদর িনকট দাওয়াত িনেয় 
আসেব, তােক েছাট মেন করেব এবং তার িবেরািধতায় অটল ও 
অিবচল থাকেব, যিদও কলযাণ িনিহত থােক সতয ও হেকর 
আনুগেতযর মেধয এবং তারা েয অনযােয়র অপর অটুট রেয়েছ, 
তােত তােদর কিত ছাড়া েকানই কলযাণ না থােক। আমােদর 
সমােজ  এ ধরেনর েলােকর অভাব নাই। িবেশষ কের েছাট 
পিরসের এ ধরেনর ঘটনা অহরহ ঘটেত থােক। েযমন, পিরবার, 
�ুল মা�াসায়, অিফস আদালত ও ব�ু বা�বেদর মেধয এ ধরেনর 
ঘটনা িনতযিদন ঘেট থােক।  

অহংকারীরা েয িবষয়িটর আশংকা কের অপর েথেক সতযেক 
�হণ কের না, তা হল, েস যিদ অপর বযিশ েথেক �মািণত 
সতযেক �হণ কের, তােক মানুষ স�ান েদেব না, মানুষ অপর 
েলাকিটেক স�ান েদেব। তখন স�ান অপেরর হােত চেল যােব 
এবং েসই মানুেষর সামেন বড় ও স�ানী েলাক িহেসেব িবেবিচত 
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হেব, অহংকারীেক েকউ স�ান করেব না। এ কারেণই েস 
কাউেক েমেন িনেত পাের না, েস মেন কের সতযেক �হণ করেল 
তার স�ান িনেয় টানাটািন হেব এবং মানুষ তার �িত আর 
আকৃ� হেব না। মানুষ েস েলাকিটেকই বড় মেন করেব এবং 
তােকই মানেব। আর বাধয হেয় অহংকারীেকও অপেরর অনুসারী 
হেত হেব।  

িক� এ অহংকারী েলাকিট যিদ বুবেত পারত, তার জনয 
সিতযকার ই�ত ও স�ান হল, হেকর অনুসরণ ও আনুগতয 
করার মেধয, বািতেলর মেধয ডুেব থাকােত নয়, তা িছল তার জনয 
অিধক কলযাণকর ও �শংসনীয়। 

ওমর ইবনুল খা�াব রা. আবু মুসা আশয়ারী রা. এর িনকট িচিঠ 
িলেখন, তুিম গত কাল েয ফায়সালা িদেয়িছেল, তার মেধয তুিম 
িচ�া িফিকর কের যখন সিঠক ও সতয তার িবপরীেত পাও, 
তাহেল তা েথেক িফের আসােত েযন েতামার নফস েতামােক 
বাধা না েদয়। কারণ, সতয িচর�ন, সেতযর পেথ িফের আসা 
বািতেলর মেধয সময় ন� করার েচেয় অেনক উ�ম।২F

3  

আ�ুর রহমান ইবেন মাহদী রহ. বেলন, একদা আমরা একিট 
জানাজায় উপি�ত হলাম, তােত কাজী উবাইদু�া ইবনুল হাসান 
রহ. হািজর হল। আিম তােক একিট িবষেয় িজজাসা করেল, েস 

                                                            
3  দারা কুতনী ২০৬/৪ 



9 

 

ভুল উ�র েদয়, আিম তােক বললাম, আ�াহ আপনােক সংেশাধন 
কের িদক, এ মাসআলার সিঠক উ�র এভােব...। িতিন িকছু সময় 
মাথা িনচু কের চুপ কের বেস থাকেলন, তারপর মাথা উিঠেয় 
বলেলন, আিম আমার কথা েথেক িফের আসলাম, আিম লি�ত। 
সতয �হণ কের েলজ হওয়া আমার িনকট িমথযার মেধয েথেক 
মাথা হওয়ার েচেয় অিধক উ�ম।৩F

4    

ি�তীয়: [ اييس غدط ] মানুষেক িনকৃ� জানা। 

 বলা হয়, িনকৃ� মেন করা, েছাট মেন করা ও অবজা الادط
করােক।  

সুতরাং, [ اييس غدط ] অথর, মানুষ েক িনকৃ� মেন করা, অবজা 

করা, তু� মেন করা ও মানুষেক ঘৃণা করা। মানুেষর গেণর 
েথেক িনেজর গণেক বড় মেন করা। কােরা েকান কমরেক �ীকৃিত 
না েদয়া, েকান ভােলা গণেক েমেন েনয়ার  মানিসকতা না থাকা।  

মেন রাখেত হেব, যারা মানুষেক খারাপ জােন, তােদর কেমরর 
পিরণিত হল, মানুষ তােদর খারাপ জানেব। এ ধরেনর েলােকরা 
মানুেষর সুনামেক কুষ এবং তােদর েযাগযতােক  ান করেত 
আ�াণ েচ�া কের। েস অনযেদর উপর তার িনেজর বড়� ও উা 
মযরাদা �কাশ করার লেকয, মানুষেক েহয় �িতপ� ও  েছাট 

                                                            
4 তািরখ বাগদাদ ৩০৭/১০ 
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কের। মানুেষর স�ানহািন ঘটােনার উে�েশয তােদর িবকে� 
িমথযাচার কের ও অপবাদ রটায়। অহংকারীরা কখেনাই মানুেষর 
েচােখ ভােলা হেত পাের না, মানুষ তােদর ভােলা েচােখ েদেখ না।   

অহংকারী তার িনেজর কমর ও গণ িদেয় কখেনাই উা মযরাদা বা 
স�ান লাভ করেত সকম নয়। তাই েস িনেজ স�ান লাভ করেত 
না েপের িনেজর মযরাদা িঠক রাখার জনয অনযেদর কৃিত�েক ন� 
কের এবং তােদর মান-মযরাদােক খাট কের েদেখ। 
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িকিবর (অহংকার) ও ‘উজব (আ�তৃি�) দুিটর মেধয 
পাথরকয 

আবু ওহাব আল-মারওয়ারিজ রহ. বেলন, আিম আ�ু�াহ ইবেন 
মুবারকেক িজজাসা করলাম িকিবর িক? উ�ের িতিন বেলন, 
মানুষেক অবজা করা।  

তারপর আিম তােক উজব স�েকর িজজাসা করলাম, ‘উজব িক? 
উ�ের িতিন বলেলন, তুিম েতামােক মেন করেল েয, েতামার 
িনকট এমন িকছু আেছ, যা অনযেদর মেধয নাই। িতিন বেলন, 
নামািজেদর মেধয ‘উজব বা আ�তৃি�র েচেয় খারাপ আর েকান 
মারা�ক �িট আিম েদখেত পাই না।৪F

5  

                                                            
5 সীয়াক আলািমন নুবালা ৪০৭/৭ 
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িকিবেরর কারণসমূহ 
একজন অহংকারী মেন কের, েস তার সাথী স�ীেদর েচেয় 
জািতগত ও স�াগতভােবই বড় এবং েস অনযেদর েথেক �ত�, 
তার সােথ কােরা েকান তুলনা হয় না। ফেল েস কাউেকই েকান 
�কার েতায়া�া কের না, কাউেক মূলযায়ন করেত চায় না এবং 
কােরা আনুগতয করার মানিসকতা তার মেধয থােক না। যার 
কারেণ েস সমােজ এমনভােব চলা েফরা কের মেন হয় তার মত 
এত বড় আর েকউ নাই।  

অহংকােরর কারণসমূহ িন�রপ:  

এক. কােরা �িত নমনীয় না হওৎয়া বা আনুগতয না করার  ৃহা:  

একজন অহংকারী কখেনাই চায় না, েস কােরা আনুগতয ককক 
বা কােরা েকান কথা শনুক। েস িচ�া কের আমার কথা মানুষ 
েশানেব আিম েকন মানুেষর কথা েশানেবা। আিম মানুষেক 
উপেদশ েদেবা আমােক েকন মানুষ উপেদশ েদেব। এভােবই 
তার িদন অিতবািহত হয়। িদন যত যায়, অহংকারীর অহংকােরর 
 ৃহা আরও বাড়েত থােক এবং তার অহংকারও িদন িদন বৃি� 
পায়। ফেল েস দুিনয়ােত আর কাউেকই মানেত বা কােরা 
আনুগতয করেত রািজ হয় না। তার অহংকার করার  ৃহািট ধীের 
ধীের এমন এক পযরায় েপৗেছ, েশষ পযর� েয আ�াহর হােত 
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আসমান ও জিমেনর কতৃর�, তার আনুগতযও েস আর করেত চায় 
না। তার এ ধরেনর  ৃহার কারেণ তার মেধয এ অনুভূিত জােগ 
েয, েস কােরা মুখােপকী নয়, েস িনেজই সেবরসবরা, তার কােরা 
�িত আনুগতয করার �েয়াজন নাই। অহংকারীর এ ধরেনর 
দাি�কতা েথেক সৃি� হয়, হঠকািরতা ও কুফরী। আ�াহ তা‘আলা 
বেলন,  

﴿ ٰ ََ �ۡ َ ََ نَن  ََ � ِ
�ۡ �  ّ إ نِ  َّ٦  ٰ ََ �ۡ ََ �ۡ ََاُ  �  ّ  ّ

َ
ٰ  ٧ن ََ �ۡ ِكَِ  �لرج َّ ن  َٰ ِ ّ  ن  ﴾٨نِ

 ]٨ -٦: العلِسو ة [

অথর, কখেনা নয়, িন�য় মানুষ সীমাল�ন কের থােক। েকননা 
েস িনজেক মেন কের �য়ংস�ূণর। িন�য় েতামার রেবর িদেকই 
�তযাবতরন। [সূরা আলাক, আয়াত: ৬-৮]  

আ�ামা বাগাবী রহ. বেলন, মানুষ তখনই সীমাল�ন এবং তার 
�ভুর িবক�াচরণ কের, যখন েস েদখেত পায়, েস িনেজই 
�য়ংস��।৫F

6 তার আর কােরা �িত নত হওয়া বা কােরা 
আনুগতয করার েকান �েয়াজন নাই।   

দুই. অনযেদর উপর �াধানয িব�ােরর জনয অ�িতেরাধয অিভলাষ:  

একজন অহংকারী, েস মেন কের, সমােজ তার �াধানয িব�ার, 
সবার িনকট �িসি� লাভ ও েনতৃ� েদয়ার েকান িবক� নাই। 

                                                            
6  মায়ােলমুত তানযীল ৪৭৯/৮ 
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তােক এ লেকয সফল হেতই হেব। িক� যিদ সমাজ তার কতৃর� 
বা �াধানয েমেন না েনয়, তখন েস িচ�া কের, তােক েয েকান 
উপােয় তার অভী� লেকয েপৗছেত হেব। চাই তা বড়াই কের 
েহাক অথবা সমােজ িবশৃ�লা সৃি� কের। তখন েস যা ই�া তাই 
কের এবং সমােজ হ�েগাল সৃি� কের।  

িতন. িনেজর েদাষেক আড়াল করা:  

একজন অহংকারী তার �ীয় কাজ কেমর িনেজর মেধয েয সব 
দুবরলতা অনুভব কের, তা েগাপন রাখেত আ�হী হয়। কারণ, তার 
আসল চির� যিদ মানুষ েজেন যায়, তাহেল তারা তােক আর বড় 
মেন করেব না ও তােক স�ান েদেব না। েযেহতু একজন 
অহংকারী সব সময় মানুেষর েচােখ বড় হেত চায়, এ কারেণ েস 
পছ� কের, তার মেধয েয সব দুবরলতা আেছ, তা েযন কােরা 
িনকট �কাশ না পায় এবং েকউ যােত জানেত না পাের। িক� 
মূলত: েস তার অহংকার �ারা িনেজেক অপমানই কের, মানুষেক 
েস িনেজই তার েগাপনীয় িবষেয়র িদেক পথ েদখায়। কারণ, েস 
যখন িনেজেক বড় কের েদখায়, তখন মানুষ তার বা�ব অব�া 
জানার জনয তার স�েকর গেবষণা করেত আর� কের, তার 
েকাথায় িক আেছ, না আেছ তা অনুস�ান করেত থােক। তখন 
তার আসল েচহারা �কাশ পায়, আসল রপ খুেল যায়, তার 
যাবতীয় দুবরলতা �কাশ পায় এবং তার অব�ান স�েকর মানুষ 
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বুবেত পাের। ফেল মানুষ আর তােক ��া কের না, বড় কের 
েদেখ না, তােক িনকৃ� মেন কের এবং ঘৃণা কের।   

একজন অহংকারী ই�া করেল তার েদাষগণ গেলা িবনয়, ন�তা, 
মানুেষর সােথ ব�ু� ও চুপ-চাপ থাকার মাধযেম েগাপন রাখেত 
পারত, িক� তা না কের  অহংকার করার কারেণ তার সব 
েগামর ফাঁ   ক হেয় যায়। এ ছাড়াও  মানুষ যা পছ� কের না, তা 
িনেয় দু:খ �কাশ করা, েকান িবষেয় চযােলল করা হেত দুের 
থাকা এবং আ�পক সমথরেনর জনয িমথযা দািব করা হেত িবরত 
থাকার মাধযেম, েস তার যাবতীয় দুবরলতা ও েগাপন িবষয়গেলা 
দামা-চাপা িদেত পারত। িক� তা না কের েস অহংকার করােত 
তার অব�া আরও �িতকুেল েগল এবং ফলাফল তার িবপেক 
চেল েগল। তার িবষেয় অনুস�ান চািলেয় তার যাবতীয় অপকমর 
মানুষ জানেত পারল।  

চার. অহংকারী েযভােব অহংকােরর সুেযাগ পায়:  

কতক েলােকর অিধক িবনেয়র কারেণ অহংকারীরা অহংকােরর 
সুেযাগ পায়।   

অহংকারীরা যখনই েকান সুেযাগ পায়, তা তারা কােজ লাগােত 
কাপরণয কের না। অেনক সময় েদখা যায় িকছু েলাক এমন আেছ, 
যারা িবনয় করেত িগেয় অিধক বাড়াবািড় কের, তারা িনেজেদর 
খুব েছাট মেন কের, িনেজেক েয েকান �কার দািয়� আদােয়র 
অেযাগয িবেবচনা কের এবং েয েকান ধরেনর আমানতদািরতা 



16 

 

রকা করেত েস অকম বেল দািব কের, তখন অহংকারী িচ�া 
কের এরা সবাইেতা িনেজেদর অেযাগয ও আমােক েযাগয মেন 
করেছ, �কারা�ের তারা সবাই আমার মযরাদােক �ীকার করেছ, 
তাহেল আিমই এসব কােজর জনয একমা� েযাগয ও উপযুশ 
বযিশ। সুতরাং, আিমেতা তােদর সবার উপর েনতা। শয়তান 
তােক এভােব �েলাভন িদেত ও ফুঁসলােত থােক, আর েলাকিট 
িনেজ িনেজ ফুলেত থােক। ফেল এখন েস অহংকার বশতঃ আর 
কাউেক পা�া েদয় না সবাইেক িনকৃ� মেন কের। আর িনেজেক 
েযাগয মেন কের।   

পাচঁ. মানুষেক মূলযায়ন করেত না জানা:  

মানুষ ে�� হওয়ার মানদি িক এবং মানুষেক িকেসর িভি�েত 
মূলযায়ন করেত হেব, তা আমােদর অবশযই জানা থাকেত হেব। 
অহংকােরর অনযতম কারণ হল, মানুেষর ে��ে�র মানদি 
িনধরারেণ �িট করা। একজন মানুষ ে�� হওয়ার মানদি িক তা 
আমােদর অেনেকরই অজানা। যার কারেণ তুিম েদখেত পােব, 
যারা ধনী ও পদ মযরাদার অিধকারী তােদর �াধানয েদয়া হেয় 
থােক, যিদও তারা পাপী বা অপরাধী হয়। অনযিদেক একজন 
পরেহজগার, মু�াকী ও সৎ েলাক তার ধন স�দ ও পদমযরাদা 
না থাকােত সমােজ তােক অ�ািধকার েদয়া হয় না এবং তােক 
মূলযায়ন করা হয় না। অৈনিতক, েচার, বাটপার যােদর অ�ািধকার 
েদয়া �হণেযাগয নয়, বতরমান সমােজ তােদর অ�ািধকার েদয়া 
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হে�। তােদর অ�ািধকার েদয়ার কারেণ বা অনুপযুশ ও অেযাগয 
বযিশেদর দািয়� বা েনতৃ� েদয়ার কারেণই বতরমান সমােজর 
ককণ অব�া। �াথরাোষী ও েভাগবাদীরা সমােজর েহামরােচামরা 
হওয়ার কারেণ তারা অনযেদর িনকৃ� মেন কের এবং তােদর 
উপর বড়াই েদখায় ও অহংকার কের। ইসলাম মানুষেক 
মূলযায়েনর একিট মাপকািঠ ও মানদি িনধরারণ কের িদেয়েছ। 
বতরমান সমােজ যিদ তা অনুসরণ করা হত, তেব সামািজক 
অবকয় স�ূণর দুর হেয় েযত এবং সমােজর এ ককণ পিরণিত 
হেত মানব জািত রকা েপত।  

রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] তার সাহাবীেদর একিট 
সু � ও বা�ব দৃ�া� িদেয় বুিবেয় েদন েয, একজন মানুষেক 
িকেসর িভি�েত মূলযায়ন ও অ�ািধকার েদয়া হেব এবং তােক 
িকেসর িভি�েত অবমূলযায়ন ও িপছেন েফেল রাখা হেব। মানুেষর 
মযরাদা তার েপাষােক নয়, বরং মানুেষর মযরাদা, তার অ�রিনহীত 
সততা, ��তা ও আ�াহ-ভীিতর উপর িনভরর কের। যার মেধয 
যতটুকু আ�াহ-ভীিত থাকেব, েস তত েবিশ সৎ ও উ�ম েলাক 
িহেসেব িবেবিচত হেব।  

 سول ا  ا� ا  عليه و  ع  جل َممّ « :قيل اكسيعدي سعد نن سهل عن
نْ  خطب هن ِحّمي قيكوا َهَذا ِف  َ�ُقوكُونَ  َمي فقيل سلم 

َ
 بن شفع َو�ن يغر   ب

ّفَع، ََ ُ نْ  قيل و�ن ُ
َ
ْ  ب  السلد�، فقماء من  جل َ�َدمّ  سرت، ثم قيل َستَدَع،ُ

نْ  شفع �َهِنْ  خطب بن ال يغر  و هنْ  قيكواِحّميَهَذا  ِف  َميَ�ُقوكُونَ  فقيل
َ
  ب

َ
 ال
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ّفَع، ََ ُ نْ  قيل و�ن ُ
َ
  ب

َ
ْ  ال  َهَذا  سول ا  ا� ا  عليه و سلم  فقيل َستَدَع،ُ

َ �ِْض  ِمْل�ِء ِمنْ  َخٌ� 
ْ
 »َذاهَ  ِمثَْل  األ

অথর, সাহাল ইবেন সা’দ রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, একিদন 
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর সামেন িদেয় এক 
বযিশ অিততম কের যাি�ল, রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] সমেবত েলাকেদর িজজাসা করেলন, েতামরা এ 
েলাকিট স�েকর িক বল, তারা উ�ের বলল, েলাকিট যিদ কাউেক 
িববােহর ��াব েদয়, তাহেল তার ডােক সাড়া েদয়া হয়, যিদ 
কােরা িবষেয় সুপািরশ কের, তাহেল তার সুপািরশ �হণ করা হয়, 
আর যিদ েকান কথা বেল, তার কথা েশানা হয়। তােদর কথা 
েশােন রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] চুপ কের থােকন। 
একটু পর অপর একজন দির� মুসিলম রা�া িদেয় অিততম 
কের যাি�ল, রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] তােক েদেখ 
সাহাবীেদর িজজাসা কের বেলন, েতামরা এ েলাকিট স�েকর 
মতামত দাও! তারা বলল, যিদ েস ��াব েদয়, তাহেল তার 
��ােব সাড়া েদয়া হয় না, আর যিদ েস কােরা িবষেয় সুপািরশ 
কের তার সুপািরশ �হণ করা হয় না,  আর যিদ েস েকান কথা 
বেল তার কথায় কান েদয়া হয় না। তখন রাসূল [সা�া�াহ 
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আলাইিহ ওয়াসা�াম] বলেলন, এ েলাকিট যিমন ভরপুর যত িকছু 
আেছ, তার সব িকছু হেত উ�ম।৬F

7   

ছয়. আ�াহ �দ� েনয়ামতেক অনযেদর েনয়ামেতর সােথ তুলনা 
করা ও আ�াহেক ভুেল যাওয়া:  

িকিবর বা অহংকােরর অনযতম কারণ হল, একজন মানুষেক 
আ�াহ তা‘আলা েয সব েনয়ামত দান করেছ, েস সব েনয়ামতেক 
ঐ েলােকর সােথ তুলনা করা যােক আ�াহ তা‘আলা েকান 
িহকমেতর কারেণ ঐ সব েনয়ামতসমূহ েদয়িন। তখন েস মেন 
কের, আিমেতা ঐ সব েনয়ামতসমূহ লােভর েযাগয ও উপযুশ 
বযিশ, তাই আ�াহ তা‘আলা আমােক আমার েযাগযতার িদক 
িবেবচনা কেরই েনয়ামতসমূহ দান কেরেছন। ফেল েস িনেজেক 
সব সময় বড় কের েদেখ এবং অনযেদর েছাট কের েদেখ ও 
িনকৃ� মেন কের। অনযেদরেক েস মেন কের তারা েনয়ামত 
লােভর উপযুশ নয়, তােদর যিদ েযাগযতা থাকেতা তাহেল আ�াহ 
তা‘আলা তােদর অবশযই েনয়ামতসমূহ দান করত।  

                                                            
7 বুখাির ৫০৯১ 
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মানুষ েয সব িজিনষ িনেয় অহংকার কের তার বণরনা 

মানুষ িবিভ� িজিনষ িনেয় অহংকার কের থােক। কারণ, আ�াহ 
তা‘আলা মানুষেক িবিভ� ধরেনর েযাগযতা ও গণ িদেয় সৃি� 
কেরন। কােরা েসৗ�যর আেছ িক� ধন স�দ নাই, েস েসৗ�যর 
িনেয় অহংকার কের, আবার েকউ আেছ তার স�দ আেছ, িক� 
েসৗ�যর নাই, েস তার স�দ িনেয় বড়াই বা অহংকার কের। 
এভােব এক একজন মানুষ এক একিট িনেয় অহংকার কের। 
িনে� মানুষ েয সব েনয়ামত িনেয় অহংকার কের, তার কেয়কিট 
আেলাচনা করা হল।   

এক. ধন-স�দ:  

মানুষ আ�াহর েদয়া ধন-স�দ িনেয় অহংকার বা বড়াই কের 
থােক। তারা মেন কের ধন-স�দ লাভ তােদর েযাগযতার ফসল, 
তারা িনেজরা তােদর েযাগযতা িদেয় ধন-স�দ উপাজরন কের 
থােক। সুতরাং, যােদর ধন-স�দ থােক না তারা অেযাগয ও 
অকম। আ�াহ তা‘আলা কুরান করীেম দুইজন বাগান মািলক 
স�েকর বেলন,  

﴿ َّ َ�  ِمنَ  َماٗ�  َوَ� ��
َ
۠ ن نَا
َ
ۥإ �  ُ  ّ َاوِ َو �  ُج َ� ۥ َ�َمٞر َ�َقاَل لَِ�نِحبِهِۦ وَه  ََ

