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সাদাসসধে জীবধের প্রসি ইসলাধের প্রপ্ররণা 

ইসলাে োেুধের সিজাি প্রকৃসির পসরচায়ক একসি জীবেধবাধের োে। সাদাসসধে, অোড়ম্বর ও সাবলীল জীবেই 

ইসলাধের অধেো। সিজ-সরলভাধব জীবোসিপাি করাই ইসলাধের সেধদেশো। োেুধের প্রলৌসককিা উপসর্ে 

সিধসধব যুক্ত ো িয় প্রস িাসর্দ ইসলাধে করা িধয়ধে বারবার। জাাঁকজেক, প্রলৌসককিার ঝলক সকিংবা বাড়সি 

প্রসৌসিেিাধক ইসলাে কিধোই সের্েে কধর ো। ইসলাসে জীবেধবাে িধে, পাসর্েব এই জীবে ক্ষণস্থায়ী- পরকাধলর 

শেযধক্ষত্র স্বরূপ। এিােকার কেেফলই প্রস প্রভার্ করধব আধিরাধি। এজেয এিাধে িার অবস্থািা সীসেি সেধয়র 

জেয স্বল্প পসরসধর। এিােকার পাসর্েব সিসাবিা েূিয েয়। পরজর্ধির ভাবোয় ইিজার্সিক যাবিীয় কেেকাণ্ড 

সূচীবদ্ধ একসি সেয়ধের অেীধে পসরচাসলি িধব। জার্সিক প্রসিষ্ঠা ও ববেসয়ক সচন্তা র্াকধব প্রর্ৌণ সিধসধব। একজে 

পসর্ক প্রযেে িার আরােস্থলধক স্থায়ী প্রকাধো সিকাো েধে কধর ো, এিাধে িার প্রভার্ প্রাচুধযের প্রিেে প্রকাধো 

অধেো র্াধক ো, প্রিেসে দুসেয়ার জীবেিাও োেুধের জেয েুিূধিের অবস্থােস্থল, পসর্ধকর সবশ্রােস্থধলর েধিা। 

ক্ষসণধকর আবাধস আড়ম্বর ও প্রলৌসককিা প্রদশেে প্রকাধো যুসক্তবাধের কাজ েয়।  

েীসির্িভাধব প্রযেে ইসলাে অসিসরক্ত জাাঁকজেক ও আড়ম্বরিাধক সের্েে কধর ো, প্রিেসে প্রাধয়াসর্ক প্রক্ষধত্রও 

ইসলাধে এর বাস্তব উদািরণ ভুসর ভুসর সবদযোে। ইসলাধের েবী েুিাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইসি ওয়াসাল্লাে এর 

জীবেোরায় েজর বুলাধল এিা ধ্রুব সিয সিধসধব প্রসিভাি িধয় উধি। আল্লাির সপ্রয় িাবীব ও উভয় জর্ধি বেী 

আদধের সরদার িওয়া সধেও িাাঁর জীবোচরণ ও জীবেোরা সেল অসি সাোরণ। প্রাচুধযের িসেধি ঐশ্বযেেসণ্ডি 

িওয়ার সেূি বযবস্থা র্াকার পরও সাদাসসধে ও আড়ম্বরিীে জীবেধক সেধজর জেয প্রবধে সেধয়সেধলে সিসে। 

জার্সিক উচ্চসবলাস ও প্রসিষ্ঠার ভাবো িার েধেয সেলই ো। েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইসি ওয়াসাল্লাধের জীবধের 

অেোিার, অোিার ও অভাধবর  সচত্রগুধলা সাদাসসধে জীবধের প্রসি ইসলাধের প্রজারাধলা প্রপ্ররণার কর্া প্রোণ কধর। 

েবীর সশক্ষায় সশসক্ষি আদধশের েূিে প্রিীক সািাবাধয় প্রকরােও সেধলে ইসলাধের এ প্রপ্ররণা বাস্তবায়ধের উত্তে 

েেুো। িাাঁধদর জীবেোরাও সেল েবী েুিাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইসি ওয়াসাল্লাধের আদধল সাবলীল ও অোড়ম্বর। 

ইসলাধের ইসিিাস িালাশ করধল এ েরধের অসিংিয উদািরণ আোধদরধক প্রস পধর্ই িাসড়ি কধর।  

ইসলাধের প্রর্ে িলীফা সািাবী আবু বকর রাসদয়াল্লাহু ‘আেহু-এর পত্নীর একবার ইধে িধলা সকেু সেসি জািীয় 

িাবার রান্না কধর পসরবাধরর সবাইধক িাওয়াধবে। স্বীয় স্বােী িলীফািুল েুসসলেীধের সেকি এ ইো সিসে বযক্ত 

করধলে। িলীফা সাফ জবাব সদধলে, সেসির জেয প্রয অধর্ের প্রধয়াজে িা আোর কাধে প্রেই। সিসে িলীফার সাধর্ 

