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নবীিজর dিনয়া িবমুখতা o iবাদেত aধয্বসায়
পািথর্ব জগেতর uপকরণািদর pিত িনরাসিk eবং তার তুcতা, slতা, sািয়tহীনতা o drত ন রশীলতা,
পরকােলর pিত uৎসাহ সৃি eবং তার sািয়t o মযর্াদা সংবিলত aেনক আেলাচনা পিবt েকারবােনর বh
জায়গায় sান েপেয়েছ। মহান আlাহ বেলন :—
ِ ِ ﻟﻨﻔﺘﻨﻬﻢ
ِ ِ ْ اﳊﻴﺎة ﱡ
ِ َْ زﻫﺮة
ِ
ِ َ إﱃ ﻣﺎ ﱠ
ََ
َ ْ َ َ ﺧﲑ
ُ ْ ِ َ ﻓﻴﻪ
َ ورزق َ ﱢ
َ ْ َ ْ َ ﲤﺪن
﴾ ﻃﻪ١٣١﴿ وأﺑﻘﻰ
َ َ ْ َ ﻣﻨﻬﻢ
وﻻ َ ُ ﱠ ﱠ
ً َ ْ َ ﻣﺘﻌﻨﺎ ِﺑﻪ
ْ َ َ َ ِ ﻋﻴﻨﻴﻚ
ْ ُ َ ْ َ اﻟﺪﻧﻴﺎ
َ
َ
ْ ُ ْ أزواﺟﺎ
ٌ ْ َ رﺑﻚ
আিম eেদর িবিভn pকার েলাকেক পরীkা করার জনয্ পািথর্ব জগেতর েভাগ িবলােসর েয uপকরণ িদেয়িছ,
আপিন েস সব বstর pিত দৃি িনেkপ করেবন না, আপনার পালন কতর্ার েদয়া িরিজক uৎকৃ o aিধক sায়ী।
(tাহা: 131)
َْ
َ ْ َ َ ﺧﲑ
﴾ اﻷﻋﲆ١٧﴿ وأﺑﻘﻰ
ُ َ ِ َ ْ َ ﴾١٦﴿ اﻟﺪﻧﻴﺎ
َ َ َْ ﺗﺆﺛﺮون
َ ُ ِ ْ ُ ﺑﻞ
َ ْ اﳊﻴﺎة ﱡ
ٌ ْ َ واﻵﺧﺮة
মহান আlাহ আেরা বেলন : বstত েতামরা পািথর্ব জীবনেক agািধকার দাo। aথচ পরকােলর জীবন uৎকৃ o
aিধক sায়ী। (সূরা- আল-আলা: 17-18)
পািথর্ব জীবনেক পিরপূণর্ বজর্েনর নাম যুhদ নয়, eটা যুhেদর ভুল aথর্, যুhেদর pকৃত aথর্ হল, আlাহ
িবমুখকারী পািথর্ব কাযর্kম পিরহার করা।
আlাহর আনুগেতয্ সহায়ক o তঁার aিধকার আদােয় ভূিমকা পালনকারী পািথর্ব কাযর্kম পিরহার করার নাম
রাহবািনয়য্াত বা বরাগয্বাদ। eটা iসলািম শিরয়ত aনুেমাদন কের না।
uেlখয্ েয, সেবর্াtম পথ েমাহাmদ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম pদিশর্ত পথ, িতিন সবর্ােপkা dিনয়া িবমুখ
িছেলন, েয তঁােক aনুসরণ করেব pকৃতপেk েস dিনয়া িবমুখ, রাসূলl
ু াহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম dিনয়া
িবমুখ হoয়া সেtto িববাহ কেরেছন, পিরবােরর aিধকার আদায় কেরেছন, তার জনয্ শীতল পািনর বয্বsা করা
হেয়েছ, িতিন হালoয়া o মধু পছn করেতন, সু-sাd খাবার gহণ করেতন, তা পাoয়া না েগেল ধযর্ধারণ
করেতন।
যুhেদর িনnনীয় aথর্ :
যুhদ িনেয় pচিলত আেছ নানা aথর্ o ধারণা। যুhেদর রেয়েছ িভn eকিট aথর্ যা িনnনীয়। eকজন খিলফা
ফুযাiল িবন iয়াজেক বলেলন, তুিম কত বড় যােহদ (িবমুখ), জoয়ােব িতিন বলেলন :—
, وأﻧﺖ زﻫﺪت ﰲ اﻵﺧﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ, ﻷﲏ أﻧﺎ زﻫﺪت ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺟﻨﺎح ﺑﻌﻮﺿﺔ,أﻧﺖ أزﻫﺪ ﻣﻨﻲ