َ
 َون

 ]٣٤: اكرهف[ ﴾�َ�َفرٗ 
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অথর, আর (এেত) তার িছল িবপুল ফল-ফলািদ। তাই েস তার 
স�ীেক কথায় কথায় বলল, ‘স�েদ আিম েতামার েচেয় অিধক 
এবং জনবেলও অেনক শিশশালী’। [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৩৪]  

এখােন েলাকিট তার ধন-স�দ িনেয় তার অপর ভাইেয়র উপর 
অহংকার কের থােক। আ�াহ তার অহংকােরর িন�া কেরন আর 
েয ভাই অহংকার করত না তার �শংসা কেরন।  

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন, 

 ﴿  ّ َّ  نِ و نر  �َ  َّ وَ�ن  قَو�مِ  ِمن َ� ن  م  ََ ۖ  َ�َب لَي�ِهم� ََاَ�ي�َ�نه   ََ ن وزِ  ِمنَ  َو
إ  �ل�ك   َما

  ّ ۥ نِ   َمَفاِ�َه 
 
َبةِ  َ�َن وإن ْوِ�  بِٱل�ع ص�

 
و ةِ  ن ۥ َ� ۥ قَاَل  نِذ�  �ل�ق  ه  ۖ  َ�  قَو�م  َرح� ّ   َ�ف� َ  نِ  َ � 

ُج  َ�  ِ ََغِ  ٧ �ل�َفرِِح�َ  �  إ  َو��� نَ   �ِيَما َ    ََاتَٮ �  َّ ا  َ �  ۖ  تَنَس  َوَ�  ��ِخَرةَ
َج  ِمنَ  نَِصيَبَ   � ۖ َيا ِسن �� ح�

َ
إ  َون َسنَ  َكَما ح�

َ
َ    ن �  ۖ َ� ََ ِ  ِ�  �ل�َفَسادَ  َ�ب�غِ  َوَ�  ن

�ِض� 
َ ���   ّ َ  نِ  َ ُج  َ�  � ِ ِسِدينَ  �  ف� �م   .]٧٧-٧٦:القصص[ ﴾�ل

অথর, িন�য় কারন িছল মূসার কওমভুশ। অতঃপর েস তােদর 
উপর ঔ�তয �কাশ কের। অথচ আিম তােক এমন ধনভািার 
দান কেরিছলাম েয, িন�য় তার চািবগেলা একদল শিশশালী 
েলােকর উপর ভারী হেয় েযত। �রণ কর, যখন তার কওম 
তােক বলল, ‘দ� কেরা না। িন�য় আ�াহ দাি�কেদর ভালবােসন 
না’। আর আ�াহ েতামােক যা দান কেরেছন তােত তুিম 
আিখরােতর িনবাস অনুস�ান কর। তেব তুিম দুিনয়া েথেক 
েতামার অংশ ভুেল েযেয়া না। েতামার �িত আ�াহ েযরপ 
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অনু�হ কেরেছন তুিমও েসরপ অনু�হ কর। আর যমীেন ফাসাদ 
করেত েচেয়া না। িন�য় আ�াহ ফাসাদকারীেদর ভালবােসন না’। 
[সূরা কাসাস, আয়াত: ৭৬,৭৭] 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন, 

ننَ  َمس   فَإَِذا﴿ ََ � ِ
�ۡ كٞ  � ل�َ�نه   نَِذا � م   َدَ�نَا �  َمةٗ  َخو  ِن ا نِع� إ  قَاَل  مك ۥ نِ� َما َ ه  وتِي

 
 ن

ن  َ�َنةٞ  ِ�َ  بَل�  َِل��ۚ� َ�َ نِ�ن   فِ ََ م�  َو َ�َه  ��
َ
لَم وّ َ�  ن  .]٤٩: اكزمم[ ﴾َ�ع�

অথর, অতঃপর েকান িবপদাপদ মানুষেক  শর করেল েস আমােক 
ডােক। তারপর যখন আিম আমার পক েথেক িন‘আমত িদেয় 
তােক অনু�হ কির তখন েস বেল, ‘জােনর কারেণই েকবল 
আমােক তা েদয়া হেয়েছ’। বরং এটা এক পরীকা। িক� তােদর 
অিধকাংশই তা জােন না। [সূরা যুমার, আয়াত: ৪৯] 

মানুষ যখন ধন-স�দ লাভ কের, তখন েস মেন কের এ েতা 
তার েযাগযতার ফসল। েস তার বুি�, িবেবক ও জান িদেয়ই ধন-
স�দ লাভ কের। িক� আ�াহ তায়ালা বেলন, আসেল মানুেষর 
জান খুবই সীিমত তারা এও জােন না েয, তােদর ধন-স�দ 
েকাথা েথেক আেস।  

দুই. ইলম বা জান:  

অহংকােরর অনযতম একিট কারণ হল, ইলম বা জান। একিট 
কথা মেন রাখেত হেব, আেলম, ওলামা, তািলেব ইলম ও 
তথাকিথত পীর মাশােয়খেদর মেধয অহংকার খুব �ত ছিড়েয় 
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পেড়। কারণ, শয়তান তােদর িপছেন েলেগ থােক, েচ�া কের 
কীভােব তােদর েধাকায় েফলা যায়। এ কারেণই বতরমােন আমরা 
েদখেত পাই, আেলমেদর মেধয িফতনা ফযাসাদ, বগড়া-িববাদ ও 
মতিবেরাধ খুব েবিশ। একজন আেলম মেন কের, ইলেমর িদক 
িদেয় েসই হল পিরপূণর ও �য়ং স��, তারমত এত বড় জানী 
জগেত আর েকউ েনই। অেনক সময় েদখা যায়, একজন আেলম 
অনয আেলমেক এেকবােরই মূলযয়ন কের না এবং িনেজেক মেন 
কের বড় আেলম, আর অনযেদর েস জােহল ও িনকৃ� মেন কের। 
এ ধরেনর �ভাব একজন আেলেমর জনয কত েয জঘনয তা 
ভাষায় �কাশ করা যায় না।   

ইলম িনেয় অহংকার করার কারণ দুিট:  

�থম কারণ.  

ইলম হল, আ�াহর সােথ মানুেষর স�কর কােয়েমর মাধযম। ফেল 
যােদর মেধয ইলম আেছ তারা আ�াহর এেক বােরই কােছর 
েলাক। তারা কখেনাই তােদর ইলম �ারা গবর বা অহংকার করেত 
পাের না। েয ইলম মানুেষর মেধয অহংকার সৃি� কের তা হল, 
তথাকিথত ইলম বা জান। এ ধরেনর ইলম িনেয় বয� থাকার 
েকান অথর হেত পাের না। কারণ, বা�ব ও সিতযকার ইলম হল, 
েয ইলম বা জান �ারা বা�া তার �ভুেক িচনেত পাের এবং 
িনেজেক জানেত পাের। সিতযকার ইলম একজন বা�ার মেধয 
আ�াহর ভয় ও িবনয়েক সৃি� কের, অহংকার সৃি� কের না। 
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একজন মানুেষর মেধয যখন সিতযকার ইলম বা জান থাকেব, 
তখন েস সবরািধক িবনয়ী হেব এবং আ�াহেকই ভয় করেত 
থাকেব।  আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿ ٌّ و ٌُ َ�ف  �ُِ ََ  َ  َ �  ّ ْإ نِ ا ٰا  َٰ لَ ََِبادُِِ �ل�ع  َ ِمن�   َ � �َ� ََ َما   ]٢٨:فيطم [ ﴾نِ� 

অথর, বা�ােদর মেধয েকবল জানীরাই আ�াহেক ভয় কের। িন�য় 
আ�াহ মহাপরাতমশালী, পরম কমাশীল। [সূরা ফােতর, আয়াত: 
২৮] 

ি�তীয় কারণ:  

ইলম বা জান হল, পিব� আমানত, যা পিব� পাে�ই মানায়, 
অপিব� পাে� তা কখেনাই মা-নায়না। আর এমন বযিশর ইলম 
িনেয় ম� হওয়া, যার অ�র নাপািকেত ভরপুর ও চািরি�ক িদক 
িদেয় েস অতয� িনকৃ�, তা কখেনাই শভ হয় না। এ েলাকিট 
যখন েকান িকছু িশেখ, তা িনেয় েস অহংকার করা আর� কের 
এবং যত েবিশ িশেখ তার অহংকার আরও বাড়েত থােক। ফেল 
তার জান মানুেষর জনয অশাি�র কারণ হয়।   

েযমনিট বেলিছল, মুয়ারির, েয তার িনেজর �শংসা িনেজই 
কেরিছল, অথচ তার মেধয েকান ভােলা গণ আেছ বেল কখেনাই 
েদখা যায়িন!  

 زمينُهُ  األخ�َ  رغُت  و�ن و��
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ِت  كم ندي آلٍت 
ْ
 األوائُل  نه يَأ

অথর, যুেগর িদক িদেয় যিদও আিম সবার েশেষ, তেব আিম এমন 
িকছু িনেয় আসেবা, যা আমার পূেবরর েলােকরা িনেয় আসেত 
পােরিন।  

অহংকােরর আেরকিট �কার হল, বতরমােন অেনক েছাট েছাট 
তািলেব ইলমেক বড় বড় আেলমেদর সমকক িবেবচনা কের 
িবিভ� ধরেনর কথা বলেত েদখা যায়। েকান মাসআলােত বড় 
আেলমেদর মতামতেক উেপকা কের তারা িনেজরা মতামত েদয় 
এবং বেল, তারাও মানুষ আমরাও মানুষ!! এ ধরেনর উিশ 
তােদর জনয কখেনাই উিচত নয়।  

আইউব আল আততার বেলন, আিম িবিশর ইবনুল হােরসেক 
বলেত শেনিছ, িতিন বেলন, আমােক হা�াদ ইবেন যােয়দ হািদস 
বণরনা কেরন। তারপর িতিন বেলন, আসতাগিফক�াহ! সনদ 
উে�খ করার কারেণ অ�ের অহংকার জে�িছল। অথরাৎ সনদ 
বণরনা কের হািদস বণরনােত তার মেধয অহংকার সৃি� হয়, তাই 
েস সােথ সােথ তা হেত িবরত থােক। কারণ, যখন একজন মানুষ 
সনদসহ হািদস বণরনা কের, তখন মানুষ মেন কের েলাকিট 
হািদেসর সনদসহ মুখ� কেরেছ। এেত হািদস বণরনা কারীর 
অ�ের অহংকার আসেত পাের, তাই িতিন সনদ বণরনা করােক 
পিরহার কেরন। বতরমােন অেনক আেলমেক েদখা যায়, তারা 
হািদেসর সনদ বণরনা কেরন, যােত মানুষ তােক বড় আেলম মেন 
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কের। এ উে�েশয হািদস সনদসহ বণরনা না করাই উ�ম। িক� 
যিদ েকউ হািদসিটেক মজবুত বেল �মাণ করার জনয সনদসহ 
বণরনা কের তােত েকান অসুিবধা নাই।   

িতন. আমল ও ইবাদত:  

অেনেকই তােদর ইবাদত ও আমল িনেয় গবর ও অহংকার কের। 
েস মেন কের মানুেষর কতরবয হল, তারা তােক স�ান করেব, সব 
কােজ তােক অ�ািধকার িদেব এবং তার তাকওয়া, তাহারাত ও 
বুজুিগর িনেয় িবিভ�ভােব আেলাচনা করেব। আর েস মেন কের 
সব মানুষ �ংেসর মেধয আেছ, শধু েস একাই িনরাপদ। এ 
কারেণ েস মােব মেধয বেল থােক সব মানুষ �ংস হেয় েগেছ। 
অথচ, েকান একজন মানুেষর জনয সবাই �ংস হেয় েগেছ বলা 
েকান তেমই উিচত নয়।  

 قَيَل اكّم�ُُجل هِا�َا « سول ا  ا� ا  عليه و سلم  قيل: هم�مة قيل بب عن
ُس  لَكهَ 

ّ
�ْهلَُرُهمْ  َ�ُهوَ  ايي

َ
 »ب

অথর, আবু হরাইরা রা. হেত বিণরত রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] বেলন, যখন েকান েলাক বেল মানুষ �ংস হেয় 
েগেছ, মূলত: েসই তােদর মেধয সবেচেয় �ংস�া� বযিশ। 
আ�ামা আবু ইসহাক বেলন, আিম জািন না  ْْهلَُرُهم�

َ
 শ�িট যবর ب

িবিশ� যার অথর ‘েস তােদর �ংস করল’, নািক েপশ িবিশ� যার 
অথর ‘েসই তােদর েচেয় অিধক �ংেসর মেধয আেছ’।  
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ইমাম নববী রহ. বেলন, রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] 
এর বাণী- هاا قيل اكمجل هلك اييس فهو بهلرهم এর  দুিট �িস� 
অথর আেছ। এক হল, কাফ এর উপর েপশ, আর একিট হল, কাফ 
এর উপর যবর। েপশ হওয়াটা অিধক �িস� ও যুিশযুশ। অথরাৎ, 
তােদর মধয হেত েস িনেজই অিধক �ংস�া�। আর যখন যবর 
িবিশ� হেব, তখন অথর হেব, েস তােদর �ংস হেয় েগেছ বেল 
েঘাষণা িদল, বা�েব তারা �ংস হয় নাই। ওলামারা এ িবষেয় 
একমত েয, এখােন েয দূষণীয় িবষয়িট আেলাচনা করা হয়, তা 
েস বযিশর েকে� �েযাজয েয মানুষেক িনকৃ� েজেন, িনেজেক 
তােদর উপর �াধানয েদয়, আর তােদর ম� মেন কের এবং 
তােদর উপর বড়াই কের, এ ধরেনর কথা বেল। কারণ, েস 
কাউেক ভােলা বা ম� বলার অিধকার রােখ না। এ েতা হল 
েকবল আ�াহর ৈবিশ�য। তেব যিদ তার িনেজর মেধয ও বতরমান 
মুসিলমেদর মেধয �ীেনর বযাপাের েয দুরব�া িবদযমান তার উপর 
আফেসাস ও দু:খ �কাশ কের এ ধরেনর কথা বেল, তখন তােত 
েকান কিত নাই।  

েযমনিট বেলিছল উে� দারদা; িতিন বেলন, একিদন আবু দারদা 
িবকুষ হেয় ঘের �েবশ কের, আিম তােক বললাম, েতামােক 
িকেস কুষ করল? তখন েস বলল, আিম মুহা�েদর উ�েতর 
িবষেয় িকছুই বুবেত পারিছ না, তারা সবাই জাহা�ােম �েবশ 
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করেত যাে�। ইমাম মােলক রহ. হািদসিট বযাখযা এ রকমই 
কেরেছন এবং অনযানয েলােকরাও তার অনুকরণ কেরেছন।७F

8  

আর আ�ামা ইবেন যাওজী রহ. বেলন, কতক অসতকর ছুফী 
আেছ, যারা তােদর িনেজেদর মেন কের, তারা আ�াহর মাহবুব ও 
মকবুল বা�া আর অনযরা সবাই িনকৃ� ও পািপ বা�া। তারা 
আরও ধারণা কের, তার মান-মযরাদা অিত উো, তাই সবাই 
তােক স�ান কের, তার মান মযরাদা যিদ উো না হত তাহেল 
তােক েকউ স�ান করত না। আবার কখেনা কখেনা েস এ ধারণা 
কের, েস যিমেনর কুতুব, েস েয মযরাদায় েপৗেছেছ তার এ আসন 
পযর� েপৗছার মত আর েকউ দুিনয়ােত নাই।৮F

9  

আ�ামা খা�াবী রহ. তার আযলা িকতােব বণরনা কেরন, আবদু�াহ 
ইবেন মুবারক েখারাসােন েপৗছেল, মানুেষর মুেখ শনেত েপেলন, 
এখােন একজন েলাক আেছ িযিন তাকওয়া ও পরেহজগািরেত 
�িস� ও িবখযাত। এ কথা েশােন আ�ু�াহ ইবেন মুবারক রহ. 
তােক েদখেত েগেলন। িতিন তার ঘের �েবশ কেরন, িক� 
েলাকিট তার িদেক একটুও তাকাল না এবং তার �িত িব�ু 
পিরমাণও �েকপ কেরিন। তার অব�া েদেখ আ�ু�াহ ইবনুল 
মুবারক কাল েকপণ না কের তার ঘর েথেক েবর হেয় চেল 

                                                            
8 ইমাম নববী রহ. এর  শরেহ মুসিলম ১৭৫/১৬ 
9 সাইদুল খােতর ১৩৫ 
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আেসন। তারপর তার সাথীেদর েথেক এক েলাক তােক বলল, 
তুিম িক জান এ েলাকিট েক? েস বলল, না। তখন েস বলল, এ 
হল আমীকল মুিমনীন আ�ু�াহ ইবনুল মুবারক, এ কথা েশােন 
েলাকিট হতভ� ও িনবরাক হল এবং েদৗেড় আ�ু�াহ ইবেন 
মুবারক রহ. এর িনকট েগল, তার িনকট কমা চাইল এবং তার 
আচরেণর জনয দু:খ �কাশ করল। তারপর বলল, েহ আবু আ�ুর 
রহমান! তুিম আমােক কমা কর এবং উপেদশ দাও!   

আ�ু�াহ ইবনুল মুবারক বলল, যখন তুিম ঘর েথেক েবর হও, 
তখন যােকই েদখ, মেন করেব েস েতামার েথেক উ�ম, আর 
তুিম তােদর েচেয় অধম ও  িনকৃ�। তােক এ  উপেদশ েদয়ার 
কারণ হল, েলাকিট িনেজেক বড় মেন করত এবং অহংকার 
করত। এ িছল েধাঁকায় িনমি�ত একজন অহংকারীর অব�া। 
সালেফ সােলহীন ও আমােদর পূবরসূিরেদর অব�া হল, এ েলাকিট 
হেত স�ূণর িবপরীত। তারা কখেনাই এ ধরেনর আচরণ করত 
না। তােদর েথেক একজন েলােকর কথা বিণরত, িতিন বেলন, 
আিম আরাফায় অব�ান কারীেদর িনকট তািকেয় েদিখ, আমার 
মত পািপ� ও গনাহগার েলাক যিদ না থাকত, তাহেল আ�াহ 
তা‘আলা সকল আরাফাবাসীেক কমা কের িদত। 

একজন মুিমন সব সময় িনেজেক েছাট ও িনকৃ� মেন করেব 
এটাই �াভািবক। তার আমল, ইবাদত ও বে�গী যতই েবিশ 
েহাক না েকন, েস তার যাবতীয় সব ইবাদতেক খুব কমই 



30 

 

িবেবচনা করেব। ওমর ইবেন আ�ুল আজীজ রহ. েক বলা হল, 
যিদ তুিম মারা যাও তেব আমরা েতামােক রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর কামরায় দাফন করব, তখন িতিন 
বলেলন, একমা� িশরক ছাড়া আর বাকী সব গনাহ িনেয় 
আ�াহর সােথ সাকাত করা,  আমার িনকট রাসুল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর ঘের দাফেনর েযাগয মেন করা হেত 
উ�ম।  

চার. বংশ: 

কতক েলাক আেছ তারা উা বংশীয় হওয়ার কারেণ অনযেদর 
উপর বংশ িনেয় গবর ও অহংকার কের। েস অহংকার বসত 
মানুেষর সােথ িমশেত চায়না, তােদর সােথ িমশেত অপছ� কের 
এবং মানুষেক ঘৃণা কের। অেনক সময় অব�া এমন হয়, তার 
মুখ িদেয়ও অহংকার �কাশ পায়। ফেল েস মানুষেক বলেত 
থােক, তুিম েক? েতামার িপতা েক? তুিম আমার মত েলােকর 
সােথ কথা বলছ?!!  

ইসলােমর আদশর হল, বংশ মযরাদা না থাকার কারেণ কাউেক েহয় 
�িত-প� করা যােব না। একজন েলাক েস েয বংেশরই েহাক না 
েকন, তার পিরচয় ঈমান ও আমেলর মাধযেম। এ কারেণই রাসূল 
[সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর িনকট হাবশী েগালাম েবলাল 
রা. এর মূলয ম�ার কােফর সরদার আবু জাহল হেত েবিশ। 
একমা� ঈমােনর কারেণ হাবশী েগালাম েবলাল রা. েক খিলফা-
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তুল মুসিলিমন ওমর রা. তার িনেজর সরদার বেল আখযািয়ত 
কেরন। 

েযমন হাদীেস বিণরত,  

 وبعتِ ن�م سيدني عدم يقول بنو كن« :ا  قيل عبد نن جينم عن
  يع�[سيدني

ً
 » ]نالال

অথর, যােবর ইবেন আ�ু�াহ হেত বিণরত, িতিন বেলন, ওমর রা. 
বলেতন, আবু বকর রা. আমােদর সরদার এবং িতিন আমােদর 
সরদার িবলাল রা. েক দাস� ও েগালামী হেত মুশ কেরন। 

 ًمدانُ  وع غالمه ا  نُْمًدا بب ع  بيت« :قيل دسو� نن ُمو ِ العْ  عن
 كن فقيل هخم وبعطيته ثو�ي حلة كنت فلبسته هذا بخذت كو :فُقلت
ايب  هل فذرم� مغهي بعجدية فغلت بمه و�نت كم  جل و�� ني�

َسيَ�بَْت  :ل فقيل  ا� ا  عليه و سلم
َ
  :قيل نعم، :فَُالنًي قلت ب

ْ
فَغل
َ
 ِمنْ  َت ب

 
ُ
 هذه سيعت ح� ع :َجيِهِلّيٌة قلت اْمُمٌؤ فِيَك  هِنَّك  :قيل نعم،:  ّمِه قلتب

َ  ا  لُهمْ َجعَ  هِْخَواُنُ�مْ  مهُ  ْعم�َ  :اكسن قيل رب من
ْ
يِْديْ�م تت

َ
 دنْ فَ  ب

َخيهُ  َجَعَل ا 
َ
  ب

َ
يُْطعِ  يَِدهِ  تت

ْ
  دهُ فَل

ّ
ي ُ�ُل، ِِ

ْ
بَُس، يِِّ  هُ َو�ْلُلبسِ  يَأ

ْ
  يَل

َ
 َوال

عَ  نمِ  ُفهيَ�لّ 
ْ
َّفُه مي فَإنْ  ُه،َ�ْالبُ  َمي ِدلال يُِعغْه�ُ هُ َ�ْالبُ  ََ