কর্া আর ো বাসড়ধয় সিংসাধরর বদেসিে িরচ প্রর্ধক অল্প অল্প কধর প্ররধি সেসি প্রকোর েধিা পয়সা জোধলে। 

একসদে িলীফাধক সিসে আেধির সাধর্ সিংবাদসি সদধলে। সকন্তু এবার িলীফা র্ম্ভীর িধয় প্রর্ধলে। সধে সধে 

বাইিুল োধল িবর পািাধলে। বাইিুল োধলর প্রলাক িলীফার বাসড়ধি এধস িাসজর িল। িলীফা পত্নী দাাঁসড়ধয় 

দাাঁসড়ধয় প্রদিধলে, িলীফা িার সসিি অর্ে বায়িুল োধলর প্রলাকধদর িাধি িুধল সদধেে। স্ত্রীর সসিি অর্ে বাইিুল 

োধল জো সদধয় িলীফা আবু বকর সসসিক রাসদয়াল্লাহু ‘আেহু বলধলে, এই সিধয়র ঘিোয় প্রোণ িধলা প্রয, এ 
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পসরোণ অর্ে বায়িুল োল প্রর্ধক ো িুলধলও আোর সিংসাধরর িরচ চধল যাধব। অসিসরক্ত সম্পদ আসে সকেুধিই 

বাইিুল োল প্রর্ধক গ্রিণ করধি পাসর ো। 

কৃচ্ছ্রিা সােে ও সাদাসসধে জীবধের এর প্রচধয় বড় েসজর আর সক িধি পাধর? আেরা জাসে রাজা-বাদশাধদর 

প্রকাধো অভাব র্াধক ো। অভাব অেিে প্রিা িাধদর েুাঁধিই পাধর ো। সসিুধক র্াধক কাাঁসড় কাাঁসড় িাকা। দাসে 

আলসেরায় র্ধর র্ধর সাজাধো র্াধক িাজার রকে প্রপাশাক। আর সুস্বাদু িাবার-দাবাধর প্রিা ঘর প্রবাঝাই র্াধক। 

দুসেয়ার রাজা-বাদশাধদর োরাই এেে। এর উধটা িধি কিধো প্রদসি সে। সকন্তু আল্লাির রাসূধলর সািাসবর্ণ 

সবসকেুই উধট-পাধট সদধয়ধেে। িাধদর দু’প্রচাধির সােধে সেল আধিরাি। িারা সিংযে আর দাসরধযযর েধেযই 

সেধজধদরধক অভযস্ত কধর িুধলসেধলে। 

আবু বকর রাসদয়াল্লাহু ‘আেহুর পর িলীফা সেবোসচি িধলে উের রাসদয়াল্লাহু ‘আেহু। অেে জািাধের বাদশা সিসে। 

বায়িুল োল প্রর্ধক সিসে প্রয ভািা সেধিে িাধি সিংসার চলধিা ো। িার এ সেসযার সোোেকধল্প শীেেস্থােীয় 

সািাবাধয় প্রকরাে পরােশে কধর ভািা বাড়াধোর সচন্তা করধলে। সকন্তু এ প্রস্তাব িারা সরাসসর িলীফার কাধে 

উপস্থাপে করার সািস প্রপধলে ো। শরণাপন্ন িধলে িলীফার প্রেধয় রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইসি ওয়াসাল্লাে-এর 

সিেসেেেী িাফসা রাসদয়াল্লাহু ‘আেিা এর কাধে। সুধযার্ বুধঝ িাফসা রাসদয়াল্লাহু ‘আেিা এ প্রস্তাব ওের রাসদয়াল্লাহু 

‘আেহুর দরবাধর প্রপশ করধলে। প্রস্তাব শুধে িলীফা কু্রদ্ধ িধলে। সকেুিা রার্ি আর সকেুিা সবেণ্ণ স্বধর প্রশ্ন 

করধলে, বধলা প্রিা িাফসা প্রিাোর ঘধর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইসি ওয়াসাল্লাধের সবধচধয় ভাধলা প্রপাশাক 

প্রকেে সেল? উত্তধর িাফসা রাসদয়াল্লাহু ‘আেিা বলধলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইসি ওয়াসাল্লাধের বযবিাধরর জেয 

আোর ঘধর োত্র দুসি িলুদ রধের কাপড় সেল। জুোর সদধে আর সবধদসশ প্রকাধো প্রেিোে সাক্ষাি করধি এধল 

সিসে কাপড়গুধলা পসরোে কধর প্রবর িধিে। ওের রাসদয়াল্লাহু ‘আেহু সজধেস করধলে, বলধিা রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইসি ওয়াসাল্লাে সবধচধয় ভাধলা িাবার সক প্রিধিে? িাফসা রাসদয়াল্লাহু ‘আেিা বলধলে, আেরা 

যধবর রুসি প্রিিাে। একসদে সঘর পাধত্র প্রয িলাসেিুকু সেল িা র্রে রুসিধি লাসর্ধয় লাসর্ধয় আেরা প্রিধয়সেলাে। 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইসি ওয়াসাল্লাে সেধজও িা প্রিধয়সেধলে। উপসস্থি অেযধদরধকও িা প্রিধি সদধয়সেধলে। 

এবার ওের রাসদয়াল্লাহু ‘আেহু প্রশ্ন করধলে, বল প্রিা প্রিাোর ঘধর রাসূধলর সবধচধয় ভাধলা সবোোিা প্রকেে সেল? 