, وﻣﻦ زﻫﺪ ﰲ درة أزﻫﺪ ﳑﻦ زﻫﺪ ﰲ ﺑﻌﺮة, وأﻧﺖ زاﻫﺪ ﰲ اﻟﺒﺎﻗﻲ,ﻓﺄﻧﺎ زاﻫﺪ ﰲ اﻟﻔﺎﲏ
তুিম আমার েচেয় বড় যােহদ (িবমুখ), েকননা আিম dিনয়া িবমুখ হেয়িছ যা মশার ডানার েচেয় তুc o িনকৃ ,
আর তুিম পরকাল িবমুখ হেয়ছ যার েকান pিত-মূলয্ হেত পাের না। আিম ংসশীল dিনয়া েথেক িবমুখ আর
তুিম িচরsায়ী পরকাল েথেক িবমুখ, যার মিণ-মুkার pিত আসিk েনi েস কত বড় িবমুখ ঐ বয্িk েথেক যার
েগাবর o প র মেলর pিত েমাহ েনi। aতeব, েহ মুসিলম ভাi, পরকাল িবমুখ হoয়া েথেক সাবধান হেয়
যাo।
যুhদ বা dিনয়া িবমুখতার sর সমূহ:
যুhদ (িবমুখতা) িতন sের িবনয্s:
1) হারাম েথেক িবমুখতা : e িবমুখতা aতয্াবশয্ক।
2) aপছnনীয় কাযর্ািদ েথেক িবমুখতা : eরকেমর িবমুখতা পছnনীয়।
3) বধ কােজ সীমািতিরk বয্s হoয়া েথেক িবমুখতা : েযমন aসার কথা, p iতয্ািদ েথেক িবমুখ হoয়া,
eরকম িবমুখতা মানুেষর eকিট িবেশষ পিরপূরক gণ।
4) মহান আlাহ বয্তীত aনয্ সব িকছু eবং মহান আlাহ েথেক িবমুখকারী সব িকছু েথেক িবমুখ হoয়া, eটাi
পূণর্ িবমুখতা। নবী আকরাম সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর যুhেদর (dিনয়া িবমুখতার) কেয়কিট uদাহরণ
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িনেm েদoয়া হল। পৃিথবীেত মুসলমােনর জীবন যাপেনর ধরন-পdিত িনণর্য় কের রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ
oয়াসাlাম বেলন :—
(٥٩٣٧):ﻛﻦ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺄﻧﻚ ﻏﺮﻳﺐ أوﻋﺎﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ—رواه اﻟﺒﺨﺎري
dিনয়ােত তুিম জীবনযাপন কর েযন তুিম pবাসী aথবা পথ aিতkমকারী (মুসািফর)। sয়ং রাসূলl
ু াহ সাlাlাh
আলাiিহ oয়াসাlাম িছেলন e হািদেসর মূতর্ pতীক।
যুhেদর aথর্ সংবিলত কেয়কিট হািদস নীেচ uেlখ করা হল :—
1। আbুlাহ iবেন মাসঊদ (রা:) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন :—
: ﻓﻘﺎل, ﻟﻮ اﲣﺬﻧﺎ ﻟﻚ وﻃﺎء, ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ, ﻓﻘﺎم وﻗﺪ أﺛﺮ ﰲ ﺟﻨﺒﻪ,ﻧﺎم رﺳﻮل اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﲆ ﺣﺼﲑ
(٢٢٩٩): رواه اﻟﱰﻣﺬى. ﺛﻢ راح وﺗﺮﻛﻬﺎ, ﻣﺎ أﻧﺎ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻻ راﻛﺐ اﺳﺘﻈﻞ ﲢﺖ ﺷﺠﺮة,ﻣﺎ ﱄ وﻟﻠﺪﻧﻴﺎ