ْ
 »َعلَيْهِ  فَل

অথর, মা’কর ইবেন সুয়াইদ রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, আিম 
আবু যর রা. েক একিট চাদর পিরিহত অব�ায় েদিখ এবং তার 
েগালামেকও িঠক একই চাদর পিরিহত অব�ায় েদিখ। আিম 
তােক বললাম, যিদ তুিম এ চাদরিট িনেত এবং তা পিরধান 
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করেত, তাহেল েতামার জনয একিট েসট হেয় েযত! আর 
েগালামেক তুিম অনয একিট কাপড় পরেত িদেত পারেত। তখন 
িতিন বলেলন, আিম ও অপর এক েলােকর সােথ আমার 
কথাবাতরা, আলাপ আেলাচনা হত। তার মা িছল একজন অনারবী 
মিহলা। ঘটনা তেম আিম তার সােথ েমলােমশা কির। তারপর 
আমার িবষয়িট রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর িনকট 
আেলাচনা হেল, রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] আমােক 
েডেক বলল, তুিম িক অমুকেক ব�ী করছ? আিম উ�র িদলাম 
হাঁ, তারপর িতিন বলেলন, তুিম িক তার মােয়র সােথ েমলােমশা 
করছ? আিম বললাম হাঁ, তখন রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] বলেলন, তুিম এমন এক েলাক, েতামার মেধয এখনও 
জােহিলয়াত  রেয় েগেছ। আিম বললাম, আিম এখন বুেড়া হেয় 
েগিছ, তা সে�ও আমার মেধয জােহিলয়াত! তারপর রাসূল 
[সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] বলেলন, তারা েতামােদর 
ভাইেয়র মত, আ�াহ তা‘আলা তােদর েতামােদর অধীন� কের 
িদেয়েছন। মেন রাখেব, যিদ আ�াহ তা‘আলা েতামােদর েকান 
ভাইেক েতামােদর অধীন� কের েদয়, েস েযন িনেজ যা খায় 
তােকও তা েখেত েদয়, আর েস যা পিরধান কের তােকও েযন 
তা পিরধান করেত েদয়। তার উপর এমন েকান কাজ চািপেয় 
িদেব না, যা তার কে�র কারণ হয় ও তােক পরাহত কের। আর 
যিদ এ ধরেনর েকান কােজর দািয়� েদয়া হয়, তাহেল েস েযন 
তােক সহেযািগতা কের। 
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আ�ামা ইবেন হাজার রহ. বেলন, রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] এর বাণী তারা েতামােদর ভাই এ কথার অথর হল, 
েতামােদর চাকর ও খােদম। অথরিট এ জনয করা হল, যােত যারা 
কৃতদাস নয় তারাও িবধােনর অ�ভুরশ থােক। এখােন একিট কথা 
 � হয়, চাকর, খােদম ও েগালামেদর গাল েদয়া এেকবােরই 
িনকৃ� ও ঘৃিণত কাজ। কারণ, এেত একজন মুসিলেমর ই�ত 
স�ােনর উপর আঘাত করা হয়। আর ইসলােমর আদশর হল, 
মুসিলমেদর মােব অিধকাংশ েকে� সমতা িনি�ত করা। েক 
েগালাম আর েক আজাদ বা �াধীন, তা ইসলাম কখেনাই িবেবচনা 
কের না, মুসিলম িহেসেব সবাই ভাই ভাই। েকউ কােরা পর নয়। 
ইসলােম কােরার উপর কােরা েকান �াধানয নাই একমা� �াধানয 
হল, তাকওয়ার িভি�েত। সুতরাং, একজন উা বংেশর েলাক 
তার মেধয যিদ তাকওয়া না থােক, তা হেল তার উা বংশীয় 
মযরাদা েকান কােজ আসেব না। আর একজন েলাক েস িন� 
বংেশর, িক� তার মেধয তাকওয়া আেছ, তাহেল েস তার 
তাকওয়ার কারেণ উা মযরাদার অিধকারী হেবন। আ�াহ তা‘আলা 
বেলন,  

َعل�َ�ن ﴿ َۡ نَ�ن َو
 
ِن َذَكرٖ َون م مك َ�ن� 

ُ  نِن ا َخلَق� َها �ّ ا �ج
َ
ُ إ�َِل َ�ٰ ا َوَ�َبا ِٗ و ع  م� ش   �

لِيٌم َخبِ�ٞ  ََ  َ  َ �  ّ ۚ نِ م� ��َقٮن� 
َ
� ِ  َ َِنَد � م�  َرَم�  ��

َ
ّ  ن ْۚ نِ ف وإا َّ  :الجمات[ ﴾ِ�ََعا

١٣[ 
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অথর, েহ মানুষ, আিম েতামােদরেক এক নারী ও এক পুকষ েথেক 
সৃি� কেরিছ আর েতামােদরেক িবিভ� জািত ও েগাে� িবভশ 
কেরিছ। যােত েতামরা পর র পিরিচত হেত পার। েতামােদর 
মেধয আ�াহর কােছ েসই অিধক মযরাদাস�� েয েতামােদর মেধয 
অিধক তাকওয়া স��। িন�য় আ�াহ েতা সবরজ, সমযক 
অবিহত। [সূরা হজরাত, আয়াত: ১৩]৯F

10   

রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] বেলন,  

 »لّيةَجيهِ  فِيك ُمؤٌ امِ  كهنِّ «

অথরাৎ, েতামার মেধয এমন একিট �ভাব রেয় েগেছ, যা জািহিল  
যুেগ েতামােদর মেধয িছল। এখােন একিট কথা মেন রাখেত হেব, 
আবু যর রা. হেত এ ধরেনর ঘটনা �কাশ পাওয়ার কারণ হল, 
িতিন িবষয়িট েয, হারাম করা হেয়েছ, তা এখনও জানেতন না। 
অনযথায় তার মত একজন িবিশ� সাহাবী হেত এ ধরেনর একিট 
অৈনিতক কাজ �কাশ পাওয়ার েকান অবকাশ েদিখ না। িতিন 
িবষয়িট জানেতন না বেলই জািহিল যুেগর এ �ভাবিট এখেনা 
পযর� তার কােছ অবিশ� িছল। এ কারেণই িতিন বেলন,  

 ]َ�َعمْ  :قيل اكسن؟ رب من هذه سيعت ع :قلت[

                                                            
10 ফাতহল বারী ৪৬৮/১০ 
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অথরাৎ, বুেড়া হেয় যাওয়ার পরও। তার কােছ িবষয়িট জানা না 
থাকায় েস আ�যর েবাধ করল। তারপর তােক জািনেয় েদয়া হল 
েয, কাজিট শিরয়েতর িবধান অনুযায়ী স�ূণর অৈবধ। ১০F

11 

                                                            
11 ফাতহল বারী ৮৭/১ 
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েয সব অহংকারীেক তার অহংকার হেকর অনুকরণ 
হেত দূের সিরেয় িদেয়েছ, তােদর দৃ�া� 

এক- ইবিলস: 

অিভশ� ইবিলেসর কুফির করা ও আ�াহর আেদেশর অবাধয 
হওয়ার একমা� কারণ, তার অহংকার।   

আ�াহ তা‘আলা তার বণরনা িদেয় বেলন,   

ِجَ   قَاَل  نِذ� ﴿ ٰ�َِكةِ  َّ ََ � َ�نلِق ۢ  نِ�كِ  لِل�َم ِن �ََ�ٗ ۥ فَإَِذا ٧ ِط�ٖ  مك َ ه  �� و  َۡ 
ت   وِ�  ِمن �ِيهِ  َوَ�َفخ� ْ  ّج وا ٰ�َِكة   فََسَجدَ  ٧ َ�نِجِدينَ  َ� ۥ َ�َقع  ََ �َم جه   �ل  م� ُ 
 َّ و َع  ��
َ
إ  ٧ ن َ�َ  نِب�لِيَس  نِ�  ََك� �ۡ �  َّ نفِرِ�نَ  ِمنَ  َوَ� إِب�لِيس   قَاَل  ٧ �ل�َ�  َما َ�ٰ

ّ َمَنَعَ  
َ
دَ  ن ج  ت   لَِما �َس� ۖ  َخلَق�  َ َ��َت  �َِيَد ََك� �ۡ

َ
م�  ن

َ
نَت  ن  ٧ �ل�َعالِ�َ  ِمنَ  ك 

۠  قَاَل  نَا
َ
�  ٞ ِن�ه   َخ�� َِ  مك ََ ََ  ن اّٖ  ِمن َخلَق� ۥوََخلَق� ج�  قَاَل  ٧ ِط�ٖ  ِمن ه  ر   فَٱخ�
يمٞ  فَإِن َ   ِمن�َها ِۡ َّ ٧   ّ لَي�َ   ن َنِ�إ  ََ ن  لَع� َٰ ِ ِينِ  يَو�مِ  ن َك ِ  قَاَل  ٧ �  َّبك
ِ�إ  نِظر�
َ
ن  فَأ َٰ ِ َّ  يَو�مِ  ن ب�َعث و نَظرِ�نَ  ِمنَ  فَإِن َ   قَاَل  ٧ �  �م  ن  ٨ �ل َٰ ِ �َوق�تِ  يَو�مِ  ن  �ل

ل ومِ  �َمع� تَِ   قَاَل  ٨ �ل  ُ م�  فَبِعِ وَِ�ن ه  �ۡ
 
َعِ�َ  َ� ��

َ
م   ََِباَدكَ  نِ�   ٨ ن  ِمن�ه 

لَِص�َ  �م خ� َقج  قَاَل  ٨ �ل �ۡ َق   فَٱ �ۡ ق ول   َو�
َ
ّ   ٨ ن َ ََ م�

َ
َهن مَ  َ�  َوِمم ن ِمنَ   َۡ

م�  تَبَِعَ   َعِ�َ  ِمن�ه  ��
َ
إ  ق ل�  ٨ ن ُ�  َما

َ
م�  ن لَي�هِ  �ٔ�َل �  رٖ  ِمن�  ََ �ۡ

َ
إ  ن   َوَما

َ
� ۠  ِمنَ  نَا

َََ�كِفِ�َ  �م  ّ�  ٨ �ل وَ  نِ رٞ  نِ�   ه   ]٢٨ :سو ة ص[ ﴾لكِل�َ�نلَِم�َ  ذِك�
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অথর, িতিন বলেলন, ‘�রণ কর, যখন েতামার রব েফেরশতােদর 
উে�েশয বেলিছেলন, ‘আিম মািট হেত মানুষ সৃি� করব। যখন 
আিম তােক সুষম করব এবং তার মেধয আমার রহ স ার করব, 
তখন েতামরা তার উে�েশয িসজদাবনত হেয় যাও। ফেল 
েফেরশতাগণ সকেলই িসজদাবনত হল। ইবলীস ছাড়া, েস 
অহ�ার করল এবং কািফরেদর অ�ভুরশ হেয় পড়ল। আ�াহ 
বলেলন, ‘েহ ইবলীস, আমার দু’হােত আিম যােক সৃি� কেরিছ 
তার �িত িসজদাবনত হেত িকেস েতামােক বাধা িদল? তুিম িক 
অহ�ার করেল, না তুিম অিধকতর উা মযরাদাস��? েস বলল, 
‘আিম তার েচেয় ে��। আপিন আমােক সৃি� কেরেছন অি� েথেক 
আর তােক সৃি� কেরেছন মািট েথেক। িতিন বলেলন, তুিম এখান 
েথেক েবর হেয় যাও। েকননা িন�য় তুিম িবতািড়ত। আর িন�য় 
িবচার িদবস পযর� েতামার �িত আমার লা‘নত বলবৎ থাকেব। 
েস বলল, ‘েহ আমার রব, আমােক েস িদন পযর� অবকাশ িদন 
েযিদন তারা পুনকিিত হেব।’  িতিন বলেলন, আ�া তুিম 
অবকাশ�া�েদর অ�ভুরশ হেল- ‘িনধরািরত সময় উপি�ত হওয়ার 
িদন পযর�।’ েস বলল, ‘আপনার ই�েতর কসম! আিম তােদর 
সকলেকই িবপথগামী কের ছাড়ব।’ তােদর মধয েথেক আপনার 
একিন� বা�ারা ছাড়া। আ�াহ বলেলন, ‘এিট সতয আর সতয-ই 
আিম বিল’, েতামােক িদেয় এবং তােদর মেধয যারা েতামার 
অনুসরণ করত তােদর িদেয় িন�য় আিম জাহা�াম পূণর করব।’ 
বল, ‘এর িবিনমেয় আিম েতামােদর কােছ েকান �িতদান চাই না 
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আর আিম ভানকারীেদর অ�ভুরশ নই। সৃি�কুেলর জনয এ েতা 
উপেদশ ছাড়া আর িকছু নয়।  [সূরা সাদ, আয়াত: ৭১-৮৭] 

দুই: েফরআউন ও তার স�দােয়র েলােকরা:  

অনুরপভােব েফরআউেনর কুফির করার কারণ িছল, তার 
অহংকার। আ�াহ তা‘আলা তার বণরনা িদেয় বেলন,  

ّ   َوقَاَل ﴿  و� ََ َها فِر� �ج
َ
ُ ٰ�َ   ََ �َم لِم�ت   َما �ل م ََ ِن�  لَ�  نهٍ  مك ََ ِ َِ ن قِد�  َ��� و�

َ
 ِٰ  فَأ

نَ�نَ�نن   �َ  َ�َ  ِ�ِ ۡك َعل �ل �ۡ ِ  فَٱ
ٰك

إ  َ��ٗحا  ِ
لِع   ل َع�ك ط 
َ
ٰ  ن َٰ ِ نهِ  ن ََ ِ وَ�ن  ن  ن�كِ  م 

ۥ نجه   ُ
َ
نِذ�ِ�َ  ِمنَ  َ� َ�َ  ٣ �ل�َ� ََك� �ۡ وَ  َو� ُ ۥ ه  ن ود   ۡ �ِض  ِ�  َو

َ ���  ِ ��َۡ ِ َقكِ  ب �ۡ � 
 ْ نجوإا َُ م�  َو � ه 
َ
�َنا � ََ ِ َّ  َ�  ن و ع  َۡ َ�نه   ٣ ي ر� َخذ�

َ
ن وَدُ ۥ فَأ  ۡ م�  َو َ�نه  ۖ  ِ�  َ�َنَبذ� َمكِ �َ � 

ر�  َّ  َكي�َف  فَٱنظ  نقَِبة   َ� نلِِم�َ  َ�  َ م�  ٤ �ل َعل�َ�نه  َۡ ةٗ  َو �ِم 
َ
َّ  ن و  َ َٰ  يَد� ِّ�  نِ  �ّ ا

َّ  َ�  �ل�قَِ�نَمةِ  َوَ�و�مَ  و ��  ٤ ي نَ� 
َ
م� َو� َ�نه  ِ  ِ�  َبع� َيا َ�نِذُ �� َج �  ۖ َنٗة  َوَ�و�مَ  لَع�

ِنَ  ه م �ل�قَِ�نَمةِ  ب وِح�َ  مك �َمق�   ]٤٢ -٣٨ :القصص[ ﴾�ل

অথর, আর িফর‘আউন বলল, ‘েহ পািরষদবগর, আিম ছাড়া 
েতামােদর েকান ইলাহ আেছ বেল আিম জািন না। অতএব েহ 
হামান, আমার জনয তুিম ইট েপাড়াও, তারপর আমার জনয একিট 
�াসাদ ৈতরী কর। যােত আিম মূসার ইলাহেক েদখেত পাই। আর 
িন�য় আিম মেন কির েস িমথযাবাদীেদর অ�ভুরশ’। আর 
িফর‘আউন ও তার েসনাবািহনী অনযায়ভােব যমীেন অহ�ার 
কেরিছল এবং তারা মেন কেরিছল েয, তােদরেক আমার িনকট 
িফিরেয় আনা হেব না। অতঃপর আিম তােক ও তার 
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েসনাবািহনীেক পাকড়াও করলাম, তারপর তােদরেক সমুে� 
িনেকপ করলাম। অতএব, েদখ যািলমেদর পিরণাম িকরপ 
হেয়িছল? আর আিম তােদরেক েনতা বািনেয়িছলাম, তারা 
জাহা�ােমর িদেক আ�ান করত এবং িকয়ামেতর িদন তােদরেক 
সাহাযয করা হেব না। এ যমীেন আিম তােদর িপছেন অিভস�াত 
লািগেয় িদেয়িছ আর কয়ামেতর িদন তারা হেব ঘৃিণতেদর 
অ�ভুরশ। [সূরা কাসাস, আয়াত: ৩৮-৪২] 

িতন: সােলহ আ. এর কওম, সামুদ েগা�:  

সামুদ েগাে�র কুফিরর কারণও একই। অথরাৎ, তােদর অহংকার। 
আ�াহ তা’আলা বেলন,  

ََ   قَاَل ﴿ �َم ِينَ  �ل  َ �  ْ وا  �َ ََك� �ۡ ِينَ  قَو�ِمهِۦ ِمن �  َ ِ عِ  ل َ ض� �ۡ � ْ وا  ََاَمنَ  لَِمن�  ف 
م�  َّ  ِمن�ه  و لَم  َ�ع�
َ
�   ّ

َ
لٞ  َ�نلِٗحا ن َۡ ر� ِن مج ِكِهۦِۚ  مك  ّ  ْ إ  نِن ا قَال وإا َل  بَِما ِۡ �ّ

 
 بِهِۦ ن

 َّ ِمن و ا� ِينَ  قَاَل  ٧ م   َ �  ْ ا وإ  �َ ََك� �ۡ َإ  نِن ا � ِ  َ َ م بِٱ َّ  بِهِۦ ََاَمن و  ﴾َ�نفِر 
 ]٧٦، ٧٥: األعماف[

অথর, তার কওেমর অহ�ারী েনতৃবৃ� তােদর েসই মুিমনেদরেক 
বলল যােদরেক দুবরল মেন করা হত, ‘েতামরা িক জান েয, সািলহ 
তার রেবর পক েথেক ে�িরত’? তারা বলল, ‘িন�য় েস যা িনেয় 
ে�িরত হেয়েছ, আমরা তােত িব�াসী’। যারা অহংকার কেরিছল 
তারা বলল, ‘িন�য় েতামরা যার �িত ঈমান এেনছ, আমরা তার 
�িত অ�ীকারকারী’ [সূরা আরাফ, আয়াত: ৭৫,৭৬] 
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চার: হদ আ. এর কাওম আদ স�দায়: 

ا﴿ م 
َ
ْ  َ�دٞ  فَأ وا  �َ ََك� �ۡ �ِض  ِ�  فَٱ

َ ���  ِ ��َۡ ِ َقكِ  ب �ۡ �  ْ َشدج  َمن�  َوقَال وا
َ
ۖ  ِمن ا ن وَ  ق و ةً

َ
 ن

ْ  لَم�  ا ّ   يََرو�
َ
َ  ن  َ � َِ  َ م�  � وَ  َخلََقه  َشدج  ه 

َ
ۖ  م� ِمن�ه   ن ْ  ق و ٗة َِنا بِ  َوَ�ن وا َن َّ  �ٔ�َاَ� و  َ��َحد 

ل�َنا ١ َۡ �ّ
َ
لَي�ِهم�  فَأ � ِّ�ٗحا ََ ٗ�َ ي ا�ٖ  ِ�إ  َ��

َ
َِساتٖ  � م�  َ  ِ ِذيَقه  َذاَب  ّك ََ 

 َِ �ُ ِ ةِ  ِ�  ��� ََيون �ۡ �  ۖ َيا �� َج ِ  َولََعَذاب   � ۖ  ��ِخَرة ىن َُ خ�
َ
م�  ن َّ  َ�  وَه  و  ﴾ي نَ� 

 ]١٦، ١٥ :لتفص[

অথর, আর ‘আদ স�দায়, তারা যমীেন অযথা  অহ�ার করত 
এবং বলত, ‘আমােদর েচেয় অিধক শিশশালী েক আেছ’? তেব 
িক তারা লকয কেরিন েয, িন�য় আ�াহ িযিন তােদরেক সৃি� 
কেরেছন তােদর েচেয় অিধক শিশশালী? আর তারা আমার 
আয়াতগেলােক অ�ীকার করত।  

তারপর আিম তােদর উপর অশভ িদনগেলােত বঝাবায়ু পাঠালাম 
যােত তােদরেক দুিনয়ার জীবেন লা�নাদায়ক আযাব আ�াদন 
করােত পাির। আর আিখরােতর আযাব েতা অিধকতর 
লা�নাদায়ক এবং তােদরেক সাহাযয করা হেব না। [সূরা 
ফুসসিলাত, আয়াত: ১৫-১৬] 

পাচঁ: শয়াইব আ. এর কওম মাদােয়েনর অিধবাসী:  

আ�াহ তা‘আলা তােদর ঘটনার িববরণ িদেয় বেলন,  
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ََ   قَاَل ﴿ �َم ِينَ  �ل  َ �  ْ وا  �َ ََك� �ۡ ن َ   قَو�ِمهِۦ ِمن � َۡ رِ  خ�
َّ

   ُ َعي� ِينَ  َ�نش   َ  َو�
 ْ إ  ِمن َمَعَ   ََاَمن وا َ�تَِنا و�  قَر�

َ
ّ   ن ود  ۚ  ِ�  َ�َع  َولَو�  قَاَل  ِمل ََِنا

َ
ن ا ن  ﴾َ�نرِهِ�َ  ك 

 ]٨٨: األعماف[

অথর, তার কওম েথেক েয েনতৃবৃ� অহ�ার কেরিছল তারা বলল, 
‘েহ শ‘আইব, আমরা েতামােক ও েতামার সােথ যারা ঈমান 
এেনেছ তােদরেক অবশযই আমােদর জনপদ েথেক েবর কের 
েদব অথবা েতামরা আমােদর ধেমর িফের আসেব।’ েস বলল, 
‘যিদও আমরা অপছ� কির তবুও?’ [সূরা আরাফ, আয়াত: ৮৮] 

ছয়: নুহ আ. এর কওম:  

ِ  قَاَل ﴿ و�ت   نِ�كِ  َّبك ََ ِ�  َد �ٗ�  قَو� ََ � ّٗ م�  فَلَم�  ٥ َوَ�َها َإ  يَُِد�ه  ِ َإ �َ � نِ�   د  ّٗ  فَِرا
م�  ُ  َما ن�كِ  ٦ � ه  و� ََ فِرَ  َد �ۡ م�  ِ�َ ْ  لَه  َعل وإا م�  َۡ َ�نبَِعه 

َ
ْ  ََاَذانِِهم�  ِ�إ  ن ا َشو� �ۡ ََ �ۡ  َو�

م�  ْ  �َِياَ�ه  وا َ�ج
َ
ْ  َون وا  �َ ََك� �ۡ َِك�  َو� �ۡ �� ّٗ م�  نِ�كِ  � م   ٧ َبا � ه  و� ََ � َد ّٗ َها  � م   ٨ ِۡ
إ  لَنت   نِ�كِ �َ
َ
م�  ن ّ�ت   لَه  َ ��

َ
م�  َون � لَه  ّٗ ا َ  ]٩ -٥: نوح[ ﴾نِ��

অথর, েস বলল, ‘েহ আমার রব! আিম েতা আমার কওমেক রাত-
িদন আহবান কেরিছ। ‘অতঃপর আমার আ�ান েকবল তােদর 
পলায়নই বািড়েয় িদেয়েছ’। ‘আর যখনই আিম তােদরেক আ�ান 
কেরিছ ‘েযন আপিন তােদরেক কমা কেরন’, তারা িনজেদর কােন 
আ�ুল ঢুিকেয় িদেয়েছ, িনজেদরেক েপাশােক আবৃত কেরেছ, 
[অবাধযতায়] অনড় েথেকেছ এবং দ�ভের ঔ�তয �কাশ 
কেরেছ’। ‘তারপর আিম তােদরেক �কােশয আহবান কেরিছ’।  
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অতঃপর তােদরেক আিম �কােশয এবং অিত েগাপেনও আ�ান 
কেরিছ। [সূরা নুহ, আয়াত: ৫-৯] 

সাত. বনী ইসরাঈল:  

وَ�  ََاتَي�َنا َولََقد� ﴿ َُ  م  ي�َنا �ل�ِكَ�ن ِدُِۦ ِمنۢ  َوَ�ف  ِل�  َ�ع�  ۡ ََاتَي�َنا بِٱلرج  َِيَ�  َو
َ�مَ  ���نَ  َيكَِ�نِت  َمر� َ�نه   ��� ي د�

َ
وحِ  َو� �  بِر  ُِ د  فَ�  َما �ل�ق 

َ
م�  ن  �ََ إ ا َۡ  ۢ ول   ۡ  َ�  بَِما َّ

َوىٰ  م   َ�ه�  � س  نف 
َ
� م�  ن ��َ ََك� �ۡ َ م�  َ�َفرِ�ٗقا � �� َّ  َوَفرِ�ٗقا َكذ  َ ل و ْ  ٨ َ�ق�  َوقَال وا
ِ َنا ۚۢ� ق ل و ل�ف  م   بَل ۡ  َ    ل َعَنه  رِهِم�  � ف� ا َ�َقلِيٗ�  بِ�  َّ  م  ِمن و  -٨٧: انقمة[ ﴾ي ا�
٨٨[ 

অথর, আর আিম িন�য় মূসােক িকতাব িদেয়িছ এবং তার পের 
এেকর পর এক রাসূল ে�রণ কেরিছ এবং মারইয়াম পু� ঈসােক 
িদেয়িছ সু � িনদশরনসমূহ। আর তােক শিশশালী কেরিছ ‘পিব� 
আ�া’র  মাধযেম। তেব িক েতামােদর িনকট যখনই েকান রাসূল 
এমন িকছু িনেয় এেসেছ, যা েতামােদর মনঃপূত নয়, তখন 
েতামরা অহ�ার কেরছ, অতঃপর [নবীেদর] একদলেক েতামরা 
িমথযাবাদী বেলছ আর একদলেক হতযা কেরছ। আর তারা বলল, 
আমােদর অ�রসমূহ আ�ািদত; বরং তােদর কুফরীর কারেণ 
আ�াহ তােদরেক লা‘নত কেরেছন। অতঃপর তারা খুব কমই 
ঈমান আেন। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৮৭-৮৮] 

আট. আরেবর মুশিরকরা: 
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إ ﴿ ل�َنا َوَما َۡ �ّ
َ
لِ�َ � ِمنَ  َ�ب�لََ   ن َۡ ر� �م  إ  ل م�  نِ�  َّ  نِ� ه  ل و  �

�
َأ َعامَ  ََ  ۡ َّ  �ل و ش   َوَ�م�

َواِق�  ِ�  �ۡ
َ َعل�َنا ��� َۡ م�  َو ٖض  َ�ع�َض�  َ�َنةً  ِ�َع� إ  فِ َّ و  �ِ تَص�

َ
�  َّ ِجَ   َوَ�  بَِصٗ�� َّ

ِينَ  َوقَاَل ٢٠  َ �  �َ  َّ و  ۡ ََنَا يَر� إ َ�إ  لَِقا نَُِل  لَو�
 
لَي�َنا ن ٰ�َِكة   ََ ََ �َم و�  �ل

َ
إ  نََرىن  ن ِ َنا َّ 

ْ  لََقدِ  وا  �َ ََك� �ۡ ِسِهم�  ِ�إ  � نف 
َ
ََو�  ن � وََ� َ وكٗ  ]٢١، ٢٠: الفمقين[ ﴾َكبِٗ�� � 

অথর, আর েতামার পূেবর যত নবী আিম পািঠেয়িছ, তারা সবাই 
আহার করত এবং হাট-বাজাের চলােফরা করত। আিম েতামােদর 
একজনেক অপরজেনর জনয পরীকা�রপ কেরিছ। েতামরা িক 
ৈধযরধারণ করেব? আর েতামার রব সবর��া। আর যারা আমার 
সাকাৎ �তযাশা কের না, তারা বেল, ‘আমােদর িনকট েফেরশতা 
নািযল হয় না েকন? অথবা আমরা আমােদর রবেক েদখেত পাই 
না েকন’? অবশযই তারা েতা তােদর অ�ের অহ�ার েপাষণ 
কেরেছ এবং তারা গকতর সীমালংঘন কেরেছ। [সূরা আল-
ফুরকান, আয়াত: ২০, ২১] 
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মানব জীবেন অহংকােরর �ভাব 

একিট কথা মেন রাখেত হেব, অহংকােরর পিরণিত মানবজািতর 
জনয খুবই খারাপ ও ককণ। িনে� অহংকােরর কেয়কিট পিরণিত 
আেলাচনা করা হল।  

এক. আ�াহর উপর ঈমান আনা, তার ইবাদত করা হেত িবরত 
থাকা:  

تَنِكَف  ل ن﴿ �مَ  �َس� ّ ِسيح  �ل
َ
َّ  ن و ِ  َ�ب�ٗدا يَ�   ِ ٰ�َِكة   َوَ�  َك ََ �َم َّۚ  �ل ِ و َقر  �م   �ل

تَنِكف�  َوَمن ِ��  ََِباَدتِهِۦ َ�ن�  �َس� ََك� م�  َو�َس� �  ه  �هِ  فََسَيح� ََ ِ ا ١ َ�ِيٗعا ن م 
َ
 فَأ

ِينَ   َ �  ْ ْ  ََاَمن وا ِمل وا ََ نلَِ�نتِ  َو م�  َ�ي َوفكِيِهم�  �ل�  َّه  و  ۡ
 
مَوَ�ُِ�د   ن ِن ه  لِهۦِۖ  مك  فَض�

ا م 
َ
ِينَ  َون  َ �  ْ وا تَنَكف  �ۡ �  ْ وا  �َ ََك� �ۡ م�  َو� � ه  ِ َذابًا َ�ي َعذك ٗما ََ َِ

َ
َّ  َوَ�  ن و  لَه م َ�ِد 

ِن ِّ  مك ِ  د و  َ كٗا � َِ   ]١٧٣-١٧٣: النسيء[ ﴾نَِصٗ�� َوَ�  َو

অথর, মাসীহ কখেনা আ�াহর বা�া হেত [িনজেক] েহয় মেন কের 
না এবং ৈনকটয�া� েফেরশতারাও না আর যারা তাঁর ইবাদাতেক 
েহয় জান কের এবং অহ�ার কের, তেব অিচেরই আ�াহ তােদর 
সবাইেক তাঁর িনকট সমেবত করেবন। পকা�ের যারা ঈমান 
এেনেছ এবং সৎকাজ কেরেছ, িতিন তােদরেক তােদর পুর�ার 
পিরপূণর েদেবন এবং তাঁর অনু�েহ তােদরেক বািড়েয় েদেবন। 
আর যারা েহয় জান কেরেছ এবং অহ�ার কেরেছ, িতিন 
তােদরেক য�ণাদায়ক শাি� েদেবন এবং তারা তােদর জনয 
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আ�াহ ছাড়া েকান অিভভাবক ও সাহাযযকারী পােব না। [সূরা 
িনসা, আয়াত: ১৭২, ১৭৩] 

আ�াহ আরও বেলন,  

﴿  ّ ِينَ  نِ  َ �  ْ ب وا َِنا بِ  َكذ  َن ْ  �ٔ�َاَ� وا  �َ ََك� �ۡ َ ح   َ�  َ�ن�َها َو� م�  � َف ب�َ�نب   لَه 
َ
�  ِ َإ َما  �لس 

َّ  َوَ�  ل و خ  َن ةَ  يَد� �ۡ ن  � ََمل   يَلِجَ  َح�  �ۡ مكِ  ِ�  � َِياِط�  َۡ  َ��َُِ َوَ�َ�نلَِ   ���
رِِم�َ  �م ج� ِن لَه م ٤ �ل َهن مَ  مك َواٖش�  فَو�قِِهم�  َوِمن ِمَهادٞ  َۡ  َ��َُِ َوَ�َ�نلَِ   َۡ
نلِِم�َ   َ  ]٤١-٤٠: األعماف[ ﴾�ل

অথর, িন�য় যারা আমার আয়াতসমূহেক অ�ীকার কেরেছ এবং 
তার বযাপাের অহ�ার কেরেছ, তােদর জনয আসমােনর 
দরজাসমূহ েখালা হেব না এবং তারা জা�ােত �েবশ করেব না, 
যতকণ না উট সঁূেচর িছ�েত �েবশ কের।  আর এভােবই আিম 
অপরাধীেদরেক �িতদান েদই। তােদর জনয থাকেব জাহা�ােমর 
িবছানা এবং তােদর উপের থাকেব [আগেনর] আ�াদন। আর 
এভােবই আিম যািলমেদরেক �িতদান েদই। [সূরা আরাফ, 
আয়াত: ৪০, ৪১] 

দুই. অহংকােরর পিরণিতর মুেখামুিখ হওয়া: 

েলাকমান হািকম তার েছেলেক েয নিছহত কের, তা েথেক তুিম 
অহংকােরর পিরণিত িক তা জানেত পারেব। আ�াহ তা‘আলা 
বেলন,  
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﴿   ُ ُج  ِ  � �َ َ  َ �  ّ ۖ نِ �ِض َمرًَحا
َ ��� �ِ ِِ ُِ َوَ� َ�م� َك لِلن ا ِر� َخد  َوَ� ت َصعك

ََالٖ  � وّٖ  �   ]١٨: لقدين [ ﴾ فَخ 

‘অথর, আর তুিম মানুেষর িদক েথেক েতামার মুখ িফিরেয় িনেয়া 
না। আর যমীেন দ�ভের চলােফরা কেরা না; িন�য় আ�াহ েকান 
দাি�ক, অহ�ারীেক পছ� কেরন না’। [সূরা েলাকমান, আয়াত: 
১৮] 

الد كلغيس ورصع�  এ কথািটর অথর হল, অহংকার কের মানুেষর 
েথেক মুখ িফিরেয় েনয়া। আর والش  ف األ ض  অথর হল জিমেন 
অহংকার কের হাঁটা, বুক ফুিলেয় হাটা।  

 �  �   ُ ُج  ِ  � �َ َ  َ �  ّ وّٖ  ََالٖ نِ  িন�য় আ�াহ তা‘আলা েকান  فَخ 

দাি�ক, অহংকারীেক পছ� কের না। অথরাৎ, যারা মানুেষর উপর 
বড়াই কের তােদর সােথ অহংকার ও গিরমা েদখায়, তােদর 
আ�াহ তায়ালা পছ� কের না।  

وّٖ   অথরাৎ, শিশর বড়াই, জােনর বড়াই, ধন-স�েদর বড়াই فَخ 
ইতযািদ। আ�াহ তা‘আলা যিমেন বুক ফুিলেয় হাঁটা ও অহংকার 
কের চলাচল করা হেত স�ূণর িনেষধ কেরন। আ�াহ তা‘আলা 
কুরআেন করীেম এরশাদ কের বেলন,  

وٗ� ﴿ َباَل ط  ِ
�ۡ �َض َولَن َ�ب�ل َغ �

َ �ِض َمرًَحاۖ نِن َ  لَن َ��رَِق ���
َ ��� �ِ ِِ  ﴾َوَ� َ�م�

 ]٣٧: ءارسا[
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অথর, আর যমীেন বড়াই কের চেলা না; তুিম েতা কখেনা যিমনেক 
ফাটল ধরােত পারেব না এবং উাতায় কখেনা পাহাড় সমান 
েপৗছেত পারেব না। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৭]  

অহংকারীেদর অভযাস হল, যিমেন অহংকার ও বুক ফুিলেয় হাটা। 
পকা�ের মুিমনেদর গণ হল, তারা যিমেন িবনেয়র সােথ হােট। 
তারা েলাক েদখােনার জনয রা�ায় েবর হয় না। তারা তােদর 
জকির �েয়াজেন রা�ায় েবর হয়, মানুষেক েছাট মেন কের না 
এবং ঘৃণার েচােখ েদেখ না। আ�াহ তা‘আলা মুিমনেদর গেণর 
বণরনা িদেয় এরশাদ কেরন,   

نٗ ﴿ �ِض َهو�
َ ��� َ�َ َّ و ش  ِيَن َ�م�  َ ََِباد  �لر   � م  �ل�َ�ن َو َّ قَال واْ ا نَذا َخاَطَبه  ِهل و

َ�نمٗ  دٗ  ٦ا َۡ ج   ۡ ِكِِهم�  َّ لَِر َ و ِيَن يَِِي  َ ِف�  ٦ا ا َوقَِ�نمٗ َو� ِ َنا ��� َّ  َّ ول و ِيَن َ�ق   َ َو�
َراًما  َۡ  َّ َذاَ�َها َ� ََ   ّ َهن َمۖ نِ َۡ َذاَب  ََ  ]٦٥-٦٣: الفمقين[ ﴾٦َ�ن ا 

 অথর, আর রহমােনর বা�া তারাই যারা পৃিথবীেত ন�ভােব 
চলােফরা কের এবং অজ েলােকরা যখন তােদরেক সে�াধন কের 
তখন তারা বেল ‘সালাম’। আর যারা তােদর রেবর জনয 
িসজদারত ও দিায়মান হেয় রাি� যাপন কের। আর যারা বেল, 
েহ আমােদর রব, তুিম আমােদর েথেক জাহা�ােমর আযাব 
িফিরেয় নাও। িন�য় এর আযাব হল অিবি��’। [সূরা আল-
ফুরকান, আয়াত: ৬৩-৬৫]  
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আমােদর সলফগণ যখন ঘর েথেক েবর হেতন, তারা তােদর 
হাঁটার পেথ িনেজেদর খুব েহফাযেত ও সংেকািচত করেতন এবং 
িবনেয়র সােথ হাঁটেতন। খােলদ ইবেন েমদান রহ. বণরনা কেরন, 
আমর ইবেন আসওয়াদ আল-আনািস যখন মসিজদ েথেক েবর 
হেতন, তখন িতিন ডান হাত �ারা বাম হাতেক েচেপ ধরেতন। 
তােক এর কারণ স�েকর িজজাসা করেল, িতিন বেলন, আিম 
আশংকা কির, আমার হাত আমার সােথ েবঈমািন করেব!।११F

12  

আ�ামা হােফয যাহবী রহ. বেলন, িতিন হাঁটার সময় হাত নড়াচড়া 
করা ও েদালােনার আশংকায় হাত-�য় েজাড়া কের রাখেতন। 
কারণ, হাত েদালােনা অহংকােরর অ�ভুরশ। 

আলী ইবেন হছাইন রা. যখন হাঁটেতন, তার হাত-�য় তার উক 
অিততম করত না এবং েস হাত নড়াচড়া করত না।১২F

13  

িতন. কাপড় েঘারািলর িনেচ বুিলেয় পিরধান করা ও যিমেন তা 
েছচঁােনা:  

অহংকারীেদর অভযাস হল, তারা তােদর কাপড় েঘারািলর িনেচ 
পিরধান কের মািটর সােথ েছঁচােত থােক। রাসূল সা. এ েথেক 
িনেষধ কেরন।   

                                                            
12 সীয়াক আলামীন নুবালা ৮০/৪ 
13 সীয়াক আলামীন নুবালা ৩৯৬/৪ তািরেখ েদেমশক ৪১৭/৪৫ 
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  ا  ميَغوُ  ال «: قيل  سول ا  ا� ا  عليه و سلم  بن عدم انن عن
َ
 هِل

 »ُخَيَالءَ  ثَْوَ�هُ  َجمّ  َمنْ 

অথর, আ�ু�াহ ইবেন উমর েথেক বিণরত, রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] বেলন, আ�াহ তা‘আলা িকয়ামেতর িদন ঐ 
বযিশর িদেক তাকােব না, েয অহংকার কের তার কাপড়েক 
বুিলেয় পিরধান কের।  

ইমাম নববী রহ. বেলন, ،واكزهو واكرب، وانطم، والخيلة، اليالء،  

 সব কিট শে�র অথর একই, অথরাৎ অহংকার। আর واببخت،
অহংকার স�ূণর িনিষ� ও হারাম।  

 اختييالً  اكمجل واختيَل  خيَل 

যখন েকান েলাক অহংকার কের, তখন এ কথািট বলা হয়।  
 
 : قيل  اعهد هل ا ،  سول يي: قَلت « :قَيل ُسلَيْمٍ  نن جينم عن

َ
ّ  ال ّّ حًدا  َُُس

َ
ب

 : قيل شية، وال نع�ا وال وال عبدا حما نعده سببت فدي: قيل
َ
  َوال

َ
 ِقَمنّ ت

نْ  ِمنْ  َشيْئًي
َ
َخيكَ  رَُ�لّمَ  اكَدْعُموِف، َوب

َ
نَْت  ب

َ
 َاكَك  هنّ  وَْجُهَك، هِ هِل  ُمغْبَِسٌط  َوب

  ا َكَ هزَ  َواْ َ�عْ  ِمْن اكَدْعُموِف،
َ
َ�يَْت  فَإنْ  اكّسيِق، فنِص  هل

َ
  ب

َ
،فَإل َرْعبَْ�ِ

ْ
  ال

  بيَل َو�سَ  يكَ َو�يَ 
ْ
ّب  ا  َو�ِنّ  اكَدِخيَِلة، ِمنْ  هيَ فَإنّ  َزا ِ ار ِ�ُ 

َ
 َو�نْ  اكَدِخيلََة، ال
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ّ�َ  تَدَك شَ  اْمُمؤٌ  ََ ُ  ِ�يَك، َ�ْعلُم يندَ  كَو  َوَ�يُل  َديفَإ�َ  ِ�يِه؛ َ�ْعلَمُ  يندِ  هفََال رَعّ�ْ
 »َعلَيْهِ  َاكَك 

অথর, যােবর ইবেন সুলাইম রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, আিম 
বললাম, েহ আ�াহর রাসূল! আিম িক িক কাজ করেবা না েস 
িবষেয় আমার েথেক আপিন �িত�িত �হণ ককন,। রাসূল 
[সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] আমােক বলেলন, তুিম কাউেক 
গািল িদেব না। িতিন বেলন, তারপর েথেক আিম েকান �াধীন, 
েগালাম, উট ও বকরীেক গাল েদইিন। আর েকান ভাল কাজেক 
তুিম কখেনাই েছাট মেন করেব না। তুিম েতামার ভাইেয়র সােথ 
হািস মুেখ কথা বলেব। মেন রাখেব, এিট অবশযই একিট ভােলা 
কাজ। আর তুিম েতামার পিরেধয়েক অধর নলা পযর� উঠাও, যিদ 
তা স�ব না হয়, তেব েগাড়ািল পযর�। পিরেধয়েক েগাড়ািলর 
িনেচ বুিলেয় পিরধান করা হেত িবরত থাক। কারণ, তা 
অহংকার। আর আ�াহ তা‘আলা অহংকারেক পছ� কের না। 
যিদ েকান বযিশ েতামােক গাল েদয় বা েতামার মেধয আেছ, এমন 
েকান েদাষ েজেন, েতামােক অনথরক েদাষােরাপ কের বা েতামােক 
ল�া েদয়, তুিম  তার মেধয িবদযমান এমন েকান েদাষ েজেন, 
তােক েদাষােরাপ করেব না ও ল�া েদেব না। কারণ, তার 
কেমরর পিরণাম তার উপরই বতরােব।   

বতরমান যুেগ বুিলেয় পিরধান করা ছাড়াও েপাশােকর মেধয িবিভ� 
ধরেনর িডজাইন ও প�িত আেছ যা অহংকারেক �মাণ কের। 



51 

 

অেনেক আেছ অহংকার কের খুব পাতলা কাপড় পিরধান কের। 
আবার েকউ েকউ আেছ খুব মূলযবান কাপড় পিরধান কের, যােত 
েলােকরা বেল েলাকিট দািম কাপড় পিরধান করেছ।  

চার. অহংকারীর স�ােন ছুটাছুিট করা ও দাঁিড়েয় স�ান করােক 
পছ� করা।  

 عمم انن فقيم عمم وانن اكز�� انن ع معيو�ة خمج قيل زٍ ِ�لَ  بب عن
 سول ا   سدعت فإ� اجلس عمم النن معيو�ة فقيل اكز�� انن وجلس

�َحّب  ْمن « :يقول ا� ا  عليه و سلم 
َ
نْ  ب

َ
يَََبَّو�ْب ِ�يَيًمي اكّم�َجيُل لُ  لَ�تََدثّ  ب

ْ
 فل

 ِ  نمِ  هَمْقَعدَ 
ّ
 »ايي

অথর, আিব িমজলায রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, মুয়ািবয়া রা. 
আ�ু�াহ ইবেন যুবাইর ও আ�ু�াহ ইবেন আেমর রা. এর 
দরবাের উপি�ত হেল, আ�ু�াহ ইবেন আেমর রা. তার স�ােন 
দাঁড়াল, আর আ�ু�াহ ইবেন যুবাইর রা. বেসিছল, েস দাঁড়ায়িন। 
মুয়ািবয়া রা. ইবেন আেমরেক বলল, তুিম বস! আিম রাসূল 
[সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] েক বলেত শেনিছ, িতিন বেলন, 
েয বযিশ পছ� কের, েলােকরা তােক দাঁিড়েয় স�ান ককক, েস 
েযন তার িঠকানা জাহা�ােম কের েনয়।১৩F

14  

পাচঁ. অিতিরশ কথা বলা: 

                                                            
14 আবু দাউদ ৫৬৬৯, আ�ামা আলবানী হাদীসিটেক সহীহ বেলন।  
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�َحّبُ�مْ  ِمن نه «: قيل   سول ا  ا� ا  عليه و سلم  بن جينم عن
َ
ّ  ب

َ
 هِل

 
َ
ِقيَيَِمة يَْو�َم َ�ْلًسي ِمّ�  م�ِ�ْ قْمَ َوب

ْ
َحيِسغ�ُ  ال

َ
ْخَالقًي، مْ ب

َ
ْ�اَ  َو�ِنّ  ب

َ
 هِل  ُض�مْ ب

 
َ
ِقيَيَِمة يَْو�َم يَ�ْلسً  ِمّ�  نَعَدُ�مْ َوب

ْ
دقُونَ َوالَُ  الّْث�َثيُ ونَ  ال  قيكوا ُقونَ َوالتَُفيهْ  َّ

 :قيل التفيهقون؟ فدي والََدقون، الثثي ون علدغي قد ا ،  سول يي :
 »اكُدتََرّبُونَ 

অথর, যােবর রা. হেত বিণরত রাসুল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] বেলন, িকয়ামত িদবেস আমার িনকট েতামােদর মেধয 
সবরািধক ি�য় বযিশ এবং মজিলেশর িদক িদেয় আমার সবরািধক 
কােছর েলাক েস হেব, েতামােদর মেধয যার চির� খুব সু�র। 
আর িকয়ামত িদবেস েতামােদর মেধয আমার িনকট সবরািধক 
ঘৃিণত বযিশ, মজিলেশর িদক িদেয় আমার েথেক সবরািধক দুেরর 
েলাক, েয ই�া কের েবিশ কথা বেল, কথার মাধযেম মানুেষর 
উপর অহংকার কের এবং েয বযিশ দীঘর কথা বেল অেনযর উপর 
িনেজর ফিযলত বণরনা কের।   

ছয়, ঠা�া-িব�প, েচাগলেখাির ও নাম পিরবতরন করা: 

অহংকারী িনেজেক অেনক বড় কের েদেখ, ফেল েস মানুষেক 
ঘৃণা কের তােদর  উপহাস কের এবং িতর�ার কের।  

সাত, গীবত করা:  

অহংকারী এ কথা �কাশ করেত চায় েয, িন�য় েস অনযেদর 
তুলনায় অিধক স�ানী। আর গীবত, অনযেদর েদাষ �কাশ ও 
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তােদর দুবরলতা বণরনা করােক, েস তার বড়� �কােশর মাধযম 
িহেসেব বযবহার কের। 

আট, গরীব, িমসিকন, অসহায় ও দুবরল েলাকেদর সােথ উঠা বসা 
করা হেত িবরত থাকা:  

