২২. অহংকার এবং নম্রতা
ঈশ্বর আমাদেরদক স্পষ্টভাদব বদেদেন যে অহংকাদরর কারদন আমাদের জীবদন পতন আদে। অহংকার মাদন হে
ননদজদক েবদেদে ভাে আর গুরুত্বপূ র্ণ বদে মদন করা। নম্রতা হে তার নিক নবপরীত আেরর্ আর ঈশ্বর নম্রতা
পেন্দ কদরন।

মূ ে পাি: োননদেে ৪
নবুখেননৎের নেদেন বানবদের এক ক্ষমতাশােী রাজা। নতনন তার ননদজর জনয এক নবশাে েম্রাজয ততনর
কদরনেদেন। নতনন এদতাই অহংকারী নেদেন যে বানবদে এমন অদনকগুদো ইট পাওো যেদে োর উপদর তার নাম
যখাোই করা নেদো। নবুখেননৎের োননদেে ৪ অধ্যাদে নেদখদেন োর মধ্য নেদে নতনন েবাইদক যেনখদেদেন যে
ঈশ্বর অহংকারীদেরদক নকভাদব শানি যেন। ঈশ্বদরর কাে যেদক একবার োবধ্ান বার্ী পাওোর পদরও
নবুখেননৎের পনরবনতণত হননন। তাই নতনন েতনেন পেণন্ত না নশদখনেদেন যে ঈশ্বর এই পৃনেবীদত রাজত্ব কদরন
ততনেন ঈশ্বর তাদক পােে বাননদে যরদখনেদেন। েবদশদে নতনন বুঝদত যপদরনেদেন যে ঈশ্বর অহংকারীদের নম্র
করদত পাদরন।
ঈশ্বর যে ক্ষমতাশােী তা নক যকান উপাদে নবুখেননৎেদরর পদক্ষ যবাঝা েম্ভব নেদো?
আগুদনর েুল্লীর ঘটনাটার পদর নবুখেননৎের পনরবনতণত হবার যেষ্টা কদরনেদেন। নকন্তু তার অহংকার তার
যেই ইচ্ছার উপদর জেোভ কদর। আমরা নকভাদব আমাদের জীবদন অহংকারদক ননেন্ত্রর্ করদত পানর?
কত বৎের নবুখেননৎেরদক পােে হদে োকদত হদেনেদো?
আমরা নক নক ভাদব অহংকার প্রেশণন কনর যে নবেদে যভদব যেখুন।
আমাদের প্রনতনেদনর জীবদন আমরা নক নক উপাদে নম্রতা অনু শীেন করদত যে নবেদে যভদব যেখুন।

েহজ েংজ্ঞা
অনয েকদের োইদত আমাদের ননদজদেরদক ভাদো বা যবনশ গুরুত্বপূ র্ণ বদে মদন করাই হে অহংকার। আর নম্রতা
হে অনয েকদের োইদত ননদজদক নূ নযতম বা কম গুরুত্বপূ র্ণ বদে মদন করা ।
ঈশ্বর এ নবেদে আমাদের পনরষ্কার ভাদব বদেদেন
...োদের যোদখ েবণ আর বুদক অহংকার রদেদে, তাদের আনম েহয করদবা না। ( েীত ১০১:৫)
এবং
যে যোক নম্র, োর মন যভদে েুরমার হদেদে এবং যে আমার কোে কাপদত োদক তাদক আনম ভাদো
যোদখ যেখদবা। (নেশা ৬৬:২)

