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সংবিপ্ত িণণিা............. 

দুবিয়ার মহব্বত একবি মারাত্মক িযাবি, যা মািিাত্মালক 
ধ্বংস কলর দদয় এিং মািিজাবতলক আবখরাত বিমুখ 
কলর। এ দরসাোবিলত দুবিয়ার হাকীকত কী, দুবিয়ালত 
মুবমিলদর অিস্থাি ও দুবিয়ার সালে তালদর সম্পলকণর 
মািদণ্ড দকমি হওয়া উবিৎ, দুবিয়ার মহব্বত ও আসবির 
কারলণ মািি জীিলি কী কী প্রভাি পড়লত পালর, কী 
িবত হলত পালর, তার বিবকৎসা কী এিং দুবিয়ার প্রবত 
আসবির কারণসমূহ এ বরসাোবিলত আলোিিা করা 
হলয়লে। 
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ভূবমকা 
 أرشف ىلع والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 .أمجعني وأصحابه آهل وىلع حممد، نبينا املرسلني،

যািতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা‘আোর বযবি সমগ্র জাহালির 
রি। আর সাোত ও সাোম িাবযে দহাক সমস্ত িিীগলণর 
দসরা ও সিণলেষ্ঠ িিী আমালদর িিী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আোইবহ ওয়াসাল্লালমর ওপর। আরও সাোত ও সাোম 
িাবযে দহাক তার পবরিার, পবরজি ও সােী-সঙ্গীলদর 
ওপর। 

মলি রাখলত হলি, মািুলষর অন্তর হলো, তার অঙ্গ-
প্রতযলঙ্গর রাজা আর অঙ্গ-প্রতযঙ্গ হলো, তার অিীিস্থ 
প্রজা। যখি রাজা বিক হয়, তখি তার অিীিস্থ প্রজারাও 
বিক োলক। আর যখি রাজা খারাপ হয়, তার অিীিস্থ 
প্রজারাও খারাপ হয়। দিামাি ইিি িাবসর রাবদয়াল্লাহু 
আিহু দেলক িবণণত, বতবি িলেি, রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  
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ال»
َ
َوإِذََا َصلَحْت َصلَح اجلََسُد ُُكُُّه،  إَِذا ُمْضَغة   اجلَِسد ِف  َوإِن   أ

ال
َ
  «اْلَْقلُب َوِِهَ  فََسدْت فََسد اجلََسُد ُُكُُّه، أ

“সািিাি! দতামালদর দদলহ একবি দগালস্তর িুকরা আলে, 
যখি িুকরাবি বিক োলক তখি সমগ্র দদহ বিক োলক, 
আর যখি দগালস্তর িুকরাবি খারাপ হয় তখি দতামালদর 
পুলরা দদহ খারাপ হলয় যায়, আর তা হলো, মািিাত্মা িা 
অন্তর।  

মািিাত্মা হলো, শবিশােী দুলগণর মলতা, যার আলে 
অলিকগুলো দরজা, জািাো ও প্রলিশদ্বার। আর শয়তাি 
হলো, অলপিমাণ সুলযাগ সন্ধািী শত্রুর মলতা, দযসি 
সময় দুলগণ প্রলিলশর জিয সুলযাগ খুুঁজলত এিং দিষ্টা 
করলত োলক; যালত দুলগণর বিয়ন্ত্রণ ও কতত ণত্ব বিলজই 
করলত পালর।  

এ দুগণলক রিা করলত হলে, তার দরজা ও 
প্রলিশদ্বারসমূলহ অিশযই পাহারা বদলত হলি। দুলগণর 
প্রলিশ দ্বারাসমূহ রিা িা করলত পারলে দুগণলক রিা 
করা দকালিাভালিই সম্ভি িয়। সুতরাং একজি জ্ঞািীর 
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জিয কতণিয হলো, তালক অিশযই দুলগণর দরজা ও 
প্রলিশদ্বারসমূহ বিবিত কলর তালত প্রহরী বিিণারণ কলর 
দদওয়া, যালত দস তার স্বীয় দুগণ- মািিাত্মালক অলপিমাণ, 
সুলযাগ সন্ধািী শত্রু-শয়তাি দেলক রিা ও মািিাত্মা 
দেলক তালক প্রবতহত করলত পালর। আর শয়তািবি যালত 
তার দকালিা িবত করলত তার ওপর প্রািািয বিস্তার 
করলত িা পালর। আর একবি কো মলি রাখলত হলি 
মািিাত্মার জিয শয়তালির প্রলিশদ্বার অসংখয অগবণত; 
সিগুলোলক িন্ধ কলর বদলত হলি। দতষ্টান্তস্বরূপ কলয়কবি 
িো দযলত পালর, দযমি বহংসা, বিলদ্বষ, দোভ-োেসা, 
কত পণতা, রাগ, দিাভ, শত্রুতা, খারাপ িারণা, দুবিয়ার 
মহব্বত, তাড়াহুড়া করা, দুবিয়ার দভাগ-বিোস ও 
িাকবিলকযর সালে সম্পতি হওয়া, ঘর-িাড়ী এিং িারী-
গাড়ীর দমালহ পড়া ইতযাবদ। 