একজন অহংকারী যােক ধন-স�দ, বংশ মযরাদা ও সামািজক 
অব�ােনর িদক িদেয় তার েথেক দুবরল মেন কের, তার সােথ 
উঠবস করােক ঘৃণার েচােখ েদেখ। রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] এর যুেগ অেনক মুশিরকেদর ইসলােম �েবশ না 
করার কারণও এিট িছল, তারা যখন েদখত েয, অেনক েলাক 
যারা ইসলােম �েবশ কেরেছ, তারা ধন-স�দ, বংশ মযরাদা ও 
সামািজক অব�ােনর িদক িদেয় তােদর েথেক দুবরল, তারা যিদ 
ইসলােম �েবশ কের তােদরও তােদর সােথ উঠবস করেত হেব, 
এ আশংকায় তারা ইসলােম �েবশ হেত িবরত থােক।  

 

 نفم ستة ايب ا� ا  عليه و سلم مع رغي« :قيل وقيص بب نن سعد عن
 عليغي، الرتئون هؤالء اطمد ا� ا  عليه و سلم  كلغب الش�ون فقيل
 فحدث يقع بن ا  شيء مي  عليه و سلم  سول ا  ا� ا  نفس ف فوقع
 رَط﴿ »وجل عز ا  فأنزل نفسه

َ
يَن يَد� ُِد ��َوال ِ

ّ
لَاَدٰوةِ �ُعوَن َ ّ�ُهم ِب ��َ

ِحَسينَِك  ��َوَمي ِمن �ٖء��ِحَسينِِهم ّمن َش  ��َمي َعلَيَك ِمن ۥۖ لَعِشّ يُِم�ُدوَن وَجَههُ �وَ 
ِلِد�َ �وَن ِمَن َ�تَرُ  �� َُدُهم��َ�تَط �ٖء��َعلَيِهم ّمن َش   ]٥٢: األنعيم [﴾لّوٰ
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অথর, সায়াদ ইবেন আিব ওয়া�াস রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, 
আমরা ছয় বযিশ রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর 
মজিলেশ উপি�ত িছলাম, তখন মুশিরকরা রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] েক বলল, তােদরেক দূের সিরেয় দাও, 
যােত তারা আমােদর উপর �াধানয িব�ার না কের। তােদর কথা 
শেন রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] অ�ের যা জাগার 
জনয আ�াহ চাইল, তা জাগল এবং িতিন নমনীয় হেলন। তারপর 
সােথ সােথ আ�াহ তা‘আলা এ আয়াত নািযল কেরন,  

﴿  ِ َّ  َّ و  َ ِيَن يَد�  َ دِ � ر  �ۡ لَي�َ  َوَ� َ� ََ ۥۖ َما  َهه  �ۡ َّ َو و َعِ�كِ ي رِ�د 
َدونةِ َو�ل� َۡ م بِٱل� ه 

 َٖ ِن َ�� َٖ  ِمن� ِحَسابِِهم مك ِن َ�� لَي�ِهم مك ََ َّ  َوَما ِمن� ِحَسابَِ   و ََك  م� َ� َده  ر  �ۡ ََ �َ
نلِِم�َ   َ  ]٥٢: األنعيم [﴾ِمَن �ل

অরথ, আর তুিম তািড়েয় িদেয়া না তােদরেক, যারা িনজ রবেক 
সকাল স�যায় ডােক, তারা তার স�ি� চায়। তােদর েকান িহসাব 
েতামার উপর েনই এবং েতামার েকান িহসাব তােদর উপর েনই 
েয, তুিম তােদরেক তািড়েয় িদেব, এরপ করেল তুিম যািলমেদর 
অ�ভুরশ হেয় যােব। [আল-আন’আম : ৫২] 

আ�াহ তা‘আলার উে�িখত বাণী  স�েকর খা�াব রা. বেলন, 
একিদন আকরা ইবেন হােবস আত-তামীিম ও উয়াইনা ইবেন 
িহসন আল ফাযারী উভেয় রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] 
এর দরবাের এেস েদেখন রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] 
এ দরবাের উপি�ত িছল, ছুহাইব রা. িবলাল রা. ও খা�াব রা.। 
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তােদর ছাড়াও আরও কতক দুবরল মুিমনেদর িনেয় রাসূল 
[সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] বসা িছল। তারা যখন তােদর 
রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর দরবাের েদখল, 
তােদর অপছ� করল, তারপর তারা তার িনকট উপি�ত হেয়, 
একাে� বলল, আমরা চাই তুিম আমােদর িবেশষ একিট মজিলশ 
িনধরারণ করেব, যােত আরবরা আমােদর িবেশষ মযরাদা স�েকর 
জানেত পারেব। কারণ, আমরা আরবরা যখন েতামার িনকট 
উপি�ত হই, তখন আরবরা আমােদরেক এসব েগালাম ও িনকৃ� 
েলাকেদর সােথ েদখােক আমরা আমােদর জনয অপমান েবাধ 
করিছ। আমরা যখন উপি�ত হই, তখন তােদরেক েতামার 
দরবার েথেক দুের সিরেয় িদেব। আর যখন আমরা েতামার সােথ 
আেলাচনা েশষ করব, তখন তুিম ই�া করেল তােদর সােথ 
বসেব। রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] তােদর ��ােব 
স�িত জাপন করেলন এবং বলেলন, হাঁ। তখন তারা বলল, িঠক 
আেছ তাহেল এ িবষেয়র উপর একিট চুিশ সাকিরত েহাক, 
বণরনাকারী বেলন, তারপর রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] 
কাগজ কলম িনেয় আসার জনয বেলন এবং চুিশ িলিপব� করার 
জনয আলী রা. েক েডেক পাঠােলন, আমরা সবাই এক েকােন 
বসা িছলাম, তারপর িজবরীল আ. যিমেন এেস এ আয়াত নািযল 
কেরন : 
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َعِ�كِ ي رِ ﴿
َدونةِ َو�ل� َۡ م بِٱل� ِ ه  َّ  َّ و  َ ِيَن يَد�  َ دِ � ر  �ۡ لَي�َ  َوَ� َ� ََ ۥۖ َما  َهه  �ۡ َّ َو و �د 

 َٖ ِن َ�� َٖ  ِمن� ِحَسابِِهم مك ِن َ�� لَي�ِهم مك ََ َّ  َوَما ِمن� ِحَسابَِ   و ََك  م� َ� َده  ر  �ۡ ََ �َ
نلِِم�َ   َ  ]٥٢ :األنعيم[ ﴾ِمَن �ل

তারপর আকরা ইবেন হােবস ও উয়াইনাহ ইবেন িহসেনর 
আেলাচনা কের বেলন- 

م ﴿ : َضه  ََن ا َ�ع� ٖض َوَ�َ�نلَِ  َ� إ  بَِبع� إ ِۢن بَي�نَِنا لَي�ِهم مك ََ    َ ِ َمن  � َ�َإ ٰا  َٰ
َ
ْ ن ول وإا َق  ِ َك

نِكرِ�نَ   َ لََم بِٱل �َ
َ
َ   بِأ لَي�َس �

َ
 ]٥٣:األنعيم[ ﴾�

অথর, আর এভােবই আিম একেক অেনযর �ারা পরীকা কেরিছ, 
যােত তারা বেল, ‘এরাই িক, আমােদর মধয েথেক যােদর উপর 
আ�াহ অনু�হ কেরেছন? আ�াহ িক কৃতজেদর বযাপাের পূণর 
জাত নয়? [সূরা আনআম, আয়াত: ৫৩] তারপর আ�াহ বেলন, 

﴿� َّ ِمن و ِيَن ي ا�  َ َََك � إ ا َۡ ن نَذا  م� َ�َ ِج�  َّ  َُ ََ ۖ َك م� لَي��  ََ َ�نٌم  َۡ ل�  َِنا َ�ق  َن �َ
  ۡ م�  ِمَل ِمن�  ََ ۥ َمن�  ن ه 

َ
ََة � �ۡ ِسهِ �لر  ۢ� ِ�ََ�نلَةٖ َ�ف� ََ لََح  وإ ص�

َ
ِدُِۦ َون � م  تَاَب ِمۢن َ�ع�

ّ ِحيٞم  وّٞ  ۥ َ�ف  ن ه 
َ
 ]٥٤: األنعيم[ ﴾٥فَُ

অথর, আর যারা আমার আয়াতসমূেহর উপর ঈমান আেন, তারা 
যখন েতামার কােছ আেস, তখন তুিম বল, ‘েতামােদর উপর 
সালাম’। েতামােদর রব তাঁর িনেজর উপর িলেখ িনেয়েছন দয়া, 
িন�য় েয েতামােদর মধয েথেক না েজেন খারাপ কাজ কের 
তারপর তাওবা কের এবং শধের েনয়, তেব িতিন কমাশীল, 
পরম দয়ালু। [সূরা আনআম, আয়াত: ৫৪] িতিন বেলন, তারপর 
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আমরা তার এেক বাের কাছাকািছ েগলাম এমনিক আমােদর হাঁটু 
তার হাঁটুর উপর রাখলাম এ অব�ায় রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] আমােদর সােথ বেস থাকেতা। আর রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] যখন উঠেত চাইত, আমরা তােক েছেড় 
িদতাম। তারপর আ�াহ তা‘আলা এ আয়াত নািযল কেরন,  

ۥۖ ﴿ َهه  �ۡ َّ َو و َعِ�كِ ي رِ�د 
َدونةِ َو�ل� َۡ م بِٱل� ِ ه  َّ  َّ و  َ ِيَن يَد�  َ َسَ  َمَع � ِ�� َ�ف� َوَ� َو�ص�

ن  ََ ۥ  َفل�َنا قَل�َبه  ��
َ
ع� َمن� ن ِۡ ۖ َوَ� ت  َيا �� َج � ِ ة َيون َ �ۡ م� ت رِ�د  زِ�َنَة � د  َ�ي�َناَك َ�ن�ه  َ�ع�

ُ ۥ ف ر طٗ  ر  م�
َ
َّ ن نه  َوَ� َبَع َهَوٮ رِنَا َو�� 

 ]٢٨:اكرهف[ ﴾٢ا ذِك�

 অথর, আর তুিম িনজেক ৈধযরশীল রাখ তােদর সােথ, যারা সকাল-
স�যায় তােদর রবেক ডােক, তাঁর স�ি�র উে�েশ এবং দুিনয়ার 
জীবেনর েসৗ�যর কামনা কের। েতামার দু’েচাখ েযন তােদর েথেক 
ঘুের না যায়। আর ওই বযিশর আনুগতয কেরা না, যার অ�রেক 
আিম আমার িযিকর েথেক গােফল কের িদেয়িছ এবং েয তার 
�বৃি�র অনুসরণ কেরেছ এবং যার কমর িবন� হেয়েছ। [সূরা 
কাহাফ, আয়াত: ২৮]  

খা�াব রা. বেলন, আমরা রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] 
এর সােথ বেস থাকতাম। আর যখন রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] মজিলশ েথেক উঠার সময় হত, তখন আমরা উেঠ 
েযতাম এবং রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] েক েছেড় 
িদতাম, যােত িতিন উঠেত পােরন।  
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নয়. িনকৃ� ও েদাষনীয় কােজর উপর অটুট থাকা:  

অহংকারী কখেনা তার িনেজর সংেশাধন ও তার েদােষর িচিকৎসা 
িবষেয় িচ�া কের না, কারণ, েস মেন কের তার েচেয় িনেদরাষ, 
িনরপরাধ ও কােমল বযিশ আর েকউ হেতই পাের না এবং েস 
পিরপূণর ও কািমল বযিশ। ফেল তার মেধয েকান েদাষ থাকেত 
পাের, তা কখেনা েস িচ�াও কের না এবং কােরা েকান উপেদশ 
েস শেন না। যার ফেল েস তার অহংকােরর মেধয আজীবন পেড় 
থােক। তােক েদাষনীয় গণ ও কু অভযাস িনেয়ই েবঁেচ থাকেত 
হয়। েশষ পযর� মৃতুয এেস যায় এবং তার হায়াত েশষ হেয় যায়। 
আ�াহ আমােদর েহফাযত  ককক! 

অবেশেষ তার অব�া তােদর মত হয়, যােদর িবষেয় আ�াহ 
তা‘আলা বেলন,  

َ�نً� ﴿ �َ
َ
َ�ِ�َن ن خ�

َ م بِٱ�� ��َيا  ١ق ل� َهل� ن نَبكِئ �  َج ةِ � ََيون �ۡ م� ِ� � ي ه  ع� َۡ ِيَن َلل    َ �
ن�ًعا  َّ ص  �ِسن و م� �  � ه 

َ
� َّ م� َ��َسب و  ]١٠٤-١٠٣ :اكرهف[  ﴾١وَه 

অথর, বল, ‘আিম িক েতামােদরেক এমন েলাকেদর কথা জানাব, 
যারা আমেলর িদক েথেক সবেচেয় েবশী কিত��’? দুিনয়ার 
জীবেন যােদর েচ�া বযথর হেয় েগেছ, অথচ তারা মেন করেছ েয, 
তারা ভাল কাজই করেছ’! [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১০৩-১০৪] 

দশ. কােরা উপেদশ �হণ না করা:  
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অহংকারী বযিশ কখেনা কােরা উপেদশ �হণ কের না। েস মেন 
কের আিমেতা কািমল বযিশ আমার েথেক বড় আর েক হেত 
পাের? েয আমােক উপেদশ িদেব। এছাড়াও েস িকভােব মানুেষর 
উপেদশ �হণ করেব? েস িনেজই মানুষেক উপেদশ িদেয় 
েবড়ায়। এ ধরেনর অহংকারীেদর িবষেয় আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

�ِمَهاد  نَذا �ِيَل َ�  �﴿ ۖ َوَ�ِئ�َس �ل َهن م  َۡ ۥ  ب ه  ۡ�ِم� فََحس� ِ
�ۡ ة  بِٱ  ُ َخَذت�ه  �ل�عِ

َ
َ ن  َ ت ِق �

 ]٢٠٦: انقمة[ ﴾٢

অথর, আর যখন তােক বলা হয়, ‘আ�াহেক ভয় কর’ তখন 
আ�ািভমান তােক পাপ করেত উৎসাহ েদয়। সুতরাং জাহা�াম 
তার জনয যেথ� এবং তা কতই না ম� িঠকানা। [সূরা বাকারা, 
আয়াত: ২০৬] 

এগার. জান অজরন না করা:  

অহংকারী বযিশ জান অজরন হেত বি ত হয়। েস তার 
অহংকােরর কারেণ পড়া েলখা করেত পাের না। েস মেন কের 
আিমেতা সব জািন তাহেল আমােক আবার পড়েত হেব েকন?  

আ�ামা মুজািহদ বেলন, অহংকারী ও লি�ত েলাক কখেনাই 
জান অজরন করেত পাের না।১৪F

15 একজন অহংকারীেক তার 

                                                            
15  বুখাির সংিক� সনেদ কথািট বণরনা কেরন। পিরে�দ: ইলম অজরেন ললা, 

আর আবু নয়াই হিলয়ােত ২৮৭/৩ বণরনা কেরন, আ�ামা ইবেন হাজর ফতহল 
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অহংকার সব সময় তােক বড় কের ও েস সবার ঊে�র েদখায়। 
ফেল েস অেনযর িনকট েথেক েকান ইলম, জান, িহকমত, 
অিভজতা ও েটকিনক িশখেত রািজ না। তাই আজীবন েস অজ, 
অনিভজ, মূখর ও জািহল হেয়ই েবঁেচ থােক।  

বার. অহংকারীর সােথ সাকাত হেল, েস সালাম েদয় না।  

আর যখন েকউ তােক সালাম েদয় তখন িচ�া কের, েস অেনক 
বড় হেয় েগেছ। কােরা জনয নত হয় না, তার মত েকান েলাকই 
হয় না। তার উপর কােরা েকান অিধকার বা পাওনা নাই, েসই 
শধু মানুেষর িনকট পায়। মানুষ তার কােছ কৃতজ েস কােরা 
কােছ কৃতজ নয়। কাউেক েস তার েচেয় উ�ম মেন কের না, 
বরং েসই সবার েথেক উ�ম। এ ধরেনর ধযান ধারণার ফেল েস 
�িতিদনই আ�াহর রহমত েথেক দুের সরেত থােক। আর 
মানুেষর িনকট ঘৃণার পা� ও িনকৃ� মানুষ বেল গণয হয়।১৫F

16 

েতর. হাটঁার সময় যিদ তার সােথ অনয েকউ থােক, তােক তার 
িপছেন হাটেত পছ� করা: 

                                                                                                               
বারীেত [২২৯/১] বেলন, মুজািহেদর এ কথািট আলী ইবেন আল মাদীেনর 

সনেদ আবু নুয়াইেমর িনকট েপােছ। িতিন ইবেন উয়াইনা েথেক আর িতিন 

মানছুর েথেক বণরনা কেরন। মুসাি�েফর শতরানুযায়ী সনদিট িবশ�।  
16  আর-কহ ২৩৬ 
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হাঁটার সময় তার সামেন েকউ হাঁটুক তা েস পছ� কের না। 
িনেজই আেগ আেগ হাঁটেত পছ� কের। আর েকান মজিলেশ 
উপি�ত হেল অহংকারী সব সময় মজিলেশর সামেন বসেত 
পছ� কের। সবার পের এেস সামেন চেল যায়, িপছেন বেস না। 
মানুেষর মেধয সুনাম সুখযািত ও �িস�টা অজরন করেত পছ� 
কের। িক� একজন িবনয়ী কখেনাই এ গেলা পছ� কের না। েস 
এসব েথেক পলায়ন কের।   

 عدم انغه فجيءه هنله ف وقيص بب نن سعد كن« :قيل سعد نن عمم عن
 بنزلت :ل فقيل .ف�ل اكمارب، هذا ش من ني  بعوا :قيل سعد  هه فلدي
 ف سعد فضب نيغهم اللك يَغيزعون اييس ورم�ت وغغدك هنلك ف

 ا  هِنّ  يقوُل   سول ا  ا� ا  عليه و سلم  سدعت اسرت :فقيل اد ه،
ُ� َعبْدَ  ُ�ِبّ

ْ
ّ  ال ِِ �َ اّب َاِ�ّ

ْ
ّ  ال ِِ

َ
 »ال

অথর, আেমর ইবেন সায়াদ রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, একদা 
সায়াদ ইবেন আিব ওয়া�াস রা. �ীয় উেট সাওয়ার িছল, তােক 
েদেখ তার েছেল ওমর সামেন অ�সর হল। সায়াদ রা. তােক 
েদেখ বলল, এ আেরাহণকারীর অিন�তা েথেক আ�য় �াথরনা 
কির। তারপর েস িনেচ অবতরণ করেল তােক বলা হল, তুিম 
েতামার উট ও ছাগল িনেয় বয� হেল, অথচ েলােকরা পর র 
বাদশাহেক িনেয় িববাদ করেছ। এ কথা েশােন সায়াদ রা. তার 
বাহেত আঘাত কের বলল, তুিম চুপ কর! আিম রাসূল [সা�া�াহ 
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আলাইিহ ওয়াসা�াম] েক বলেত শেনিছ, আ�াহ তা‘আলা 
িনক�াপ, মু�াকী, গিণেক অিধক পছ� কেরন।   

ইমাম নববী রহ. বেলন, হািদেস ‘িগনা’ �ারা উে�শয হল, নফেসর 
িগনা। অ�েরর িদক িদেয় েয গিণ েসই হল, আ�াহর ি�য় গিণ 
বা�া। কারণ, রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] বেলন, 
সিতযকার েগনা হল, নফেসর েগনা।১৬F

17 আর এখােন িনক�াপ �ারা 
উে�শয হল, েয েলাক দুিনয়ার বােমলা বাদ িদেয় শধু আ�াহর 
ইবাদেত ম� থােক এবং বযিশগত কােজই মেনােযাগী হয়।১৭F

18   

                                                            
17 মুসিলম ২৯৬৫ 
18 ইমাম নববীর মুসিলম শিরেফর বযাখযা ১০০/১৮ 
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অহংকারীর শাি� 

একজন অহংকারীেক আ�াহ তা‘আলা অবশযই শাি� েদেবন। 
আ�াহ তা‘আলা তার শাি� দুিনয়ােতও েদেবন এবং আেখরােতও 
েদেবন।  

দুিনয়ােত অহংকারীর শাি�:  

১. একজন অহংকারীেক তার চািহদার িবপরীত দান করার 
মাধযেম শাি� েদয়া হয়। েযমন, েস মানুেষর িনকট চায় স�ান 
িক� মানুষ তােক িবপরীতিট উপহার েদয়, অথরাৎ ঘৃণা কের।  

অহংকারীেক েলােকরা িনকৃ� মানুষ মেন কের এবং ঘৃণা কের। 
এিট হল, একজন অহংকারীর জনয আ�াহর পক হেত িবেশষ 
শাি�। দুিনয়ার িচর�ন িনয়মই হল, অহংকারীেক েকউ ভােলা 
েচােখ েদেখ না, সবাই তােক ঘৃণা কের। আর েয বযিশ অহংকার 
কের, িনেজেক বড় মেন কের আ�াহ তা‘আলা তােক েছাট কের, 
আর েয বযিশ আ�াহর জনয িবনয় ও ন�তা অবল�ন কের, 
আ�াহ তা‘আলা তার মযরাদােক বৃি� কের। আর েয বযিশ হেকর 
িবপেক বড়াই কের, আ�াহ তা‘আলা তােক অস�ান ও অপমান 
কের। 

২. িচ�া-িফিকর, উপেদশ �হণ করা ও আ�াহর আয়াতসমূহ 
হেত নিছহত অজরন করা হেত বি ত হয়।  
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আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿   ُ  ْ ا ِ نّ يََرو� َقك
�ۡ � ِ ��َۡ ِ �ِض ب

َ ��� �ِ َّ و َََك�   ِيَن َ�  َ ََاَ�نِ�َ � ِف  َ�ن�  ��
َ
أ َۡ
ِِيٗ�  ََايَةٖ  َۡ وُ   َ ِخذ  ِد َ� َ� ِِيَل �لرجش� َۡ  ْ ا ْ بَِها نّ يََرو� ِمن وا ْ �  ي ا� ا ِِيَل   نّ يََرو� َۡ

ِِيٗ�ۚ  َۡ وُ   َ ِخذ  �َ ِ ك ََ
ْ ��ل� ب وا م� َكذ  � ه 

َ
نلَِ  بُِ َٰ ْ َ�ن�َها َ�نفِلَِ�   َِنا َوَ�ن وا َن �َ١﴾ 

 ]١٤٦: األعماف[

 

অথর, যারা অনযায়ভােব যমীেন অহ�ার কের আমার আয়াতসমূহ 
েথেক তােদরেক আিম অবশযই িফিরেয় রাখব। আর তারা সকল 
আয়াত েদখেলও তােত ঈমান আনেব না এবং তারা সিঠক পথ 
েদখেলও তােক পথ িহসােব �হণ করেব না। আর তারা  া� পথ 
েদখেল তা পথ িহসােব �হণ করেব। এটা এ জনয েয, তারা 
আমার আয়াতসমূহেক অ�ীকার কেরেছ এবং েস স�েকর তারা 
িছল গােফল। [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৪৬] 

আ�ামা সাদী রহ. বেলন, আমার আয়াতসমূহ হেত তােদর আিম 
িফিরেয় রাখেবা এ কথার অথর হল, আিম তােদর আমার আয়াত 
হেত উপেদশ �হণ করেত এবং আমার আয়ােতর মমরাথর বুবা 
হেত িফিরেয় রাখেবা।  