eকদা রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম চাটাiেয়র uপর ঘুমােলন। aতঃপর ঘুম েথেক uঠেলন, তঁার
েদেহর পােশ িছল চাটাiেয়র ছাপ, আমরা বললাম, েহ আlাহর রাসূল, আমরা যিদ আপনার জনয্ eকিট নরম
িবছানার বয্বsা কের িদতাম ! িতিন বলেলন: dিনয়ার েভাগ িবলােসর সােথ আমার কীেসর সmকর্, আিম েকবল
eকজন আেরাহী, েয গােছর ছায়াতেল িব াম িনল, aত:পর তা তয্াগ কের রoয়ানা িদল।
2। uমর (রা:) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন :—
 ﻓﺠﻠﺴﺖ ﻓﺄدﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ إزاره – وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ,دﺧﻠﺖ ﻋﲆ رﺳﻮل اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ ﻣﻀﻄﺠﻊ ﻋﲆ ﺣﺼﲑ
 ﻓﺈذا ﺑﻘﺒﻀﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﲑ, ﻓﻨﻈﺮت ﺑﺒﴫي ﰲ ﺧﺰاﻧﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﲇ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ,ﻏﲑه – وإذا اﳊﺼﲑ ﻗﺪ اﺛﺮ ﰲ ﺟﻨﺒﻪ
 ﻗﺎل ﻣﺎ ﻳﺒﻜﻴﻚ ﻳﺎ اﺑﻦ اﳋﻄﺎب, ﻓﺎﺑﺘﺪرت ﻋﻴﻨﺎي: ﻗﺎل ﻋﻤﺮ. وإذا أﻓﻴﻖ ﻣﻌﻠﻖ, وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻗﺮﻇﺎ ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ,ﻧﺤﻮ اﻟﺼﺎع
 وذاك, وﻫﺬه ﺧﺰاﻧﺘﻚ ﻻ أرى ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ أرى, وﻫﺬا اﳊﺼﲑ ﻗﺪ أﺛﺮ ﰲ ﺟﻨﺒﻚ,ﻗﻠﺖ ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ وﻣﺎ ﱄ ﻻ أﺑﻜﻲ
 ﻓﻘﺎل ﺻﲆ اﷲ. وﻫﺬه ﺧﺰاﻧﺘﻚ, وأﻧﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺻﻔﻮﺗﻪ,ﻗﻴﴫوﻛﴪى ﰲ اﻟﺜﲈر واﻷﳖﺎر
(٢٧٠٤): رواه ﻣﺴﻠﻢ.  ﻳﺎ اﺑﻦ اﳋﻄﺎب أﻻ ﺗﺮﴇ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺎ اﻵﺧﺮة وﳍﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ ? ﻗﻠﺖ ﺑﲆ: ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
আিম রাসূলl
ু াহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর িনকট pেবশ করলাম, িতিন চাটাiেয়র uপর শািয়ত িছেলন,
আিম বসলাম, িতিন তঁার iযার িনকেট েটেন িনেলন: তঁার েদেহ iযার বয্তীত আর িকছু িছল না। েদেহর
পােশ িছল চাটাiেয়র ছাপ, আিম sচেk রাসূলুlাহ (সা.) eর খাবােরর পােtর িদেক তাকালাম। eক সা (d
েকিজ চিlশ gাম) পিরমাণ যব েদখেত েপলাম।
uমর (রা:) বলেলন : আমার েনt-dয় ar িসk হেয় েগল, িতিন বলেলন, েহ iবনুল খাtাব তুিম েকন কঁাদছ ?