েমি বাইদবে জুদে আমাদেরদক বো হদেদে যেন আমরা অহংকার যেদক েূ দর োনক আর নম্রতার নেদক এনেদে
োই। উোহরর্ স্বরূপ, যপৌে বদেদেন,
ননদজদক েতটুকু বে মদন করা উনেৎ তার যেদে যবশী বে বদে ননদজদক মদন যকার না...ননদজর যেদে
অনযদক যবশী েম্মান কর...বেদোদকর ভাব না যেনখদে বরং োরা বেদোক নে তাদের েংদে যমোদমশা
কর। ননদজদক জ্ঞানী মদন যকার না। (যরামীে ১২:৩,১০,১৬)
অহংকাদরর কদেকনট েক্ষর্
আপনার জীবদন অহংকাদরর েমেযা আদে নকনা তা বুঝবার জনয ননদের প্রশ্নগুদোর উত্তর যভদব যেখুন আদর ননদজর কাদে তার
উত্তর নেন:
অনযদের েকদের যেদে আপনার ননদজর কাদে ননদজদক নক োধ্ারর্ত যবশী েনিক বদে মদন হে?
এমন নক কখনও হদেদে েখন আপনন কাউদক অদপক্ষা করদত যরদখ ননদজর োজ-েজ্জাে বযি নেদেন?
আপনন যে েব ভাদো কাজ কদরন তা যোকদের জানাদনা নক আপনার কাদে গুরুত্বপূ র্ণ?
যোদক েনে আপনাদক োনম্ভক বা অহংকারী মদন কদর যেই নবেদে নক আপনন যকান পেদক্ষপ গ্রহর্ কদরন?
অনয যকউ েখন ভাদো যকান নকেু কদর আপনন নক তাদের প্রশংো কদরন? আপনার ো করার কো নেদো তা েনে
অনয কাউদক করদত যেদখন যেদক্ষদে আপনন নক কদরন?
েনে আপনন পোশুনার যক্ষদে বা আপনার কাদজ নবদশে নকেু অজণন কদরন, আপনার নক মদন হে যে তা অবশযই
অনযদেরদক জানাদনা উনেৎ? আর েখন যকান নকেু দত আপনন খারাপ কদরন বা ভুে কদর ননন্দা বা েমাদোেনার মুদখ
পদরন, যেদক্ষদেও নক আপনার অনযদের নবেেনট জানাদত ইচ্ছা হে?
আপনন নক কখনও অনয কাদরা নকেু করা যেদখ হাদেন কারর্ আপনন তার োইদত আদরা ভাদো ভাদব কাজনট করদত
পাদরন।
আপনন নক কখনও অনয কাউদক তুচ্ছ বা যোট কদর যেদখন?

অহংকার যেখাদনা
েখন েব নেক নেদে আনম খাাঁনট, তখন নম্র হওো কতই না কনিন...
O Lord, it’s hard to be humble, when you’re perfect in every way … (ইংদরনজ োন)

োননটর রহেয কদর ইংদরনজদত োওো হদেদে (“It’s Hard To Be Humble” োননটর োেক Mac Davis
Screen Gems. কনপরাইট Casablanca Record and FilmWorks Inc.)। োননটদত যেখাদনা হদেদে আমদের
েবার জীবদনই অহংকার কদতা বে একনট েমেযা। আমরা ননশ্চেই একো বেদত পারব না যে আমরা েব নেক
যেদক খানট, নকন্তু জীবদনর নকেু নকেু যক্ষদে আমরা ভাদো হওোর কারদন নম্র হওো হেদতা আমাদের কাদে
অদনক কষ্টকর মদন হদত পাদর।
আপনন ো কদরদেন তা ননদে নক আপনন কখনও েবণ যবাধ্ কদরদেন? অনযদের করা মূ েযবান যকান ভাদো যকান
কাজ ননদে নক আপনন কখনও েবণ যবাধ্ কদরদেন? মণ্ডেীর েখন ননদজদের মদধ্য নবনভন্ন েমেযা েমাধ্ান করত
আর নবনভন্ন নবদরানধ্তার নবপদক্ষ শক্ত হদে োাঁোত যপৌে তা ননদে েবণ যবাধ্ করদতন। এক ধ্রদনর েবণ হে ভাদো
যকান কাজ করা ননদে আনন্দ পাওোর েবণ। ঈশ্বদরর কাজ ননদে েবণ করাদক বাইদবদে প্রশংো করা হদেদে (দেমন
২ কনর ৮:২৪)। এই ধ্রদনর েবণ খারাপ নকেু নে - এনট হে ভাদো যকান কাজ বা প্রশংোর যোেয যকান কাজ
ননদে আননন্দত হওো। নকন্তু োমনগ্রকভাদব ঈশ্বর েখন অহংকাদরর কো বদেন নতনন তার দ্বারা মানু দের
আত্মদকনিক েদবণর কো বদেন ো অতযন্ত খারাপ।
প্রােনেক নকেু পে
েবণ করা যেখাদন খারাপ নকেু নে