অথরাৎ, যারা আমার বা�ােদর উপর অহংকার কের, হেকর 
িবক�াচরণ কের ও যারা হক িনেয় যারা আসেছ, তােদর িবকে� 
অব�ান েনয়, আিম তােদর আমার আয়াতসমূহ েথেক উপেদশ 
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�হণ করা হেত িবরত রাখেবা। আর যারা এ ধরেনর গেণ 
গণািাত হেব, আ�াহ তা‘আলা তােক অেনক কলযাণ হেত বি ত 
ও অপমান অপদ� করেব। আ�াহর আয়াতসমূহ হেত যা তার 
উপকাের আসেব তা হেত তােক িফিরেয় রাখা হেব। বরং, অেনক 
সময় অব�া এমন হেব, তার িনকট সব িকছুর বা�বতা উলট 
পলট হেয় যােব। তখন েস ভােলােক খারাপ জানেব আর 
খারাপেক ভােলা জানেব।  

৩. দুিনয়ােত তােদর শাি� েদয়া হয়।  

রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] অহংকারীেদর দুিনয়ােত 
শাি�র েঘাষণা েদন।  

  � ا  عليه و سلم  سول ا  ا قيل «:قيل األ�وع نن سلدة عن
َ
 يََزاُل ال

َّ  نِغْفِسهِ  يَْذَهُب  اكمُّجُل  َبيِ �نَ  ِف  يُْ�تََب  َح
ّ
َايَ�ُهمْ  َمي صيبُهُ َ�يُ  اَ

َ
 »ب

অথর, একজন মানুষ সবরদা অহংকার করেত থােক। অত:পর 
একিট সময় আেস তখন তার নাম জা�ািরনেদর খাতায় িলিপব� 
করা হয়, তখন তােক এমন আযাব আতা� বা �াস কের, যা 
অহংকারীেদর �াস কেরিছল।১৮F

19 

মানুষ অহংকার করেত করেত িনেজেক অেনক বড় মেন কের, 
েস মেন কের তার মযরাদা অনয মানুেষর েচেয় অেনক ঊে�র, 

                                                            
19 িতরিমিয: ২০০০ এবং িতিন বেলন হাদীসিট হাসান।  
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এভােব চলেত চলেত একিট সময় আেস, তখন তার নাম 
অহংকারী যােলমেদর খাতায় িলখা হয়। েফরআউন হামান ও 
কাকেনর কাতাের তােক শািমল করা হয়। এ হািদসিট একিট 
বা�ব নমুনা তুেল ধের, তা হল, একজন মানুষ �থেমই বড় 
ধরেনর যািলম হেয় যায় না। বরং তা হল চলমান পিতয়া। একটা 
সময় আেস তখন েস আর ই�া করেল িফের আসেত পাের না। 
এ কারেণই আমরা বিল, েহ জানীরা েতামরা অহংকােরর 
পিরণিতেক ভয় কর। �থম েথেকই েতামরা অহংকার েথেক 
বাঁচেত েচ�া কর। েরাগ যখন েছাট থােক তখন িচিকৎসা করেত 
হয়, অনযথায় যখন বড় হেয় যায়, তখন িচিকৎসা করা স�ব নাও 
হেত পাের। অনুরপভােব যত বড় বড় অি�কাি ঘেট, তা �থেম 
েছাট কয়লা েথেকই শক হয় তারপর তা ভয়াবহ আকার ধারণ 
কের। যিদ �থেমই তা িনিভেয় েদয়া েযত, তা হেল এতবড় 
িবপদ হত না।     

চার. অহংকারীেদর েথেক েনয়ামতসমূহ িছিনেয় েনয়া হয়।  

অহংকার েনয়ামতসমূহ িছিনেয় েনয়া ও আ�াহর আযাব অবতীণর 
হওয়ার কারণ হেয় থােক।   

 سول ا  ا� ا  عليه و  عغد ب�ل  جال بن« : قيل األ�وع نن سلدة عن
  :قيل بستطيع ال قيل ِديغِك�َ نيَ  ُكْ  :فقيل شَديل سلم 

َ
 مغعه مي تَْطَعتاسَ  ال

 »فيه هل  فعهي فدي :قيل .اكرب هال
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সালামাহ ইবনুল আকূ’ রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, একিদন এক 
েলাক রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর দরবাের বাম 
হাত িদেয় খাওয়া শক করেল রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] তােক বলেলন, তুিম ডান হাত িদেয় খাও। উ�ের 
েলাকিট বলল, আিম পারিছনা! তার কথার ে�কাপেট রাসূল 
[সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] তােক বলল, তুিম পারেব না? 
মূলত: রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর কথার 
অনুকরণ করা হেত তােক তার অহংকারই িবরত রােখ। 
বণরনাকারী বেলন, েলাকিট আর কখেনাই তার হাতেক তার মুখ 
পযর� উঠােত পােরিন।১৯F

20 

ইমাম নববী রহ. বেলন, এ হািদসিট �ারা �মািণত হয়, েয বযিশ 
েকান �কার অপারগতা ও যুিশ ছাড়া শিরয়েতর িবধােনর 
িবেরািধতা কের তার জনয বদেদায়া করা জােয়য আেছ। এ 
েলাকিটেক তার অহংকার রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] 
এর অনুকরণ ও তার িনেদরশ মানা হেত িবরত রােখ, তার 
অহংকােরর তিড়ৎ শাি� হল, রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] তার অকমতার জনয বদেদায়া কেরন। আ�াহ 
তা‘আলা তার নবীর বদেদায়া কবুল কেরন এবং সােথ সােথ 
েলাকিট আতা� হয়। ফেল েস আর কখেনাই তার হাতেক তার 
মুখ পযর� উঠােত সকম হনিন।  

                                                            
20 মুসিলম ২০২১ 



68 

 

ঐ সব অহংকারী যােদরেক তােদর অহংকার সেতযর অনুকরণ 
করা হেত িনেষধ কের, তারা িক ভয় কের না েয, আ�াহ 
তা‘আলা তােদর েস সব েনয়ামতসমূহ িছিনেয় েনেবন েয সব 
েনয়ামেতর তারা নাফরমািন কের এবং অহংকার কের।  

৫. অহংকার জিম �স ও কবর আযােবর কারণ হয়।  

রাসূল সা. হািদেস িবষয়িট  � কেরন। েযমন-   

نّْ   َُجٌل  نَيْغََدي  ايب ا� ا  عليه و سلم قيل«: قيل هم�مة بب عن  َكنَ  ِِ
 نِه�ِ ا  َخَسَف  هِا�ْ  تَُه،ُجّ  ُممَّجٌل  َ�ْفُسُه، بهُ ُ�ْعجُ  ُحلّةٍ  ِف  يْدِش  َ�بْلُ�مْ 

 َ 
ْ
ِقيَيَِمة يَْو�ِم هِل  فِيَهي ْجلَُجلتَ �َ  وَ�هُ  ضاأل

ْ
 »ال

অথর, আবু হরাইরা রা. হেত বিণরত, রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] বেলন, েতামােদর পূেবরর যুেগর এক েলাক একিট 
কাপড় ও লুি� পিরধান কের ও তার চুল গেলা তার কাঁেধর উপর 
বুিলেয় অহংকার কের হাঁটিছল। কাপড়�য় েলাকিটেক অহংকােরর 
িদেক িনেয় যায়। আ�াহ তা‘আলা েলাকিটেক যিমেনর অভয�ের 
িকয়ামত িদবস পযর� পঁুতেত থাকেব। আর েস িকয়ামত িদবস 
পযর� এ িদক েসিদক নড়াচড়া করেত থাকেব।২০F

21  

                                                            
21 বুখারী ৫৭৮৯ মুসিলম ২০৮৮ 
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আ�ামা িফেরাজ আবািদ রহ. বেলন, �ান �েস যাওয়া অথর হল, 
েস ভু-গেবর চেল েগল। আর আ�াহ অমুকেক যিমেন �েস িদল, 
অথরাৎ, তােক যিমেন গােয়ব কের েফলল।  

আ�ামা ইবেন হাজার রহ. বেলন, حلة ف يدش  এর অথর হল, 
একিট চাদর ও লুি� পিরধান কের হাঁটিছল। আর মুসিলম শিরেফ 
আবু হরাইরা রা. হেত হািদসিট এ শে� বিণরত- 

 »نُْمَديْهِ  ِف  بْخَت يََ   ُجل ينَيْغدَ «
 এ কথািটর অথর, চুলগেলােক এক� কের মাথা েথেক  ممجل جته

িনেয় কাঁধ পযর� অথবা তার েচেয় আরও েবিশ বুিলেয় েদয়া। 
 তারজীলুশ শার” কথািটর অথর, মাথা আঁচড়ােনা ও“ رمجيل اكَعم
মাথায় েতল লাগােনা। 

َ �ْض نِه�ِ ا  َخَسَف  هاْ [
ْ
َجل وَ�هَ  األ

ْ
  فِيَهي يتََجل

َ
ِقيَيَمة يَْوم هل

ْ
 ]ال

ابجلجل: ابحمك   তাজালজুল শে�র অথর হল, নড়াচড়া করা। 
আবার েকউ েকউ বেলন, আওয়ােযর সােথ নড়াচড়া করা। আর 
আ�ামা ইবেন ফােরস রহ. বেলন, ابجلجل শে�র অথর, কিঠন 
ভু-ক�নসহ যিমেন �েস যাওয়া এবং এিদক েসিদক নড়বড় 
করা। সুতরাং,  يتجلجل ف األ ض  শে�র অথর হল, যিমেন নামেত 
থাকেব কিঠন ক�ন ও হরকত সহ। আর হািদেসর অথর হল, 
যিমন এ েলাকিটর েদহেক ভকণ করেব না ফেল তােক �ংস 
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করা সহজ হেব। আর বলা হেব েস এমন এক কােফর যার েদহ 
মৃতুযর পর িন:েশষ হেব না।২১F

22  

পরকােলর জীবেন অহংকােরর শাি�: 

১. অহংকারী �ংস�া� েলাকেদর সােথ �ংস হেব।  

 َُْسأَل  ال ثَالثةٌ  ايب ا� ا  عليه و سلم قيل« :قيل عبيد نن ةفضيل عن
غُْهمْ  رِب   َِداَء�ُه فَإنَ  َ�يِءهِ،رِب  ِف  ا  يُغيَِزعُ  ل َجٌ  :ََ

ْ
 جٌل َو ُ  ّعُزة،الِ  هُ َو�زا  َ�يُء،ال

 َُ َ ْممِ  ِف  كُ
َ
َقغُوُط  ا ، ب

ْ
 » ا  ةِ  ََح  ِمنْ  َوال

অথর, ফুযালা ইবেন উবাইদু�াহ রা. হেত বিণরত, রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] বেলন, িতন বযিশর পিরণিত স�েকর 
েতামরা আমােক েকান িকছু িজজাসা করেব না। এক-েয বযিশ 
আ�াহ বড়� িনেয় আ�াহর সােথ বগড়া কের। কারণ, বড়� হল 
আ�াহর চাদর আর তার পিরেধয় হল ই�ত। দুই- েয বযিশ 
আ�াহর িবধােনর িবষেয় সে�হ েপাষণ কের। িতন. েয বযিশ 
আ�াহর রহমত হেত িনরাশ হয়।২২F

23  

দুই. অহংকারীরা িকয়ামত িদবেস রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] এর িনকট সবেচেয় ঘৃিণত ও অব�ােনর িদক িদেয়\ 
অেনক দুের হেব।  

                                                            
22 ফাতহল বারী ২৬১/১০ 
23 ইবেন হা�ান ৪৫৫৯ 
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�َ « :قيل  سول ا  ا� ا  عليه و سلم بن جينم عن �َحبُّ�مْ  نمْ  هِنّ
َ
 هِلّ  ب

قَْم�ِ�ْ 
َ
ِقيَيَِمة يَْو�َم يَ�ْلسً  ِمّ�  مَوب

ْ
َحيِسغُ�مْ  ال

َ
ْخَالقًي، ب

َ
ْ�اَ  َو�ِنّ  ب

َ
  ُض�مْ ب

ّ
 هل

 
َ
ِقيَيَِمة يَْو�َم يَ�ْلسً  ِمّ�  نَعَدُ�مْ َوب

ْ
دقُونَ   ونَ ثيالّْث  ال َّ  .َواكُدتََفيِْهُقونَ  َواكَُدََ

ثيُ ونَ  َعلِدغيَ  قَدْ  ،ا   َُسوَل  يَي :قَيكُوا دقُوَن، الّْثَ َّ  اكُدتََفيِْهُقوَن؟ َ�َدي َواكَُدََ
 »اكُدتََرّبُونَ  :قَيَل 

অথর, জােবর রা. হেত বিণরত, রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] বেলন, িকয়ামত িদবেস েতামােদর মেধয েয আমার 
খুব ি�য় ও মজিলেশর িদক িদেয় আমার এেকবাের িনকেট 
অব�ান করেব, েস হল েতামােদর মেধয যারা আখলাক ও চিরে� 
উ�ম। আর েতামােদর মেধয েয সবরািধক ঘৃিণত এবং মজিলেশর 
িদক িদেয় আমার অেনক দুের অব�ান করেব, েস হল, েয 
অিতিরশ ও দীঘর কথা বেল এবং মানুেষর িনকট মুখ ভের কথা 
বেল। সাহাবারা বলেলন, যারা অিতিরশ ও দীঘর কথা বেল, 
তােদর আমরা জানলাম, িক� যারা মানুেষর িনকট মুখ ভের কথা 
বেল, তারা কারা? িতিন বলেলন, অহংকারীরা।২৩F

24  

 

িতন. অহংকারীরা আ�াহর সােথ সাকাত করেব, েয অব�ায় 
আ�াহ তা‘আলা তার উপর কুষ:  

 

                                                            
24 িতরিমিয ২০১৮ 
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 نمَ : يقول    سول ا  ا� ا  عليه و سلم  سدعت« :قيل عدم انن عن
وْ  َ�ْفِسهِ  ِف  ّعومَ �َ 

َ
يَتِه�ِ  ِف  اْختَيَل  ب َْ َِ  ِم  »َغْضبَينُ  علَيْهِ  وَُهوَ  ا  ِل

অথর, আ�ু�াহ ইবেন ওমর রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, আিম 
রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] েক বলেত শেনিছ, েয 
বযিশ মেন মেন িনেজেক বড় মেন কের এবং হাঁটার সময় 
অহংকার কের, েস আ�াহর সােথ সাকাত করেব েয অব�ায় 
আ�াহ তা‘আলা তার উপর রাগািাত।२४F

25  

 চার. অহংকারীেদর আ�াহ তা‘আলা িকয়ামেতর িদন অতয� 
অপমান অপদ� কের এক� করেব: 

 ايب ا� ا  عليه و سلم عن جده عن بنيه عن شعيب نن عدمو عن
ِقيَيَِمة يَْو�َم َوناكُدتََرّبُ  ُ�َْشُ  « : قيل

ْ
مْ  ال

َ
 ّ  ثيَلب

ّ
يُهمْ  الّمَجيِل، ِو َا   ِف  اَ ََ  َ�ْا

ّل  َّ   فَيَُسيقُونَ  َمَكٍن، ُكّ  ِمنْ  ا
َ
َّ  َجَهغّم�َ ف ِسْجٍن  هِل َ  َُس  نَي ُ  علُوُْهمرَ  س،نُوك

 
ْ
بَيلِ  طِيغَة�َ  اّيي ِ  بْهلِ  ُعَصيَ ةِ  ِمنْ  قْو�َنُُسَ  نيَيِ األ

َ
 »ال

  

অথর, আমর ইবেন েশায়াইব হেত বিণরত, রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] বেলন, অহংকারীেদর িকয়ামেতর িদন বড় 
মানুেষর আকৃিতেত েছাট েছাট িপপড়ার মত কের এক� করা 
হেব। অপমান অপদ� সব িদক েথেক তােক �াস কের েফলেব। 
তারপর তােক জাহা�ােমর মেধয একিট েজলখানা যার নাম 
                                                            
25 আহমদ: ৫৯৫৯ 
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‘বুলাস’, তার িদেক েটেন েহঁচেড় েনয়া হেব। তােদরেক 
জাহা�ােমর ��িলত আগন চতুিদরক েথেক �াস কের েফলেব। 
আর তােদরেক জাহা�ামীেদর িপ�, পঁুজ ও বিম েথেক তােদর 
পানীয় েদয়া হেব।২৫F

26  

হািদেসর বযাখযা:  

রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর বাণী-   شالتربون�
وم القييمة بمثيل اَ ي এখােন  َا শ�িটর অথর িনহায়া িকতােব, েছাট 

েছাট লাল িপপড়ার দল বেল উে�খ করা হেয়েছ। 
আর  �এ কথািটর অথর হল, িনকৃ  �شالتربون يوم القييمة بمثيل اَ 
ও েছাট হওয়ার িদক িদেয় তারা গেড়া গেড়া িপপড়ার মত। আর 
[  ,এর অথর হল, তারা আকৃিতেত মানুেষর আকৃিত [ ف او  اكمجيل

িক� তােদর েদহ িপপড়ার মত েছাট। [ياَيهم اَل من ك مكن] এ 
কথািটর অথর হল, তারা িকয়ামেতর িদন এতই অপমান অপদ� 
হেব, আ�াহ তা‘আলার দরবাের তােদর েকান মান-স�ান বলেত 
িকছুই থাকেব না। হাশরবাসীরা তােদর পা িদেয় তােদরেক পা-
পৃ� করেব, তােদর �িত েকান েকান �কার �েকপ করেব না। 
[  ,এ কথািটর অথর হল [ ُسيقون هل سجن ف جهغم ُسَ نوكس
জাহা�ােমর মেধয একিট েজলখানার িদেক তােদর েটেন েনয়া 
হেব, যার নাম বুলুস।  [ رعلوهم ني  األنيي  ُسقون من عصي ة بهل ايي] 
                                                            
26 িতরিমিয ২৪৯২ িতিন বেলন হাদীসিট হাসান। 
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এ কথািটর অথর হল, জাহ�ােমর আগন তােদর �াস কের েফলেব 
এবং েঢেক েফলেব এবং জাহা�ামীেদর েদহ হেত েয সব পঁুজ, 
বিম ও রশ েবর হেব, তাই তােদর েখেত েদয়া হেব। কারণ, 
একজন অহংকারী দুিনয়ােত বড় একিট আকার ধারণ কেরিছল 
এবং দুিনয়ােত বড় ধরেনর আসন দখল কের িনেয়িছল। তাই 
আ�াহ তা‘আলা িকয়ামেতর িদন সম� মানুেষর সামেন তােক 
েছাট েছাট িপপড়ার পােলর মত কের এক� কের তােক ল�া ও 
শাি� িদেবন।  

পাচঁ. অহংকার জা�ােত �েবেশর �িতব�ক:   

 يْدُخُل  ال «: قيل ايب ا� ا  عليه و سلم عن مسعود نن ا  عبد عن
بِه�ِ ِف  َكنَ  َمنْ  اََغّة�َ

ْ
 بن �ب :  اكمجل هن : جل قيل رْبٍ  ِمنْ  َاّ ةٍ  ِمثَْقيُل  قَل

 باِلرْ  َديَل،اَْ  ُ�ُب  َجِيٌل  ا هن  قيل .حسغة ونعله حسغي ثو�ه ي�ون
�ِ، ُطم�َ  َِّ ل

ْ
ِس  دطوَغ ا

ّ
 »ايي

অথর, আ�ু�াহ ইবেন মাসুদ রা. হেত বিণরত, রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] বেলন, যার অ�ের একিট অণু পিরমাণ 
অহংকার থােক, েস জা�ােত �েবশ করেব না। রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] এ কথা বলেল, এক েলাক দাঁিড়েয় িজজাসা 
করল, েকান েকান েলাক এমন আেছ, েস সু�র কাপড় পিরধান 
করেত পছ� কের, সু�র জুতা পিরধান করেত পছ� কের, 
এসবেক িক অহংকার বলা হেব? রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] বলেলন, আ�াহর তা‘আলা িনেজই সু�র িতিন 
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সু�রেক পছ� কেরন। অহংকার হল, সতযেক েগাপন করা এবং 
মানুষেক িনকৃ� বেল জানা।২৬F

27  

ছয়. অহংকারীেদর জনয জাহা�ােমর ওয়াদা েদয়া আেছ:  

 ايب ا� ا  عليه و سلم سدعت«  :قيل الزاع وهب نن حي ثة عن
  يقول

َ
ْخِب  بال
ُ
  مْ �ُ ب

َ
�ْقَسمَ  كَوْ  ّضعٍف َمت ِضعيٍف  ُكّ  اََّغِة، ْهلِ نأ

َ
  ا  َعَ  ب

َ
 نُّمه،أل

 
َ
ال
َ
ْخِب  ب

ُ
  ُ�مْ ب

َ
تُّل  ُكّ  اّييِ ، ْهلِ نأ  » ُمْستَْرِب  َجّواٍظ  َُ

অথর, হােরসা ইবেন ওহাব আল খাজায়ী রা. হেত বিণরত, িতিন 
বেলন, আিম রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] েক বলেত 
শেনিছ, আিম েতামােদর েথেক কারা জা�ািত তােদর িবষেয় খবর 
িদব িক? তারা হল সব দুবরল ও অসহায় েলােকরা তারা যিদ 
আ�াহর শপথ কের আ�াহ তা‘আলা তােদর দায় মুশ কের। 
তারপর রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] বেলন, আিম িক 
েতামােদর কারা জাহা�ােম যােব তােদর িবষেয় খবর িদব? তারা 
হল, সব অহংকারী, দাি�ক ও হঠকারী েলােকরা।२७F

28   

َحتجّْ   سول ا  ا� ا  عليه و سلم  قيل«  :قيل هم�مة بب عن
ْ
 اّيي ُ  تا

 ُ  َ�َقيلَْت  َواََّغةُ 
ّ
  ِل  َمي :اََّغةُ  َوقَيلَْت  َواكُدتََرّبُونَ  اََّبيُ ونَ  يْدُخلُِ�  :ايي

َ
 ال

ِس  ضَعَفيءُ  هال ِ� يْدُخلُ 
ّ
 ِ  وََجّل  عزّ  ا  َ�َقيَل  وََسَقُطُهْم؟ ايي

ّ
نِْت  كِلغي

َ
 َعَذاِب  ب

                                                            
27 মুসিলম ৯১ 
28 বুখাির ৪৯১৮, মুসিলম ২৮৫৩ 
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�َعذّ 
ُ
َشيءُ  َمنْ  نِك�ِ بب

َ
�َنَدي ب ِايُب  قَيَل  َوُ ّ

ُ
َشيءُ  َمنْ  نِك�ِ ب

َ
نِْت  :َجغّة�ِكلِ  َوقَيَل  ب

َ
 ب

 ْحُ  ِت  ََح 
َ
َشيءُ  َمنْ  نِك�ِ مب

َ
ّ  ب ُُ   ِمغُْرَدي ٍدةَواحِ  َوك

ْ
 »ؤَُهيِمل

অথর, আবু হরাইরা রা. হেত বিণরত, রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] বেলন, জা�াত ও জাহা�াম উভেয় আ�াহ তা‘আলার 
দরবাের িবতকর কের, জাহা�াম বেল, আমার িনকট বড় বড় 
দাি�ক ও অহংকারীরা �েবশ করেব আর জা�াত আ�াহেক বেল, 
িক বযাপার আমার িভতর শধু দুবরল ও িবতািড়ত েলােকরা �েবশ 
কের। তখন আ�াহ তা‘আলা জাহা�ামেক বেল, তুিম হেল আমার 
আযাব। আিম েতামার মাধযেম যােক চাই তােক আযাব িদব। 
অথবা আ�াহ বেলন, েতামার মাধযেম আিম যােক চাই তােক 
পাকড়াও করেবা আর জা�াতেক আ�াহ তা‘আলা বেলন, তুিম 
আমার রহমত আিম েতামার �ারা যােক চাই তােক রহম করব। 
আর েতামােদর উভেয়র �েতযেকর জনয রেয়েছ যথােযাগয 
অিধবাসী।২৮F

