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অহংকার বর্জন ও ববনয় অর্জননর উপায় 

বননে বিবিত পদ্ধবতগুনিা অবস্থা ও সুন াগ অনু ায়ী লিৌবককতাবশত হনিও অবিম্বন করনব। 

১। বিবকৎসার প্রাথবিক অবস্থায় প্রতযহ বনর্জাবরত সিনয় আর্াঘন্টা বা তার কি সিয় একাগ্রবিনে লকান বনর্জন স্থানন বনস বননর্র সৃবি, বতজিান 

অবস্থা এবং ভববষ্যত এ বতন ববষ্নয় বিন্তা  করনব। অথজাৎ, এভানব বিন্তা করনব ল , আিার আসি অবস্থা হিঃ- 

 নাপাক পাবনর ল াটা লথনক আিার সৃবি। 

 অতঃপর নাপাক রনের িার্যনি প্রবতপাবিত হনয়বি। 

 এবং বতজিাননও সারা শরীর নাপাকীনত পবরপূর্জ কারর্ শরীনরর িনর্য রে, লপশাব ও পায়িানা আনি। 

 লপনটর নাপাকী লতা আনরা দুগজন্ধ ুে। সবজদা এ বননয়ই লতা ববিরর্ করবি। এর লথনক সািানয বায়ু লবর হনি পার্শ্জবতজী লিাকনদর লতা 

কি ও ঘৃনা হয়ই বননর্রও কি ও িবিত হনত হয়। 

আল্লাহ তা‘আিা বনর্ গুনর্ এগুনিানক লগাপন লরনিনিন ল  লপনটর ঐ নাপাকী দৃবিনতও আনস না এবং সবজদা প্রকাশও হয় না। 

 লপট পূর্জ হওয়ার পর তা িয়িা আকানর সহর্ভানব বনর্জনস্থানন লবর করার বযবস্থা কনরনিন।  বদ তা বন্ধ হনয় ল ত তাহনি কতইনা 

িুসীবত হনতা। 

 এিবনভানব িৃতুযর পর এ নাপাক শরীরনকও লগাসি বদনয় আতর িুশবু িাবগনয় আল্লাহ তা‘আিা বনর্ গুনর্ িাবটনত লগাপন করার 

হুকুি বদনয়নিন।  

অনযথায়  বদ এ িৃত শরীর দু বতন বদন িাবটর উপর থাকত তাহনি দুগজনন্ধ িানুষ্নক ঘর বাবি ও এিাকা িািনত হনতা। সকনি লপনরশান 

হনতা।  

অতঃপর কবনরর িনর্য এ সুন্দর লিহারা-নাক কান িকু্ষ লগাস্ত পঁনি গনি লপাকািাকনির িাদয হনয় িাবটর সানথ বিনশ  ায়, দুবনয়াবাসীর র্নয 

লকান সিসযা সৃবি কনর না, এগুনিা আল্লাহ তা‘আিা বনর্ অনুগ্রহ িািা আর বকিুই না। 

   (২) শাসকবগজ ও র্নাঢ্য লিাকনদর সানথ উঠাবসা এবং তানদর সাহি জ তযাগ করনব। িাই এনত দীননর দাওয়াত এবং অভাবগ্রস্থ লিাকনদর 

সাহা য সহন াবগতা ইতযাবদ কিযার্র্নক কার্ হাত িািা লহাক না লকন। 

   (৩) গরীবনিাকনদর সানথ থাকনব, তানদর দাওয়াত কবুি করনব। তানদর কার্ কিজ কনর বদনব। সার্ারর্ লিাকনদর লিদিত করনব। 

   (৪) িাকর, নওকর, সন্তানাবদ থাকা সনেও ঘনরর কার্ কিজ ল িনঃ বার্ার সদাই, শাক সববর্ আটা িয়দা ইতযাবদ বননর্ই শবে অনু ায়ী 

বহন করনত লিিা করনব। অপারগতা িািা ির্দুর তািাশ করনব না বরং ল  পয়সা ির্দুরনক বদনত লসটা লগাপনন দান কনর বদনব। 

   (৫) সার্ারর্ িুসিিাননদর িনর্য ল  লকউ লহাক না লকন প্রথনি বননর্ তানক সািাি বদনব। কিননা অননযর সািানির আশা বা অনপক্ষা 

করনব না। এটা অহংকানরর আিািত। 

    এ বযাপানর ববনয়ী এবং সার্ারর্ লিাকনদর লিদিতই লবশী উপকারী। িাশানয়নি বকরানির লিদিত লতা গবজ ও বিনের বর্বনস। 

   (৬) বননর্র বযাপানর গীবত কুৎসা রটনা, অপবাদ ইতযাবদ শুনন প্রবতবাদ ও বননর্র সা াইনয়র ব বকর করনব না। বরং বননর্র আবিক লদাষ্ 