িাফসা রাসদয়াল্লাহু ‘আেিা উত্তধর বলধলে, সবোোর জেয একসি প্রোিা কাপড় সেল। র্রধের সেয় কাপড়সি চার 

ভাাঁজ কধর সবসেধয় সদিাে। শীিকাধল অধেেকিুকু সবসেধয় সেিাে আর বাসক অধেেক সদধয় আেরা শরীর ঢাকিাে।  

এসব প্রধশ্নাত্তধরর পর িলীফা সকেুক্ষণ চুপ রইধলে। িার প্রচিারায় প্রিযয় ও আত্মসবশ্বাধসর োপ ফুধি উিল। 

আত্মসবশ্বাধসর সুধর বলধলে, আোধক আোর ভািা বাড়াধোর সুপাসরশ কধর প্রকাধো লাভ প্রেই। রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইসি ওয়াসাল্লাে এবিং আবু বকর রাসদয়াল্লাহু ‘আেহু প্রযভাধব সাদাসসধে জীবোসিপাি কধর প্রর্ধেে আসেও 

প্রসই আদধশে অসবচল র্াকব।  

এিাই সেল সািাবাধয় প্রকরাধের সাদাসসধে ও অোড়ম্বর জীবধের বাস্তব সচত্র।  

প্রিলাফধি রাধশদার পরবিেী যুধর্র কর্া। েুসসলে জািাধে িলীফা সেবোসচি িধলে ওের ইবধে আবু্দল আসজজ 

রি.। প্রঘাড়াপাল প্রর্ধক প্রশ্রষ্ঠ প্রঘাড়াসি এধে সােধে দাাঁড়াধলা প্রোে সসিস। েবসেবোসচি িলীফা সিজ িাসস প্রিধস 

বলধলে, আোর এেে সুসসিি প্রঘাড়ার প্রধয়াজে প্রেই, পুধরাধো িচ্চরসিধিই আসে চধড় প্রবড়াধবা। ওসি প্রফরি 
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সেধয় যাও প্রিােরা। রাজকীয় প্রঘাড়াধদর িাবার-দাবার, পসরচযো ও সসিসধদর প্রবিে-ভািা ইিযাসদর সবরাি িরচ 

প্রদধি িলীফা প্রঘােণা কধর সদধলে, এসব অপচধয়র প্রকাধো প্রধয়াজে প্রেই। সব প্রঘাড়া বাজাধর সবসক্র কধর প্রস িাকা 

জের্ধণর কলযাধণ বযয় কধরা। েুসসলে রাজা-বাদশাধদর প্রবাদ পুরুে ওের ইবধে আবু্দল আসজধজর চাকসচকযিীে 

সাদাসসধে জীবধের অসিংিয কাসিেী ইসিিাধসর পািায় পািায় ভরপুর। প্রস সব কাসিেী দ্বারা ইসলাধের 

আসবলিােুক্ত সেষ্কন্টক বিোে জীবেোরার একিা সুস্থ োরণা লাভ করা যায়। ইসলাধের অেসলে আদধশের 

আধলাধকাজ্জ্বল একিা আভা প্রভধস উধি। 

সেধয়র প্ররািোরায় আসবলিাযুক্ত জীবেধবাধে বিেোধে ইসলাধের প্রসই আদসশেক সশক্ষািা আর অবসশি প্রেই। 

েুসলোেরা আজ প্রভার্-সবলাধসর সম্ভাধর ডুধব আধে। সাদাসসধে অোড়ম্বর জীবধের কাসিেী আজ অলীক ও 

অকল্পেীয় েধে িধব। ববেসয়কিার প্রাবধলযর কারধণ জীবধের সুি-শাসন্ত আজ অেুপসস্থি। শাসন্তর স্থাধে োেুে আজ 

বযাকুল িধয় সফরধে। সবসকেুধিই একিা অপূণেিা ও িাই িাই ভাব পসরলসক্ষি িধে। চাসরসদধক সবরাজ করধে 

িািাকার। এ অবস্থা প্রর্ধক উত্তরধণর একোত্র উপায় ইসলাধের প্রপ্ররণায় উত্তীণে িধয় জীবেোরায় সাদাসসধে ও 

অোড়ম্বরিা সেধয় আসা। িধবই আসধব কাসিি েুসক্ত ও সাফলয।  

সোপ্ত 
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