29 

আ�ামা ইবেন হাজার রহ. বেলন, হািদেস দুিট শ� অথরাৎ, 
ب�نَ التَجّ  ও اكُدتَّرِب�نَ   উে�খ করা হয়, েকউ েকউ বেলন, শ� 
দুিটর অথর একই। আবার েকউ েকউ বেলন, না, দুিট শে�র অথর 
দুিট  َاكُدتَّرِب�ن শে�র অথর হল ঐ সব অহংকারী যারা তােদর 

                                                            
29  বুখাির: ৪৮৫০ মুসিলম: ২৮৪৬  
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মেধয নাই এমন িকছু িনেয় অহংকার কের। আর  َالتَّجب�ن শে�র 
অথর, তার িনকট যা আেছ তা িনেয় বড়াই করা।  

আর হািদেস েয দুবরল েলােকর কথা বলা হেয়েছ, তারা হল, যারা 
অহংকারীেদর দৃি�েত দুবরল ও িনকৃ� এবং তােদর েচােখ তারা 
মানুষ িহেসেব গণয নয়। অনযথায় আ�াহ তা‘আলার দরবাের তারা 
অেনক স�ান ও মযরাদার অিধকারী। তােদর অ�ের আ�াহর 
বড়� ও কুদরেতর অনুভূিত থাকার কারেণ তারা তােদর িনকট যা 
আেছ তােক তু� মেন কের এবং আ�াহ তা‘আলার ইবাদত 
বে�গীেত তারা অতযিধক িবনয়ী ও েছাট হেয় থােক। এ কারেণই 
হািদেস তােদর দুবরল েলাক বলা হেয়েছ।  

সাত. অহংকারীেদর অপমান অপদ� কের জাহা�ােম �েবশ 
করােনা হেব।  

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ن�  ﴿ ب�َ�
َ
َ وَها ف ََِحت� � إ ا َۡ ٰ نَِذا  َمًر ۖ َح�  َهن َم ز  َۡ ن  َٰ ِ ْ ن ا وإ ِيَن َ�َفر   َ يَق � ِۡ َها َوقَاَل َو

م�  ِكِ�  َّ ََاَ�نِت  م�  لَي��  ََ  َّ َ�ل و م� َ� ِن�  ٞل مك  ۡ  ّ م�  تِ� 
�
لَم� يَأ
َ
إ � َ َها �َ َُ م� َخ لَه 

َِمة  �ل�َعَذاِب َ�َ  َُ ت�  نِ�ن� َحق  ََ ْ بََ�ن َو م� َ�نَذ ۚ قَال وا ََ يَو�ِم�  إ م� لَِقا ونَ�   ّ َو� نِذ
نفِرِ�َن  نَب  ٧�ل�َ� ب�َ�

َ
ل وإاْ � ِ�َن  �ِيَل �د�خ  ِ َََك�ك �م  َهن َم َ�نِ�ِيَن �ِيَهاۖ فَبِئ�َس َمث�َوى �ل َۡ

 ]٧١،٧٢: اكزمم[ ﴾٧

অথর, আর কািফরেদরেক দেল দেল জাহা�ােমর িদেক হাঁিকেয় 
িনেয় যাওয়া হেব। অবেশেষ তারা যখন জাহা�ােমর কােছ এেস 
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েপৗছেব তখন তার দরজাগেলা খুেল েদয়া হেব এবং জাহা�ােমর 
রকীরা তােদরেক বলেব, ‘েতামােদর মধয েথেক েতামােদর কােছ 
িক রাসূলগণ আেসিন, যারা েতামােদর কােছ েতামােদর রেবর 
আয়াতগেলা িতলাওয়াত করত এবং এ িদেনর সাকাৎ স�েকর 
েতামােদরেক সতকর করত’? তারা বলেব, ‘অবশযই এেসিছল’; 
িক� কািফরেদর উপর আযােবর বাণী সেতয পিরণত হল। 
তােদরেক বলা হেব, েতামরা জাহা�ােমর দরজা িদেয় �েবশ কর 
িচরকাল েতামরা েসখােন অব�ান করেব। অহংকারীেদর বাস�ান 
কতই না ম�।[সূরা যুমার, আয়াত: ৭১,৭২] 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,  

ََِباَدِ� ﴿ َّ َ�ن�  و  �ِ ََك� ِيَن �َس�  َ �  ّ ۚ نِ م� ُ� لَ�  ََِج �ۡ
َ
وِ�إ ن  َ م  �د� ِج�  َّ َوقَاَل 

َهن َم َداِخرِ�نَ َۡ  َۡ  َّ ل و خ   ]٦٠ :غفم[ ﴾َيد�

অথর, আর েতামােদর রব বেলেছন, ‘েতামরা আমােক ডাক, আিম 
েতামােদর জনয সাড়া েদব। িন�য় যারা অহ�ার বশতঃ আমার 
ইবাদত েথেক িবমুখ থােক, তারা অিচেরই লাি�ত অব�ায় 
জাহা�ােম �েবশ করেব।’ [সূরা গােফর, আয়াত: ৬০] 

 زعَّ  ا  قَيَل   سول ا  ا� ا  عليه و سلم  قيل« :قيل �مةهم بب عن
رْب  :وََجّل 

ْ
 ِف  قََذْ�تُهُ  غُهَديمِ  َوِاًحدا نَيزََعِ�  َ�َدنْ  هَِزا ِي، عَوَدةُ َوالَ   َِداِئ، َ�يءُ ال

 ِ 
ّ
 »ايي
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অথর, আবু হরায়রা রা. হেত বিণরত, রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] বেলন, আ�াহ তা‘আলা বেলন, অহংকার হল আমার 
চাদর আর বড়� হল আমার পিরেধয়। েয বযিশ আমার এ দুিটর 
েয েকান একিট িনেয় টানাটািন করেব আিম তােক জাহা�ােম 
িনেকপ করব।২৯F

30  

                                                            
30 আবুদাউদ:৪০৯০, আলবািন হািদসিটেক সহীহ বেলন।   
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অহংকােরর িচিকৎসা 

একিট কথা মেন রাখেত হেব, িকিবর তথা অহংকার এমন একিট 
কবীরা গনাহ যা মানুষেক �ংস কের েদয় এবং একজন মানুেষর 
দুিনয়া ও আিখরাতেক ন� কের েদয়। এ কারেণই একজন 
মানুেষর জনয অহংকার েথেক দুের থাকা বা তার জীবন েথেক তা 
দুর করা অকাটয ফরয। আর এ কথাও সতয যার মেধয অহংকার 
থােক েস শধু আশা করেল বা ই�া করেলই অহংকারেক দুর 
করেত বা অহংকার হেত বাঁচেত পারেব না। তােক অবশযই এ 
মারা�ক বযািধর িচিকৎসা �হণ করেত হেব। অহংকােরর 
িচিকৎসা িন�রপ:  

১. অ�র েথেক অহংকােরর মূেলাৎপাটন করা: 

�থেম অহংকারী িনেজেক িচনেত হেব, তারপর তােক তার 
�ভুেক িচনেত হেব। একজন মানুষ যখন িনেজেক ভােলাভােব 
িচনেত পারেব এবং আ�াহ তা‘আলা বড়� ও মহ�েক সিঠকভােব 
বুবেত পারেব তখন তার মেধয িবনয় ও ন�তা ছাড়া আর িকছুই 
থাকেত পাের না, অহংকার তার েথেক এমিনেতই দুর হেয় যােব। 
আ�াহ তায়ালােক যখন ভােলাভােব িচনেব, তখন েস অবশযই 
জানেত পারেব বড়� ও মহ� একমা� আ�াহ ছাড়া আর কােরা 
জনয �েযাজয নয়।  
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মানুষ তােক েচনার জনয �থেম তােক তার িনেজর সৃি�র মেধয 
িচ�া করেত হেব। েস িনেজ �থেম িক িছল, তারপর দুিনয়ােত 
আসার পর মাবখােন তার অব�া েকমন িছল এবং তার পিরণিত 
িক হেব?  

এসব িনেয় িচ�া করেল তার মেধয অহংকার থাকেতই পাের না। 
িকভােব অহংকার করেব? আ�াহ তা‘আলা তােক �থেম এক 
েফাটা িনকৃ� পািন েথেক বীযর িহেসেব ৈতির কেরন তারপর িতিন 
বীযরেক আলাকায় রপা�িরত কেরন তারপর আলাকােক েগাশেতর 
টুকরা তারপর েগাশেতর টুকরােক হাঁেড় পিরণত কেরন। তারপর 
আবার হাঁড়েক েগাশেতর আবরণ িদেয় সাজান।  

এ িছল তার সৃি�র সূচনা আ�াহ তা‘আলা তােক �থেমই পিরপূণর 
মাখলুক রেপ সৃি� কেরনিন, বরং আ�াহ তা‘আলা মানুষেক তার 
হায়ােতর পূেবর মৃতুয িদেয়ই শক কেরন। অনুরপভােব শিশর পূেবর 
দুবরলতা, ইলেমর পূেবর অজতা, েহদােয়েতর পূেবর েগামরািহ এবং 
স�দশালী হওয়ার পূেবর অভাব ও দির�তা িদেয় মানুষেক সৃি� 
কেরন। এতদসে�ও তার িকেসর অহংকার, বড়াই, েগৗরব ও 
অহিমকা?!! 

তারপর যখন েলাকিট দুিনয়ােত বসবাস করেত থােক তখন েস 
তার িনেজর ই�ায় েবঁেচ থাকেত পাের না, েস েয রকম চায় 
সবিকছু তার মেনর মত হয় না। েস চায় সু� থাকেত িক� পাের 
না, চায় ধনী ও অভাব মুশ থাকেত িক� তা হয় না। তার ই�ার 
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িবকে� তার উপর িবপদ-আপদ আসেতই থােক। েস িপপািসত, 
কুধাতর ও অসু�  হেত বাধয হয়, েকান িকছু তােক িবরত রাখেত 
পাের না। েকান িকছু মেন রাখেত চাইেল েস পাের না, ভুেল 
যায়। আবার েকান িকছু ভুলেত চাইেল তা ভুলেত পাের না এবং 
েকান িকছু িশখেত চাইেল তা িশখেত পাের না। েমাট কথা, েস 
একজন অধীন� েগালাম, েস তার িনেজর েকান উপকার করেত 
পাের না, আবার েকান কিতেক েস িনেজর েথেক �িতহত করেত 
পাের না। িনেজর েকান কলযাণ ভেয় আনেত পাের না এবং েকান 
অকলযাণ বা কিতেক েঠকােত পাের না।  

এর েচেয় অপমানকর আর িক হেত পাের, যিদ েস িনেজেক 
িচনেত পাের!  

তারপর সবরেশষ অব�া ও পিরণিত হল, মৃতুয। মৃতুয তার জীবন, 
�বণ শিশ ও দৃি�েক েকেড় িনেব। আর েকান িকছু েদখেত 
পারেব না, শনেত পারেব না। তার জান, বুি� শিশ ও অনুভূিত 
আর অবিশ� থাকেব না। ব� হেয় যােব তার েদেহর নড়চড় ও 
অনুভূিত, েস এেকবােরই িনে�জ ও জড় পদােথর রপা�িরত হেব, 
েযমনিট সৃি�র �থেম িছল। তারপর তােক মািটেত পঁুেত রাখা 
হেব। তখন েস হেয় যােব দুগর�যুশ অপিব� লাশ।  

তারপরও যিদ এই হত তার েশষ পিরণিত এবং এ অব�ার উপর 
যিদ েশষ হত সব িকছু!! আর যিদ জীিবত করা না হত! িক� না, 
এেতা েশষ নয় বরং শক। চূণর-িবচূণর হওয়ার পর তােক আবােরা 



83 

 

জীিবত করা হেব, যােত তােক কিঠন িবচােরর স�ুখীন করা হয়। 
তােক তার কবর েথেক েবর কের িনেয় যাওয়া হেব িকয়ামেতর 
ভয়াবহতায় ও উ�� মােঠ। তারপর তার কেমরর দফতর তার 
স�ুেখ খুেল েদয়া হেব আর তােক বলা হেব, তুিম েতামার কেমরর 
দফতর পড়। আ�াহ তা‘আলা বণরনা িদেয় বেলন,  

�رِج  َ� ۥ يَو�َم �ل�قَِ�نَمةِ كَِ�نبٗ ﴿ 
ن قِهۦِۖ َو�  ٰ�َِرُ ۥ ِ� �  ََ َ�نه   َُم� � ل

َ
نٍن � ََ َ   نِ� نه  َو ا يَل�َقٮ
ا  ًّ و لَي�َ  َحِسيبٗ  ١َمنش  ََ َو�َم  �َ ِسَ  �  كَِ�نَبَ  َكَ�ن بَِنف�

�
: ءاارس[ ﴾١ا �ق�َرن

١٤[ 

অথর, আর আিম �েতযক মানুেষর কমরেক তার ঘােড় সংযুশ কের 
িদেয়িছ এবং িকয়ামেতর িদন তার জনয আিম েবর করব একিট 
িকতাব, যা েস পােব উ�ুশ। পাঠ কর েতামার িকতাব, আজ তুিম 
িনেজই েতামার িহসাব-িনকাশকারী িহেসেব যেথ�। [সূরা আল-
ইসরা, আয়াত: ১৪] 

যখন েস তার আমল নামা �তযক করেব, তখন বলেব- 

َََنا َماِل ﴿ َّ َ�نَو��لَ ول و ا �ِيهِ َوَ�ق  فِقَِ� ِمم  ش� رِِمَ� م  ج� �م  َى �ل ََ �َ  ُ َوو ِلَع �ل�ِكَ�ن
ّ  َصَِۡ�ةٗ  ادِ َۡ  � �َ ُِ ِكَ�ن

ِمل واْ  َ�نَذا �ل� ََ ْ َما  وا د  َۡ ۚ َوَو نَها َصٮ ح�
َ
إ ن َوَ� َكبَِ�ةً نِ� 

َحدٗ �إ َوَ� �َ َحاِ�ٗ 
َ
ِجَ  ن َّ لِم    ]٤٩: اكرهف[ ﴾٤ا ظ�

অথর, আর আমলনামা রাখা হেব। তখন তুিম অপরাধীেদরেক 
েদখেত পােব ভীত, তােত যা রেয়েছ তার কারেণ। আর তারা 
বলেব, ‘হায় �ংস আমােদর! কী হল এ িকতােবর! তা েছাট-বড় 
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িকছুই ছােড় না, শধু সংরকণ কের’ এবং তারা যা কেরেছ, তা 
হািযর পােব। আর েতামার রব কােরা �িত যুলম কেরন না। 
[সূরা কাহাফ, আয়াত: ৪৯] 

আ�ামা আখনফ রহ. বেলন, আমার আ�যর হয়, েয েলাকিট 
��ােবর রা�া িদেয় দুইবার আগমন করল, েস িকভােব অহংকার 
কের।  

মাতরাফ ইবেন শািখর ইয়ািযদ ইবেন মাহলাবেক েদখল, েস তার 
পিরেধয় িনেয় অহংকার করেছ। তখন েস তােক বলল, েতামার 
এ হাঁটােক আ�াহ তা‘আলা অপছ� কের। এ কথা শেন বলল, 
তুিম িক আমােক িচন না? তখন বলল, হাঁ আিম েতামােক িচিন, 
েতামার শক হল, এক েফাটা নাপাক বীযর, আর েতামার েশষ হল, 
দুগর�ময় লাশ আর এ দুিটর মােব তুিম একজন পায়খানা ও 
ময়লা বহনকারী।  

এ কথাগেলােক আবু মুহা�াদ আ�ু�াহ ইবেন মুহা�দ আল-
বাছছামী আল-খাওয়ােরজমী পদয আকাের বণরনা কেরন। িতিন 
বেলন,  

 نصو رهِ  ُمْعَجٍب  من عجبُت 

 ِمَذ ه نطًفة قبُل  ِمنْ  و�ن
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 او رهِ  حسِن  نعد غدٍ  و�

 قذ ه جيفةً  األ ِض  ف يص�ُ 

 

َْورِهِ  ُعْجِبه ع وهو
َ
 و�

 العذ ه �دُل  ثو�يهِ  ن� مي

অথর, েয বযিশ তার সু�র সুরত িনেয় অহংকার কের তার িবষেয় 
আ�যর না হেয় পাির না। [েস িকভােব অহংকার কের?] েস েতা 
ইিতপূেবর এক েফাটা িনকৃ� বীযর ছাড়া আর িকছুই িছল না। আর 
তার এত সু�র আকৃিতর পর তার পিরণাম হল, আগামী কাল 
তােক একিট দুগর�ময় লাশ িহেসেব মািটেত পঁুেত রাখা হেব। েস 
দুিনয়ােত যতই বড়াই আর অহংকার ককক না েকন, েস েতা 
তার দুই কাপেড়র মােব আজীবন ময়লাই বহনকারী িছল।  

অপর এক কিব বেলন,  

 نصو رهِ  هعجينيً  اكربِ  ُموهمَ  يي

 مسلوُب  اكرْبِ  نعدَ  فإنك مهالً 

 

 نطونهمُ  ف فيدي اييُس  فرم كو

 يُب ش وال شبينٌ  اكربَ  اسََعم مي
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 غداً  التاِب  ومأ�وَل  التاِب  اننَ  يي

 ومشوُب  مأ�وٌل  فإنك بقِْصْ 

অথর, �ীয় েসৗ�যর ও সুরত িনেয় েহ অহংকার-কারী! মেন রাখ, 
তুিম অবশযই েতামার অহংকােরর পর িবলু� হেব।  

যিদ মানুষ তােদর েপেটর মেধয িক আেছ তা িনেয় িচ�া করত! 
েকান যুবক বা বৃ� কােরা মেধযই অহংকার করার মানিসকতা 
জাগত না।  

েহ মািটর েছেল ও আগামী িদেনর মািটর খাদয, তুিম অহংকার 
েথেক িবরত থাক! কারণ, তুিম অবশযই একিদন খাদয ও 
পানীয়েত রপা�িরত হেব।  

২. অহংকােরর ব�সমূহ িনেয় িচ�া করা:  

েয সব ব� িনেয় অহংকার কের তােত িচ�া িফিকর করা এবং 
েমেন েনয়া েয তার জনয এসব ব� িনেয় অহংকার করা উিচত 
নয়। েকউ যিদ তার বংশ মযরাদা িনেয় অহংকার কের, তখন 
তােক বুবেত হেব েয এিট একিট মূখরতা ৈব িকছুই হেত পাের 
না। কারণ, েস েতা তার িনেজর িভতেরর েকান েযাগযতা িনেয় 
অহংকার করেছ না। েস অহংকার করেছ অনযেদর েযাগযতা িনেয়, 
যা এেকবােরই িবেবক ও বুি�হীন কাজ। 
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 سول ا  ا� ا  عليه  عهد ع  جالن انَسب « :قيل رعب نن بب عن
مّ  ال بنت فدن فالن نن فالن بني :بحدهدي فقيل و سلم 

ُ
 سول  فقيل كك، ب

ْهدِ  َع  ن جال بانََْسَ  ا  ا� ا  عليه و سلم   الماكسّ  َعلَيْهِ  ُموَس ََ
حَ  َ�َقيَل 
َ
نَي :َهديدب

َ
نَْت  َ�َدنْ  َعةً ُس َعدّ  َحَ  فَُالنٍ  ننُ  فَُالنُ  ب

َ
  ب

َ
مّ  ال
ُ
 :قَيَل  كََك، ب

نَي
َ
ِْسَالِم، اْ�نُ  فَُالنٍ  ننُ  فَُالنُ  ب

ْ
وَح  :قَيَل  ار

ْ
  ا  فَأ

َ
نّ  اكّسَالم َعلَيْهِ  ُموَس هل

َ
 ب

ّمي اكُدغَََْسبْ�  َهَذيِْن 
َ
نَْت  ب

َ
ّ�َهي ب

َ
وْ  اكُدغْتَِ�  َ

َ
نَْت  اّيي ِ  ِف  ةُْسعَ  هِل  كُدغََِْسُب ا ب

َ
 فَأ

نَْت  َو�َبّمي هْم،َعُش 
َ
  اكُدغََِْسُب  َهَذا يَي ب

َ
 ِف  ُهَديثَيلِ  نَت فَأ اََّغةِ  ف اثْنَ�  هِل

 »اََّغةِ 

অথর, উবাই ইবেন কায়াব রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, রাসূল 
[সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর যুেগ দুই েলাক বংশ িনেয় 
িববাদ কের। অতঃপর তােদর একজন বলল, আিম অমুেকর 
েছেল অমুক তুিম েক? েতামার মাতা নাই। তােদর িববাদ েশােন 
রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] বলেলন, মুসা আ. এর 
যুেগ দুই বযিশ বংশ িনেয় বগড়া কের। তখন তােদর একজন 
অপর জনেক বেল, আিম অমুেকর েছেল অমুক, অমুেকর েছেল 
অমুক, এভােব েস তার নয় পুকষ পযর� গণনা কের, আর বেল 
তুিম েক? েতামার মা নাই। তখন েস বলল, আিম অমুেকর েছেল 
অমুক, আর অমুক হল ইসলােমর েছেল। িতিন বেলন, তােদর 
িবতেকরর কারেণ আ�াহ তা‘আলা মুসা আ. েক ওহী িদেয় পাঠান 
েয, আপিন এ দুই বযিশ যারা বংশ িনেয় িববাদ করেছ তােদর 
বেলন, েহ নয় পযর� গণনাকারী! তুিম েয নয় জেনর নাম উে�খ 
করছ, তারা সবাই জাহা�ােম, আর তুিম হেল তােদর দশম বযিশ। 
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আর অপর বযিশেক বেলন, েহ দুই পুকষ পযর� গণনাকারী তুিম 
েয দুইজেনর নাম িনেল তারা উভেয় জা�ােত যােব আর তুিম 
হেল তৃতীয় বযিশ।৩০F

31  

 وََجّل  َعزّ  ا  هِنّ   سول ا  ا� ا  عليه و سلم  قيل«  :قيل هم�مة بب عن
بّّيةَ  معغْ�ُ  بْاَهَب  قْد نَيِء، َوفَْخَمَهي اََيِهِلّيةِ  َُ

ْ
ّ  ُمْؤِمنٌ  نيِآل ِِ

، َوفَيِجمٌ  رَ ّ ِِ  َش
ُس 
ّ
نّ  رَُماٍب، نمِ  َوهَدمُ  هَدمَ  َ�غُو َوايي ََ َد

