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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 :— 

َوال َ متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خري وأبقى ﴿َ ُْ َ ِّ َ ْ ً َ ْ ََ ٌَ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ ُّ ْ َ َّ َ ََّ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ ْ َْ َ ِ َ ِ َّ  ﴾ طه١٣١ُ

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) 

َبل تؤثرون احلياة الدنيا ﴿ َ ُْ ُّ َُ َْ َ ِْ ْ َ﴾ واآلخرة خري وأبقى ﴿١٦َ ْ َ ََ ٌ ْ ََ ُ ِ َ  ﴾ األعىل١٧ْ

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 যুh দ নয়, eটা যুh েদর ভুল aথর্, যুh েদর 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 িবমখু 
িছেলন, েয তঁােক aনুসরণ করেব pকৃতপেk েস dিনয়া িবমখু, রাসলূlুাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম dিনয়া 
িবমুখ হoয়া সেtto িববাহ কেরেছন, পিরবােরর aিধকার আদায় কেরেছন, তার জনয্ শীতল পািনর বয্বsা করা 
হেয়েছ, িতিন হালoয়া o মধ ু পছn করেতন, সু-sাd খাবার gহণ করেতন, তা পাoয়া না েগেল ধযর্ধারণ 
করেতন। 
যুh েদর িনnনীয় aথর্ : 
যুh দ িনেয় pচিলত আেছ নানা aথর্ o ধারণা। যুh েদর রেয়েছ িভn eকিট aথর্ যা িনnনীয়। eকজন খিলফা 
ফুযাiল িবন iয়াজেক বলেলন, তুিম কত বড় যােহদ (িবমুখ), জoয়ােব িতিন বলেলন :— 

 أقل من جناح بعوضة, وأنت زهدت يف اآلخرة التي ال قيمة هلا, أنت أزهد مني, ألين أنا زهدت يف الدنيا التي هي
 فأنا زاهد يف الفاين, وأنت زاهد يف الباقي, ومن زهد يف درة أزهد ممن زهد يف بعرة,

তুিম আমার েচেয় বড় যােহদ (িবমুখ), েকননা আিম dিনয়া িবমখু হেয়িছ যা মশার ডানার েচেয় তcু o িনকৃ , 
আর তুিম পরকাল িবমুখ হেয়ছ যার েকান pিত-মূলয্ হেত পাের না। আিম ংসশীল dিনয়া েথেক িবমুখ আর 
তুিম িচরsায়ী পরকাল েথেক িবমখু, যার মিণ-মুkার pিত আসিk েনi েস কত বড় িবমখু ঐ বয্িk েথেক যার 
েগাবর o প র মেলর pিত েমাহ েনi। aতeব, েহ মুসিলম ভাi, পরকাল িবমুখ হoয়া েথেক সাবধান হেয় 
যাo। 
যুh দ বা dিনয়া িবমুখতার sর সমূহ: 
যুh দ (িবমুখতা) িতন sের িবনয্s: 
1) হারাম েথেক িবমুখতা : e িবমুখতা aতয্াবশয্ক। 
2) aপছnনীয় কাযর্ািদ েথেক িবমখুতা : 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 িবমখু হoয়া, eটাi 
পূণর্ িবমুখতা। নবী আকরাম সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর যুh েদর (dিনয়া িবমুখতার) কেয়কিট uদাহরণ 
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িনেm েদoয়া হল। পৃিথবীেত মুসলমােনর জীবন যাপেনর ধরন-পdিত িনণর্য় কের রাসলূুlাহ সাlাlাh আলাiিহ 
oয়াসাlাম বেলন :— 

 )٥٩٣٧:(رواه البخاري—كن يف الدنيا كأنك غريب أوعابر سبيل

dিনয়ােত তুিম জীবনযাপন কর েযন তুিম pবাসী aথবা পথ aিতkমকারী (মুসািফর)। sয়ং রাসলূlুাহ সাlাlাh 
আলাiিহ oয়াসাlাম িছেলন e হািদেসর মতূর্ pতীক।  
যুh েদর aথর্ সংবিলত কেয়কিট হািদস নীেচ uেlখ করা হল :— 

1। আbুlাহ iবেন মাসঊদ (রা:) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন :— 

: ر يف جنبه, قلنا يا رسول اهللا, لو اختذنا لك وطاء, فقالنام رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عىل حصري, فقام وقد أث
 )٢٢٩٩:(رواه الرتمذى. ما يل وللدنيا, ما أنا يف الدنيا إال راكب استظل حتت شجرة, ثم راح وتركها