আিম বললাম : েহ আlাহর নবী, আিম েকন কঁাদব না, কারণ আপনার েদেহর পােশ চাটাiেয়র ছাপ পিরলিkত
হেc। ei খাবােরর পােt আিম েতমন িকছু েদখেত পািc না-ei েতা কায়সার, িকসরা (েরাম o পারসয্ সmাট)
রকমািরর ফল মূল, uদয্ান o েলক িবিশ িবিভn pাসােদ আরামদায়ক জীবন যাপন করেছ, আপিন েতা আlাহর
রাসূল eবং তঁার সবেচেয় খঁািট বাnা, aথচ eটাi আপনার খাবােরর পাt ! রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ
oয়াসাlাম বলেলন : েহ iবনুল খাtাব, তুিম িক eকথায় রািজ হেব না েয, আমােদর জনয্ পরকাল eবং তােদর
জনয্ iহকাল। আিম বললাম হঁয্া।
3। পািথর্ব জীবেন েবিশ সুেযাগ- সুিবধা gহণ করা নবী আকরাম (সা.) eর লkয্ িছল না, েকননা িতিন eকিদন
uপবাস থাকেতন, eকিদন েখেতন, eরকম ঘটনা িতিন eবং তঁার সাহাবােয় েকরােমর েkেt বhবার ঘেটেছ।
আবু hরাiরা (রা.) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন :—
3

 ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻜﲈ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﲈ ﻫﺬه: ﻓﻘﺎل, ﻓﺈذا ﻫﻮ ﺑﺄﰊ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ,ﺧﺮج رﺳﻮل اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ذات ﻳﻮم أوﻟﻴﻠﺔ
 ﻓﺄﺗﻰ, ﻓﻘﺎﻣﻮا ﻣﻌﻪ, ﻗﻮﻣﻮا, وأﻧﺎ واﻟﺬي ﻧﻔﴘ ﺑﻴﺪه ﻷﺧﺮﺟﻨﻲ اﻟﺬي أﺧﺮﺟﻜﲈ: ﻗﺎل, اﳉﻮع ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: اﻟﺴﺎﻋﺔ ? ﻗﺎﻻ
 ﻓﻘﺎل ﳍﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ, وأﻫﻼ, ﻣﺮﺣﺒﺎ: ﻓﻠﲈ رأﺗﻪ اﳌﺮأة ﻗﺎﻟﺖ, ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ,رﺟﻼ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر
 إذ ﺟﺎءه اﻷﻧﺼﺎري ﻓﻨﻈﺮ إﱃ رﺳﻮل اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ, ذﻫﺐ ﻳﺴﺘﻌﺬب ﻟﻨﺎ اﳌﺎء:وﺳﻠﻢ أﻳﻦ ﻓﻼن ? ﻗﺎﻟﺖ
: ﻓﺠﺎء ﺑﻌﺬق ﻓﻴﻪ ﺑﴪ وﲤﺮ ورﻃﺐ ﻓﻘﺎل, ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ: ﻗﺎل.  ﻣﺎأﺣﺪ اﻟﻴﻮم أﻛﺮم أﺿﻴﺎﻓﺎ ﻣﻨﻲ, اﳊﻤﺪ ﷲ: ﺛﻢ ﻗﺎل,وﺻﺎﺣﺒﻴﻪ
 ﻓﺬﺑﺢ ﳍﻢ ﻓﺄﻛﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﺸﺎة, إﻳﺎك واﳊﻠﻮب: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ, وأﺧﺬ اﳌﺪﻳﺔ,ﻛﻠﻮا ﻣﻦ ﻫﺬه
 واﻟﺬي ﻧﻔﴘ: ﻓﻠﲈ أن ﺷﺒﻌﻮا ورووا ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ. وﴍﺑﻮا,وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺬق
 ﺛﻢ ﱂ ﺗﺮﺟﻌﻮا ﺣﺘﻰ أﺻﺎﺑﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻌﻴﻢ —رواه, أﺧﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ اﳉﻮع,ﺑﻴﺪه ﻟﺘﺴﺄﻟﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
(٣٧٩٩):ﻣﺴﻠﻢ
রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eকিদন বা eকরােত েবর হেলন: আবু বকর (র.) eবং uমর (র.) eর
সােথ েদখা হল। িতিন বলেলন, িক কারেণ েতামরা e সমেয় েতামােদর ঘর েথেক েবর হেল ? তারা uভেয়
বলেলন: েহ আlাহর রাসূল, kুধার কারেণ। িতিন বলেলন: যার হােত আমার pাণ, তঁার শপথ, েতামরা েয