ঈশ্বরদক ননদে েবণ করা: েীত ৩৪:২; নেরনমে ৯:২৪; ১ কনর ১:৩১



অনযদেরদক ননদে েবণ করা: ২ কনর ১:১৪; ৫:১২, ৭:৪, ১২:৫



ননদজদক ননদে েবণ করা: োো ৬:৪; োদকাব ১:৯-১০

েবণ করা যেখাদন খারাপ


যপাশাক-পনরদচ্ছে বা ধ্ন-েম্পে ননদে েবণ করা: নেনহ ৭:২০, ২৮:৫, ১৭; ২ কনর ৫: ১২



যকান নকেু র তুেনা কদর েবণ করা: ১ কনর ৪:৬; োো ৬:৪;



ননদজর কৃনতত্ব ননদে েবণ করা: নহদতা ২৭:২; যহাদশে ১২:৮;



অহংকার করা: ১ কনর ৫:৬; ১৩:৪; ১ যোহন ২:১৬

ঈশ্বর অহংকারী যোকদের অবনত কদরন
২ শমূ ২২:২৮; েীত ১৮:২৭; নহদতা ৩:৩৪; ১৬:১৮; ১৮:১২; ২৯:২৩; নেশা ১৩:১১; ২৩:৯; েফননে ৩:১১; মনে ২৩:১২;
েূ ক ১৪:৭-১১; োদকাব ৪:৬; ১ নপতর ৫:৫
ঈশ্বর নম্রতা ভাদোবাদেন
েীত ১৮:২৭; নহদতা ৩:৩৪; ১৮;১২; নেশা ৬৬:২; নমখা ৬:৮; যরামীে ১২:৩,১০,১৬; োদকাব ৪:৬,১০; ১ নপতর ৫:৫

নম্রতা অনু শীেন করা
অহংকার ননেন্ত্রর্ আর নম্রতা অনু শীেন করার জনয এখাদন নকেু পদ্ধনত যেওো হে। এখাদন নকেু বাইদবদের
পেও যেওো হদেদে। এই পেগুদো যশখার যেষ্টা করুন আর তার মধ্য নেদে ো বো হদেদে তা ননেনমত করার
যেষ্টা করুন:
ভাদো যকান কাজ করুন অেবা কাউদক না জাননদে যকান একজনদক োহােয করুন। মনে ৬:৩-৪
আপনার জীবদন এমন যকান নকেু র কো কাউদক বেু ন ো ননদে আপনন েনজ্জত বা োর জনয আপনন
অনু দশােনা কদরন, যে হেদতা আপনাদক মুক্ত হবার জনয োহােয করদত পাদরন। োদকাব ৫:১৬
ঈশ্বদরর যেবা করার যক্ষদে আপনার োফেয প্রভু েীশু বা যপ্রনরত যপৌদের োদে তুেনা করুন।
ইব্রীে ৩:১-২; নফনে ৪:৯ ।
ননদজর প্রশংো করা যেদক বা প্রভুর জনয আপনন ো কদরদেন তা ননদে কো বো যেদক নবরত োকুন।
নহদতা ২৭:২
ঈশ্বরদক েমি প্রশংো যেবার জনয েবরকদমর যেষ্টা করুন, আপনার ননদজদক নে। ১ কনর ১০:৩১
আপনার েনে েবণ করদত ইচ্ছা হে তাহদে ঈশ্বর এবং তার ক্ষমতা ননদে প্রশংো করুন। নের ৯:২৩-২৪
প্রনতনেন অনযদেরদক প্রশংো করুন এবং তাদেরদক আপনার োইদত তাদেরদক ভাদো বদে মদন করুন।
নফনে ২:৩