ত্রুবটনক সািনন লরনি শুকবরয়া আদায় করনব ল , আিার অসংিয লদাষ্ত্রুবটর ির্য লথনক অননক অল্পই বর্জনা করা হনয়নি। আর এর িনর্য 

আিারই  ায়দা হনয়নি ল , গুনাহসিূনহর বকিু কা  ারা হনয় লগনি। এবং গীবতকারী তার লনকীগুিী আিানক হাবদয়া বদনয়নি। সুতরাং তার 

উপর রাগ করা অনথজক কার্, কারর্ লনকীর হাবদয়া লতা আপনর্নও বদনব না। 

   (৭) কিননা  বদ লগাস্বা প্রকাশ লপনয়  ায় তাহনি লিাটনদর লথনকও ক্ষিা লিনয় বননব। এ বযাপানর িিা শরিনক প্রশ্রয় বদনব না। কারর্ 

র্ুিুি হনয় থাকনি হাশনরর িয়দাননর আ াব দুবনয়ার সািানয িিা লথনক অননক কবঠন হনব। 

   (৮) লকউ  বদ লতািার হক নি কনর অথবা লতািার উপর বািাবাবি কনর তাহনি বনর্ হক উসূি করার ববর্ লিিানত লদাষ্ লনই। তনব 

প্রবতনশার্ লনয়ার লিিা করনব না। 

   (৯) সকনির সহীহ ও সবঠক উপনদশ ও রায় িানার র্নয বতরী থাকনব। তনব শতজ হি এ নসীহত তবীয়নতর লিিাপ হনত পানর। বকন্তু 

শরী‘আনতর লিিাপ না হনত হনব।  বদ লকান ববষ্য় এনকবানর বুনে না আনস তাহনি ল াগয কানরা সানথ িাশওয়ারা কনর বননব। 

   (১০)  বদ সদকা,  াকাত ইতযাবদ গ্রহনর্র উপ ুে হও এবং গ্রহর্ও কনরা তাহনি লগাপনন লনওয়ার পবরবনতজ প্রকানশয অনযনদর সািনন 

বননব। সার্ারর্ সদকার তুিনায়  াকাত লববশ বননব লকননা এনত ববনয় লববশ প্রকাশ পায়। 

   তারপর বননর্র প্রনয়ার্ন না হনি তা সদকা কনর বদনব। লকননা দান সদকা করাও বকববনরর এক বি বিবকৎসা। 
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   (১১) িৃতুযনক অবর্ক পবরিানর্ স্মরর্ করনব এবং ল িাননই সুন াগ হয় পূর্জ লিিা কনর ইহনতিানির সানথ িৃনতর দা ন কা ননর িনর্য 

শরীক হনব। ববনশষ্ কনর বনর্ হানত লগাসি বদনব, কবনর রািনব।  বদ লগাসি লদয়ার অবভজ্ঞতা না থানক তাহনি কিপনক্ষ িৃনতর শরীনর পাবন 

লঢ্নি বদনব অথবা অনয লকান লিদিত আঞ্জাি বদনব। 

   (১২) বনর্জনন উপনরানল্লবিত ববষ্নয়র লিারাকাবা করনব। সানথ সানথ অহংকারী ও ববনয়ী লিাকনদর ঘটনাবিীও পিনত থাকনব। এরর্নয 

‘আকাববর কা তাকওয়া’ ‘আকাববনর উিািানয় লদওবন্দ’ ইতযাবদ বকতাবসিূহ অননক উপকারী। 

অহংকানরর বিবকৎসার বযাপানর িাওিানা সাঈদ আহিাদ িান সানহব রহ. এর অিিূযবার্ী বতবন বনিনঃ এক হাদীস শরীন  এনসনি-  

 تَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشَنُوا وَامْشُوا حُفَاة
অথজাৎ, সাদাবসর্া িাওয়া দাওয়া কর, লিাটা কাপি পবরর্ান কর, কিননা কিননা র্ুতা িািা িিান রা কর। এিািা অহংকানরর বিবকৎসা এটাও 

ল , র্ািা, পায়র্ািা সুন্নাত তরীকায় পানয়র লগািার িাোিাবে প জন্ত পবরর্ান করনব। র্ািা কাপি তাবি িাগাননা িািা পবরতযে কনরা না। 

কিননা কিননা সার্ারর্ িাবার ল িন : বসরকা, বনেিাননর লির্ুর ইতযাবদ িাও। কিননা কিননা সার্ারর্ বাহননও ল িন বরকশায় আনরাহন 

কর। এসব আিি অহংকানরর বিবকৎসার বনয়নত কর।  

(শাইিুি হাদীস কুতবুি আিি হ রত িাওিানা  াকাবরয়া রহ.-এর রবিত উমু্মি আিরা  বকতাব লথনক সংগৃহীত) 