َ
قَْوامٍ  مهُ مخَ فَ   َِجيٌل  ل

َ
 مفَحْ  ُهمْ  هِّ�َدي نِأ

وْ  َجَهغّم�َ حمِ فْ  ِمنْ 
َ
َُرُوننّ  ب

َ
ْهَونَ  ل

َ
ِ  نمِ  ا  َعَ  ب

ْ
نِْفَهي رَْدَ�عُ  الِّت  عَالنِ اَ

َ
 نِأ

َ� ِ
َّ  »اي

আবু হরাইরা রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] এরশাদ কেরন, আ�াহ তা‘আলা েতামােদর 
েথেক জািহিল  যুেগর কুসং�ার ও বাপ-দাদােদর িনেয় অহংকার 
করােক দূর কের িদেয়েছন। মানুষ দু’ধরেনর : একজন ঈমানদার 
মু�াকী বযিশ, আর একজন দূরাচার দুভরাগা বযিশ। সম� মানুষ 
আদম আ. এর স�ান, আর আদম আ. হল, মািটর ৈতির। 
আ�াহর শপথ কের বলিছ, এমন এক স�দােয়র আগমন ঘটেব 
যারা তােদর বংেশর েলাকেদর িনেয় অহংকার করেব। মেন 
রাখেব তারা জাহা�ােমর কয়লা হেত একরকম কয়লা অথবা তারা 

                                                            
31 আহমদ ২০৬৭৪,আলবািন হািদসিটেক সহীহ বেলন। 
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আ�াহ তা‘আলার িনকট নােকর েথেক িশন িনেকপ করার 
েনকড়ার েচেয় আরও অিধক িনকৃ�।৩১F

32  

হািদেসর বযাখযা:  

 এ শে�র অথর হল, জািহিল  যুেগর অহংকার, বড়াই عبية الجاهلية
ও কুসং�ার। [ِمومن رِ و فيجم ش] এ কথািটর অথর স�েকর 
আ�ামা খা�াবী রহ. বেলন, মানুষ দুই ধরেনর হেত পাের। এক 
ধরেনর মানুষ হল, মুিমন মু�াকী েস হল, উ�ম বযিশ যিদও েস 
তার স�দােয়র েলাকেদর মেধয েকান গক�পূণর ও স�ানী বযিশ 
নয়। আর একজন বযিশ হল, ফােজর বদখত যিদও েস তার 
সমােজ স�ানী ও �িস� বযিশ িহেসেব িবেবিচত হয়।  

আবার েকউ েকউ বেলন, অহংকারী হয় মুিমন হেব, তাহেল তার 
জনয কােরা উপর অহংকার করা উিচত নয়। অথবা েস ফােজর 
গনাহগার, েস এমিনেতই আ�াহর িনকট িনকৃ� তার অহংকার 
করার অিধকারই নাই। সুতরাং, অহংকার সবরাব�ায় রিহত। 
অহংকার করার েকান সুেযাগই নাই। 

[  আর েতামরা হেল আদম স�ান আর [ بنتم نغو هدم و هدم من رماب
আদম আ. েক সৃি� করা হেয়েছ, মািট েথেক। সুতরাং যার মুল 
হল মািট, তার জনয অহংকার করা েকান তেমই উিচত নয়।  

                                                            
32 আবু দাউদ, ৫১১৬ আলবািন হািদসিটেক সহীহ বেলন। 
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 هِل  بانََْسَ  َمنْ  «: قيل  سول ا  ا� ا  عليه و سلم  بن  �ينة بب عن
 ف اليفظ قيل » اّيي  ِف  همْ عُش  َ�ُهوَ  َوَ�َمًمي عزا نِِهمْ  يُِم�دُ  ُرّفي ٍ  هنَيءٍ  ِعةُسَ 

 حسن هسغيده :الفت 

অথর, আবু রাইহানা রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] এরশাদ কেরন, েয বযিশ তার বংেশর 
নয়জন েলােকর কথা উে�খ কের এবং তা �ারা তার উে�শয হল, 
ই�ত স�ান লাভ করা, তারা সবাই জাহা�ােম যােব আর 
েলাকিট তােদর দশম বযিশ িহেসেব গণয হেব।३२F

33 হােফজ ইবেন 
হাজার রহ. ফাতহল বারীেত বেলন, হািদসিটর সনদ িবশ�।  

েয বযিশ ইলেমর কারেণ অহংকার কের, তােক অবশযই মেন 
রাখেত হেব, যারা আহেল ইলম তােদর উপর আ�াহ তা‘আলার 
পাকড়াও আরও অিধক কিঠন। আর েয বযিশ ইলম থাকা সে�ও 
আ�াহর নাফরমািন কের তােক মেন রাখেত হেব তার অপরাধ 
খুবই মারা�ক।  

আর একজন অহংকারীেক অবশযই মেন রাখেত হেব, অহংকার 
েকবল আ�াহ তা‘আলার েকে� �েযাজয। আর কােরা জনয 
অহংকার �েযাজয নয়। যখন েকান বযিশ অহংকার কের, তখন 
েস আ�াহর িনকট ঘৃিণত বযিশ িহেসেব পিরগিণত হেব। এসব 

                                                            
33  বণরনায় আহমদ ১৬৭৬১ 
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িচ�া যিদ একজন মানুষ কের তাহেল তার মেধয অহংকার 
থাকেত পাের না। তােক িবনেয়র িদেক েটেন িনেয় যােব।  

একিট কথা মেন রাখেত হেব, ইবাদত বে�গী ও েনক আমল 
িনেয় অহংকার করা মানুেষর জনয একিট বড় ধরেনর িফতনা। এ 
িবষেয় হািদেস একিট ঘটনা বিণরত, 

  َُجَالنِ   َكنَ  « :يقول  سول ا  ا� ا  عليه و سلم  سدعت هم�مة بنو قيل
َحدُ  فََكنَ  ُمتََواِخيَْ�  ائِيَل هَس  نَِ�  ِف 

َ
َخمُ  يْذنِب�ُ َهديب

ْ
ِلَعبيَد�ِة، ف ِتٌهدُ�ْ  واآل

ْ
 ا

  فََكنَ 
َ
آلَخمَ  يََمى تُهدالجْ  يََزاُل  ال

ْ
نِْب  َعَ  ا َّ ، :َ�يَُقوُل  ا قِْصْ

َ
 َعَ  ًومييْ  ُدهفَوَجَ  ب

، :لُ  َ�َقيَل َانٍْب  قِْصْ
َ
�ِب َخلِّ�  َ�َقيَل  ب نُِعثَْت  وَ ّ

َ
  وا  :َ�َقيَل  َ ِ�يبًي، َعَّ  ب

َ
 ال

وْ  كََك  ا  ِاُفمي
َ
  ب

َ
ْ َواَحُهَدي َ�َقبََض  .اََغّة�َ ا  يُْدِخلَُك  ال

َ
  َّب  ِعغْد�َ عيفَيْجتَدَ  ب

َعيلَ� 
ْ
� :دِ الْجتهِ  كَهَذا َ�َقيَل  ،ال

َ
وْ  َعلًيِ  ِب  غَت ب

َ
 يَِدي ِف  َمي َعَ  ُرغَْت  ب

ْدذنِب  قَيِدً ا،َوقَيَل 
ْ
َاهْب  :كل

ْ
  َوقَيَل  ِت،نِم�َْحَ  اََّغةَ  فيْدُخْل  ا

ْ
  نِه�ِ  اْاَهبُوا:َخمِ كآل

َ
 هل

 ِ 
ّ
 »وهخمره دنييه بو�قت ن�لدة بكم  نيده نفس واَي هم�مة بنو قيل ايي

অথর, আবু হরাইরা রা. বেলন, আিম রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] েক বলেত শেনিছ িতিন বেলন, বনী ইসরাইেলর মেধয 
দুইজন েলাক িছল, তারা এেক অপেরর ব�ু। তােদর একজন 
গনাহ করত আর অপরজন ইবাদেত িল� থাকত। েয েলাকিট 
ইবাদেত িল� থাকেতা েস সব সময় েদখত তার অপর ভাই 
গনােহ ম�। তখন েস তােক বলত, তুিম গনােহর কাজ েছেড় 
দাও! িক� েস তার কথা শনত না। তারপর একিদন তােক গনাহ 
করেত েদেখ বলল, তুিম গনাহ কেরা না গনাহ হেত িবরত থাক! 
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েস তার কথায় েকান �েকপ করল না এবং বলল, তুিম আমােক 
আমার মত কের চলেত দাও। আিম এবং আমার রেবর মােব 
আমােক েছেড় দাও। তুিম িক আমার দািয়�শীল িহেসেব 
দুিনয়ােত ে�িরত? তখন েস রাগ হেয় তােক বলল, আ�াহর 
শপথ কের বলিছ আ�াহ তা‘আলা েতামােক কমা করেব না। 
অথবা বলল, আ�াহ তা‘আলা েতামােক জা�ােত �েবশ করােব 
না। তারপর আ�াহ তা‘আলা তােদর উভেয়র কহেক কবজ 
করল, তারা উভেয় আ�াহ তা‘আলার দরবাের এক� হল, আ�াহ 
তা‘আলা ইবাদেত েয েলাকিট িল� থাকেতা তােক বলল, তুিম িক 
আমার স�েকর জানেত অথবা বলল, তুিম িক আমার হােত িক 
আেছ তা করার কমতা রাখেত? আর অপরাধীেক বলল, তুিম 
আমার রহমেতর বেদৗলেত জা�ােত �েবশ কর! আর অপরজেনর 
িবষেয় েফেরশতােদর েডেক বলল, েতামরা তােক জাহা�ােম িনেয় 
যাও এবং তােত তােক িনেকপ কর। আবু হরাইরা রা. বেলন, 
আিম ঐ স�ার কসম কের বলিছ, তুিম এমন একিট কথা বেল 
থাক, যার �ারা দুিনয়া ও আিখরাতেক বরবাদ কের দাও।৩৩F

34     

আবু ইয়ািযদ আল-বুসতামী বেলন, যখন েকান মানুষ মেন কের 
েয, মানুেষর মেধয েকান মানুষ তার েথেক খারাপ আেছ, তা হেল 
েস অবশযই অহংকারী।  

                                                            
34 আবু দাউদ ৪৯০১, আলবািন হািদসিটেক সহীহ বেলন।   
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আর আ�াহ তা‘আলা যারা কলযােণর �িত অ�গামী তােদর িবষেয় 
বেলন, তারা হেলন, যারা ইবাদত ও আমেল সােলহ কেরন আর 
ভয় কেরন েয, তা তােদর েথেক কবুল করা হেব না। আ�াহ 
তা‘আলা তােদর িবষেয় বেলন,  

﴿ َّ و ع  ِۡ ِكِِهم� َ�ن َّ ن 
َٰ ِ م� ن � ه 
َ
لٌَة � ِۡ م� َو ِ ه  ق ل و ْ و  ََاتَوا إ  َّ َما ت و ِيَن ي ا�

 َ ٰ�َِ   ٦َو� ََ ْو
 
ن

َي�  ��� �ِ َّ و  َ نرِ ََ  � َّ و م� لََها َ�نبِق   ]٦١ -٦٠ :الؤمغون[ ﴾٦َ�نِت وَه 

অথর, আর যারা যা দান কের তা ভীত-কি�ত হদেয় কের থােক 
এজনয েয, তারা তােদর রেবর িদেক �তযাবতরনশীল। তারাই 
কলযাণসমূেহর িদেক �ত এিগেয় যাে�। এবং তােত তারা 
অ�গামী। 

ا  ا�   سول سألت « : قيلت و سلمايب ا� ا  عليه  زوج ع�َة عن
 وُسقون؟ الدم ُش�ون اَين بهم قيلت اآلية هذه عن ا  عليه و سلم

ِِ اكّص  َت نغْ  يي ال: قيل ينَ  مْ َولَرِغهّ  دي ِ
ّ
 وَُهمْ  ّصدُقونَ َوَ�تَ  َوُ�َصلّونَ  صوُمونَ يَ  اَ

�ْن يُفَونَ� 
َ
  ب

َ
َك  مْ ِمغهْ  ُ�ْقبََل  ال

َ
ول
ُ
ينَ  ب ِ

ّ
ْ�اِت  ِف   ُِعونَ َُُسي اَ

َ
 »ال

অথর, রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর �ী আেয়শা রা. 
হেত বিণরত، িতিন বেলন, আিম রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম] েক এ আয়াত... স�েকর িজজাসা কের বিল তারা ঐ 
সব েলাক যারা মদ পান কের এবং চুির কের? তখন রাসূল 
[সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] উ�র িদেলন না, েহ িসি�ক 
কনযা! তারা হল, যারা েরাজা রােখ, সালাত আদায় কের এবং 
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সদকা কের তেব তারা আশংকা কের েয, তােদর আমল আ�াহ 
তা‘আলা কবুল করেব না। এরা তারাই যারা কলযাণকর কােজ 
অ�সর।৩৪F

35   

িতন. েদা‘আ করা ও আ�াহর িনকট সাহাযয চাওয়া: 

েদা‘আ ও আ�াহর িনকট সাহাযয চাওয়া হল, অহংকার েথেক 
বাঁচার জনয সব েচেয় উপকারী ও কাযরকর ঔষধ। কারণ, আ�াহ 
তা‘আলা যােদর েহফাযত  কেরন, তারাই অহংকার েথেক বাঁচেত 
পাের। আর আ�াহর সাহাযয ছাড়া বাঁচার েকান উপায় নাই। এ 
কারেণ রাসূল সা. উ�তেদর েদা‘আ িশিখেয় েদন এবং িতিন 
িনেজও সালােত েবিশ েবিশ কের আ�াহর িনকট েদা‘আ মুনাজাত 
কেরন।  

 االة، يص�  سول ا  ا� ا  عليه و سلم   بى بنه مطعم نن جب� عن
ُ�ب ا  « :فقيل

َ
ُ�ب ا  َرِبً�ا ب

َ
ُ�ب ا  َرِبً�ا ب

َ
 َرثِ�اً    َوالَْددُ  َرِبً�ا ب

ُعواُ  ثََالًثي، َو�َبِايًال  نُْ�َمةً  ا  َو�ُْسبَحينَ  َرِث�اً    ْددُ َوالَ  َرِث�اً    َوالَْددُ 
َ
 ب

يْطيَنِ  ِمنْ  نيِ  َّ َّ  َ�ْفثُهُ  :قَيَل  وَهْدِزهِ  َوَ�ْفِثهِ  َ�ْفِخهِ  ِمنْ  اكمجيم اك  هَوَ�ْفخُ  عم،اك
رْب 

ْ
 »اكُدورَةُ  َو�ُْهدزهُ  ،ال

অথর, যুবাইর ইবেন মুতেয়ম হেত বিণরত িতিন রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] েক একবার সালাত আদায় করেত েদেখন, 
তখন িতিন রাসূল সা, েক সালােত এ কথাগেলা বলেত েশােনন।  

                                                            
35 িতরিমিয ৩১৭৫ আলবািন হািদসিটেক সহীহ বেলন।  
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  ا [
ْ
�
َ
� ا  َرِبً�ا بب

َ
� ا  َرِبً�ا بب

َ
   َوالَْددُ  َرثِ�اً    َوالَْددُ  َرِبً�ا بب

ُعواُ  ثََالًثي، َو�َبِايًال  نُْ�َمةً  ا  بَحينَ وَس َرِث�اً    َوالَْددُ  َرِث�اً 
َ
 ِمنْ  نيِ  ب

يْطيَنِ  َّ  ] وَهْدِزه َوَ�ْفِثهِ  َ�ْفِخهِ  ِمنْ  اكمجيم اك

অথর, “আ�াহ তা‘আলা সব িকছু হেত বড়, আ�াহ তা‘আলা সব 
িকছু হেত বড়, আ�াহ তা‘আলা সব িকছু হেত বড়। আর 
সবরািধক �শংসা েকবলই আ�াহর, সবরািধক �শংসা েকবলই 
আ�াহর, সবরািধক �শংসা েকবলই আ�াহর। আিম িবতািড়ত 
শয়তান হেত েতামার িনকট আ�য় চাি�, আিম আরও আ�য় 
চাি� তার অহংকার েথেক তার �েরাচনা েথেক ও ষড়য� 
েথেক”।३५F

36    

চার. িবনয় অবল�ন করা:  

 نيد بأخذ الديغة بهل هميء من األمة كنت هن « :قيل ميكك نن ب�س عن
 »شيءت حيث نه فتغطلِ  سول ا  ا� ا  عليه و سلم 

আনাস ইবেন মািলক রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, মিদনার 
অেনক কৃতদাস েগালামেদর েদখা েযত, তারা রাসূল [সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম] হাত ধের তােক তােদর ই�ামত এিদক 
েসিদক িনেয় েযত।৩৬F

37 

                                                            
36 ইবেন হা�ান ১৭৮০ 
37 বুখাির ৬০৭২ 
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 كن :قيلت نيته؟ ف يصغع ايب كن مي ع�َة سألت« :قيل األسود عن
 هل خمج اكصالة حضت فإاا خدمةبهله رع� .بهله مهغة ف ي�ون
 » اكصالة

আসওয়াদ রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, আিম আেয়শা রা. েক 
িজজাসা কির রাসূল সা. ঘের িক কাজ করেতন? িতিন বেলন, 
রাসূল সা. ঘেরর মেধয তার পিরবােরর েখদমত করেতন, যখন 
সালােতর সময় হত, তখন িতিন সালােতর জনয েবর হেয় 
েযেতন।३७F

38 

একই অেথরর অপর একিট হািদস ইমাম িতরিমিয আেয়শা রা. 
হেত নকল কেরন। আেয়শা রা. বেলন,  

 ]نفسه و�دم شيره، و�لب ثو�ه، يف� :البش من ششا هال كن مي[

রাসূল সা. অনযানয মানুেষর মত একজন মানুষ, িতিন িনেজর কাজ 
িনেজ করেতন, িনেজই কাপড় িসলাই করেতন এবং বকরীর দুধ 
েধায়ােতন। 

আর আহমদ ও ইবেন হা�ান ওরওয়া হেত এবং ওরওয়া 
আেয়শা রা. হেত বণরনা কেরন,  

 ."نعله و�صف ثو�ه، �يط"

                                                            
38 বুখাির ৬৭৬ 
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িতিন িনেজ তার কাপড় িসলাই করেতন এবং জুতায় তািল 
লাগােতন। হািদেস অহংকার েছেড় েদয়া, িবনয় অবল�ন করা ও 
পিরবােরর েখদমত করার �িত িবেশষ উৎসাহ েদয়া হয়।  

 ولبست الدي   �بت وقد ابيه فّ  رقوكون« :قيل مطعم نن جب� عن
 نمَ   سول ا  ا� ا  عليه و سلم  قيل وقد اكَية، حلبت وقد اكَدلة

رْبِ  ِمنْ  ِ�يهِ  فَلَيَْس  َهَذا عَل فَ 
ْ
ءٌ  ال  »َشْ

অথর, যুবাইর ইবেন মুতেয়ম রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, েতামরা 
বল, আমার মেধয অহংকার আেছ! অথচ আিম গাধায় আেরাহণ 
করিছ, ব�া পিরধান করিছ এবং বকরীর দুধ েদা‘আই-িছ। আর 
রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] বেলেছন, েয বযিশ এ 
ধরেনর কাজ কের তার মেধয েকান অহংকার থাকেতই 
পােরনা।३८F

39 

অহংকারী এ ধরেনর েকান কাজ করেত পছ� কের না। তারা এ 
ধরেনর কাজ হেত নাক িছটকায়। সুতরাং, েয এ ধরেনর 
কাজগেলা কের তার মেধয অহংকার না থাকাই বা�নীয়।   

 فقيل حطب، من حزمة وعليه اكسوق ف مم بنه « :سالم نن ا  عبد عن
 بدفع بن ب دت :فقيل هذا؟ عن ا  بغغيك وقد هذا ع �دلك مي: ل
 يدخل ال يقول  سول ا  ا� ا  عليه و سلم  سدعت نفس، عن باكر
 » ،رب من خمدلة مثقيل قلبه ف كن  من اَغة

                                                            
39 িতরিমিয ২০০১ এবং িতিন বেলন, হাদীসিট হাসান সহীহ গরীব।  
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অথর, আ�ু�াহ ইবেন সালাম হেত বিণরত, িতিন একিদন বাজার 
িদেয় েহেঁট যাি�েলন আর তার মাথার উপর একিট লাকিড়র 
েবাবা। তােক িজজাসা করা হল, তুিম িক কারেণ মাথায় েবাবা 
বহন করছ? অথচ আ�াহ তা‘আলা েতামােক এসব করার �িত 
মুখােপকী রােখনিন বরং েতামােক এসব হেত মুশ কেরেছন! 
িতিন বলেলন, আিম আমার অ�র েথেক অহংকারেক দুর করেত 
চাই। আিম রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] েক বলেত 
শেনিছ িতিন বেলন, ঐ বযিশ জা�ােত �েবশ করেব না, যার 
অ�ের একিব�ু পিরমাণও অহংকার থােক।৩৯F

40 

আমরা আ�াহর দরবাের �াথরনা কির েয, িতিন েযন আমােদর ঐ 
সব েলাকেদর অ�ভুরশ কেরন যারা আ�াহ ও তার মাখলুেকর 
�িত িবনয়ী। আর আমােদর েযন অহংকার ও অহংকারীেদর 
অ�ভুরশ হওয়া েথেক েহফাযত  কেরন।  

                                                            
40 তাবরাণী ১২৯ 
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পিরিশ� 

আ�ামা ইবনুল কাইেয়যম রহ. বেলন, 

গনােহর েমৗিলক উপাদান িতনিট: এক, অহংকার: অহংকারই 
অিভশ� ইবিলশেক �ংেস িনপিতত কের এবং ককণ পিরণিতর 
িদেক িনেয় যায়। দুই, েলাভ: এ েলাভই আদম আ. েক জা�াত 
েথেক েবর কের। িতন, িবে�ষ: িহংসা িবে�ষই আদম স�ানেদর 
একজনেক তার ভাইেক হতযার �িত বাধয কের। েয বযিশ এ 
িতন অপরাধ েথেক মুশ থাকেব, েস যাবতীয় সব অনযায় অপরাধ 
েথেক েবঁেচ থাকেব। কুফিরর উৎপি� অহংকার েথেক আর 
গনােহর উৎপি� েলাভ েথেক এবং অনযায়, অনাচার ও জুলুেমর 
উৎপি� িহংসা িবে�ষ েথেক।৪০F

41 

 .بجع� واحبه هل وع مدد نبيغي ع وسلم ا  وا�

 

— সােলহ আল-মুনাে�দ 

                                                            
41 আল ফাওয়ােয়দ: ৫৮ 
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অনুশীলনী 

 

এখােন দুই ধরেনর �� েপশ করা হল, এক ধরেনর �� 
েযগেলার উ�র সােথ সােথ েদয়া যােব। আর এক ধরেনর উ�র 
সােথ সােথ েদয়া যােব না, বরং একটু িচ�াভাবনা কের উ�র 

িদেত হেব। 

 

�থম �কার ��:  

১- িকিবেরর আিভধািনক অথর িক?  

২- রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] িকিবেরর পিরপূণর ও 
��াতীত একিট সংজা েদন, েস সংজািট িক?  

৩- িকিবর বা অহংকােরর িবিভ� কারণ রেয়েছ কারণ গেলা িক?  

৪- অহংকার বা িকিবর িক কারেণ হািসল হয়?  

৫- গনােহর েমৗিলক উপাদান কয়িট ও িক িক?  

ি�তীয় �কার ��:  

১- িকবর ও উজব দুইেয় মেধয পাথরকয িক?  
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২- কখন ইলম অহংকােরর কারণ হয়?  

৩- দুিনয়ােত একজন অহংকারীেক িক �ারা শাি� েদয়া হেব? 

৪- আেখরােত একজন অহংকারীেক িক �ারা শাি� েদয়া হেব? 

৫- িকভােব একজন অহংকারীর িচিকৎসা করা যােব? 