কারেণ েবর হেয়ছ আিমo েস কারেণ েবর হেয়িছ। েতামরা দঁাড়াo। তারা রাসূেলর সােথ দঁাড়ােলন। িতিন
তােদরেক িনেয় eক আনসারী বয্িkর িনকট আসেলন, তখন েস ঘের িছল না। তার stী তঁােক েদেখ, বেল uঠল,
sাগতম, sাগতম। রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম তােক বলেলন : aমুক েকাথায় ? েস বলল, েস
আমােদর জনয্ িমি -পািনর সnােন েবর হেয়েছ। পর মুহেূ তর্ েস eেস েগল। রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ
oয়াসাlাম o তঁার সাথীdেয়র িদেক তাকাল-বেল uঠল: সমs pশংসা েকবল আlাহর জনয্, আজ েমহমােনর
িদক িদেয় সmানজনক aবsায় আমার নয্ায় েকu েনi।
বণর্নাকারী বেলন, েস েবর হেয় েগল, পাকা, কঁাচা o েভজা েখজুর সংবিলত কঁািদ িনেয় আসল, বলল-আপনারা
eখান েথেক খান। e-কথা বেল ছুির হােত িনল। e-aবsায় রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম তােক
বলেলন, dgবতী ছাগল জেবহ েথেক সাবধান। তােদর জনয্ ছাগল জেবহ িদল, তঁারা ছাগেলর েগাশত o
েখজুেরর কঁািদ েথেক আহার gহণ করেলন eবং পািন পান করেলন। তৃিp সহকাের পানাহার করার পর রাসূলl
ু াহ
সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম আবু বকর o uমরেক বলেলন : যার হােত আমার জীবন তঁার শপথ, িকয়ামত
িদবেস e-িনয়ামত সmেকর্ িজjাসা করা হেব। kুধা েতামােদরেক েতামােদর ঘর েথেক েবর কেরেছ, eিনয়ামত েভাগ কের েতামরা িফের যাc।
iবাদেত নবীজীর aধয্বসায়
িতিন িছেলন েগাপনীয় o pকাশয্ সকল pকার iবাদেত aতুলনীয় o সেবর্াc িশখের আসীন, সমg মখলুেকর
ে তম আদশর্ মহা-পুrষ, সমg iবাদতকারীেদর জনয্ aনুপম নমুনা, সjনেদর আদশর্। e-িবষেয় aেনক
হািদস রেয়েছ। মাt dিট uেlখ করা হল :—
(1) মুগীরা িবন েশাবা রা: হেত বিণর্ত:
?  ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ أﻟﻴﺲ ﻗﺪ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻚ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ,أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎم ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻄﺮت ﻗﺪﻣﺎه
(٤٤٥٩): رواه اﻟﺒﺨﺎرى. أﻓﻼ أﻛﻮن ﻋﺒﺪا ﺷﻜﻮرا:ﻗﺎل
রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম নামােজ দীঘর্ সময় দঁািড়েয় রiেলন, eমনিক তঁার uভয় পা ফুেল েফেট
েগেল তঁােক বলা হল, েহ আlাহর রাসূল ! আlাহ িক আপনার aতীত o ভিবষয্েতর trিট সমূহ মাজর্না কেরন
িন ? িতিন utের বলেলন আিম িক aিধক কিরয়া jাপন কারী বাnা হব না ?
(2) আেয়শা রা. হেত বিণর্ত: িতিন বেলন 4

(١٨٣٣): رواه اﻟﺒﺨﺎرى. ﻻ ﻳﺼﻮم:ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺼﻮم ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻮل ﻻ ﻳﻔﻄﺮ وﻳﻔﻄﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻮل

রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম িসয়াম পালন করেতন eমনিক আমরা বলতাম িতিন িসয়াম পালন
তয্াগ করেবন না। িতিন িসয়াম পালন বাদ িদেতন eমনিক আমরা বলতাম িতিন িসয়াম পালন করেবন না।
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