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 :— 

 وليس عليه –دخلت عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وهو مضطجع عىل حصري, فجلست فأدنى عليه إزاره 
 وإذا احلصري قد اثر يف جنبه, فنظرت ببرصي يف خزانة رسول اهللا صيل اهللا عليه وسلم, فإذا بقبضة من شعري –غريه 

فابتدرت عيناي, قال ما يبكيك يا ابن اخلطاب : قال عمر. الغرفة, وإذا أفيق معلق نحو الصاع, ومثلها قرظا يف ناحية
قلت يا نبي اهللا وما يل ال أبكي, وهذا احلصري قد أثر يف جنبك, وهذه خزانتك ال أرى فيها إال ما أرى, وذاك 

فقال صىل اهللا . نتكقيرصوكرسى يف الثامر واألهنار, وأنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وصفوته, وهذه خزا
 )٢٧٠٤:(رواه مسلم. يا ابن اخلطاب أال ترىض أن تكون لنا اآلخرة وهلم الدنيا ? قلت بىل : عليه وسلم 

আিম রাসলূlুাহ 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 রাসলূুlাহ (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 তিুম ে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, তিুম ি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 :— 
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ما أخرجكام من بيوتكام هذه : خرج رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ذات يوم أوليلة, فإذا هو بأيب بكر وعمر, فقال
وأنا والذي نفيس بيده ألخرجني الذي أخرجكام, قوموا, فقاموا معه, فأتى : اجلوع يا رسول اهللا, قال: الساعة ? قاال 

مرحبا, وأهال, فقال هلا رسول اهللا صىل اهللا عليه : أته املرأة قالترجال من األنصار, فإذا هو ليس يف بيته, فلام ر
ذهب يستعذب لنا املاء, إذ جاءه األنصاري فنظر إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : وسلم أين فالن ? قالت

:  ورطب فقالفانطلق, فجاء بعذق فيه برس ومتر: قال. احلمد هللا, ماأحد اليوم أكرم أضيافا مني : وصاحبيه, ثم قال
إياك واحللوب, فذبح هلم فأكلوا من الشاة : كلوا من هذه, وأخذ املدية, فقال له رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

والذي نفيس : فلام أن شبعوا ورووا قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أليب بكر وعمر. ومن ذلك العذق, ورشبوا
رواه —كم من بيوتكم اجلوع, ثم مل ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم بيده لتسألن عن النعيم يوم القيامة, أخرج

 )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 রাসলূ, kধুার কারেণ। িতিন বলেলন: যার হােত আমার pাণ, তঁার শপথ, েতামরা েয 
কারেণ েবর হেয়ছ আিমo েস কারেণ েবর হেয়িছ। েতামরা দঁাড়াo। তারা রাসূেলর সােথ দাঁড়ােলন। িতিন 
তােদরেক িনেয় eক আনসারী বয্িkর িনকট আসেলন, তখন েস ঘের িছল না। তার stী তাঁেক েদেখ, বেল uঠল, 
sাগতম, sাগতম। রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম তােক বলেলন : aমুক েকাথায় ? েস বলল, েস 
আমােদর জনয্ িমি -পািনর সnােন েবর হেয়েছ। পর মুহূেতর্ ে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। তিৃp সহকাের পানাহার করার পর রাসলূlুাহ 
সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম আবু বকর o uমরেক বলেলন : যার হােত আমার জীবন তঁার শপথ, িকয়ামত 
িদবেস e-িনয়ামত সmেকর্ িজjাসা করা হেব। kধুা েতামােদরেক েতামােদর ঘর েথেক েবর কেরেছ, e-
িনয়ামত েভাগ কের েতামরা িফের যাc। 
iবাদেত নবীজীর aধয্বসায় 
িতিন িছেলন েগাপনীয় o pকাশয্ সকল pকার iবাদেত aতুলনীয় o সেবর্াc িশখের আসীন, সমg মখলেুকর 
ে 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: 

قيل له أليس قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ? أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه, ف
 )٤٤٥٩:(رواه البخارى. أفال أكون عبدا شكورا: قال

রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম নামােজ দীঘর্ সময় দাঁিড়েয় রiেলন, eমনিক তাঁর uভয় পা ফেুল েফেট 
েগেল তাঁেক 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 - 
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 )١٨٣٣:(رواه البخارى. ال يصوم: كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يصوم حتى نقول ال 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। 

mgvß 