অহংকার আর নম্রতার পুরষ্কার
ঈশ্বর যেমন নবুখেননৎের, হামন এবং অবশাদোমদক নত কদরনেদেন যতমন নতনন অহংকারী যোকদেরদক অবনত
করদবন। আমরা ননদজদের ননদে েদতা যবশী নেন্তা কনর, ঈশ্বর আমাদের ননদে তদতা কম নেন্তা কদরন। এ নবেদে
বাইদবদের ইদষ্টর বইনট এবং ২ শমূ দেে ১৪-১৮ অধ্যাে পেুন।
োরা নম্র হে, ঈশ্বর তাদেরদক উন্নত কদরন এবং তাদেরদক তার ননদজর রাদজয েম্মান যেবার বযবস্থা কদরন।
ননদজদের নবেদে কম নেন্তা করা আর ঈশ্বদরর নবেদে যবশী নেন্তা করার মাদন হে এর মধ্য নেদে ঈশ্বদরর েংদে
নেরকাদের বাে করা।

োরাংশ
অহংকার প্রাে েব েমে আত্ম-যকনিক আর যে যক্ষদে অহংকার একটা বে ভুে। আমাদের মদধ্য েনে অহংকার
োদক আর েনে আমাদের েবণ করদত ইচ্ছা হে, তাহদে আমাদের ঈশ্বরদক ননদে এবং নতনন আমাদের জনয ো
কদরদেন তা ননদে েবণ করা উনেৎ। আমরা েনে নম্র হবার যেষ্টা োনেদে োই তাহদে ঈশ্বর বদেদেন যে নতনন
আমাদের তার রাদজয েম্মান যেদবন।

নেন্তার উদ্দীপক
আপনার জীবদন এমন নক যকান নকেু আদে ো আপনন ঈশ্বদরর জনয করদত পাদরন, নকন্তু অহংকাদরর
কারদন আপনন তার যেদক নবরত আদেন?
বাইদবদের যকান যকান েনরেদক তাদের নম্রতার জনয প্রশংো করা হদেদে? আপনন নক তাদের কাজ
গুের কো মদন করদত পাদরন োর মধ্য নেদে তাদের নম্রতা প্রকাশ যপদেনেে?
যকান যকান পনরনস্থনতদত আপনার নম্র হওো কষ্টকর বদে মদন কদরন? েু নননেণষ্ট ভাদব উদল্লখ করুন।
নম্র হওো ও ননদজদক েু বণে বা অপারে ভাবার মদধ্য পােণকয নক?

েহােক অনু েন্ধান
বাইদবে যেদক এমন োরজন যোকদক খুাঁদজ যবর করুন োরা অতযন্ত অহংকারী বা েনবণত নেে। (এই
অধ্যাদে োদের কো বো হদেদে তাদের বাে নেদে)।
আপনন নক এমন কাউদক খুাঁদজ যবর করদত পাদরন নেনন অনতনরক্ত নম্র নেদেন?

এই নবেদে আদরা জানদত োইদে ননদে উনল্লনখত বই/েূ েগুদো
অনু েন্ধান করুন


বাইদবদের নহদতাপদেশ বইনট পেুন।



The genius of discipleship যেখক Dennis Gillett (Christadelphian কতৃণক প্রকানশত,
১৯৮৪), অধ্যাে ১০। ৫ পৃষ্ঠা।

আদরা যেখুন
২৮: মন পনরবতণন
৫৫. ভােবাোর নবনধ্-নবধ্ান
৫৮ অেণ এবং েম্পে
৬২. জীনবকা ও যপশা
৬৫. গুজব-রটাদনা