আমরা আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির অপার অিুগ্রলহ এ 
বকতালি মািিাত্মার জিয বিধ্বংসী বিষয়সমূলহর 
আলোিিার িারািাবহকতায় শয়তালির প্রলিশদ্বারসমূহ 
দেলক সিণলশষবি অেণাৎ দুবিয়ার মহব্বত বিষলয় 
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আলোিিা করি। দুবিয়ার হাকীকত কী, দুবিয়ালত 
মুবমিলদর অিস্থাি ও দুবিয়ার সালে তালদর সম্পলকণর 
মাি-দণ্ড দকমি হওয়া উবিৎ, তা এ বকতালি সংবিপ্ত 
আকালর তুলে িরলত প্রয়াস িাোলিা। তারপর দুবিয়ার 
মহব্বত ও আসবির কারলণ মািি জীিলি কী কী প্রভাি 
পড়লত পালর, কী িবত হলত পালর, তার প্রবতবিিাি কী 
এিং দুবিয়ার প্রবত আসবির কারণসমূহ আলোিিা 
করি।  
এ পুবস্তকাবি ততবর করা ও এবিলক একবি সলন্তাষজিক 
অিস্থালি দাুঁড় করালত যারা বিবভন্নভালি সহলযাবগতা 
কলরলেি, তালদর প্রবত কত তজ্ঞতা প্রকালশ আবম কখলিাই 
ভুেলিা িা।  
আর আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির বিকি প্রােণিা কবর দয, 
বতবি দযি দুবিয়ালক আমালদর েিয িা িািাি, আমালদর 
জ্ঞালির িূড়ান্ত পযণায় বিিণারণ িা কলরি এিং আমালদর 
গন্তিয দযি জাহান্নাম িা কলরি।  

আমরা আল্লাহ তা‘আোর বিকি আরও প্রােণিা কবর, 
আল্লাহ রাবু্বে আোমীি দযি আমালদর দুবিয়া ও 
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আবখরালতর স্থায়ী ও বিরন্তি কেযাণ দাি কলরি এিং 
আমালদর িমা কলরি। আমীি।  

 .أمجعني وصحبه آهل وىلع حممد نبينا ىلع وسلم اهلل وصىل

সালেহ আে-মুিালিদ 
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দুবিয়ার হাকীকত 

দুবিয়ার হাকীকত কী এ বিষলয় অলিক কো আমালদর 
মলিয প্রিবেত আলে। তলি এ বিষলয় আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি আমালদর দয িারণা িা জ্ঞাি বদলয়লেি, তাই 
একমাত্র বিশ্বাসলযাগয ও গ্রহণলযাগয। কারণ, আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীি বিলজই এ জগলতর সতবষ্টকতণা ও 
পবরিােক; তার দিলয় অবিক জািার অবিকার আর কালরা 
হলত পালর িা। বতবিই সিণজ্ঞ ও মহাজ্ঞািী। আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীি দুবিয়ার জীিি সম্পলকণ কুরআলি 
কারীলমর বিবভন্ন জায়গায় মািিজাবতলক িুঝাি। আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি,  

ُۢ بَ ﴿ ۡنَيا لَعِٞب َولَۡهوٞ َوزِيَنةٞ َوَتَفاُخُر نََّما ٱۡۡلََيٰوةُ ٱدلُّ
َ
ْ أ ۡيَنُكۡم ٱۡعلَُمٓوا

اَر َنَباتُُهۥ  ۡعَجَب ٱۡلُكفَّ
َ
ۡوَلٰدِِۖ َكَمَثِل َغۡيٍث أ

َ
ۡمَوِٰل َوٱۡۡل

َ
َوتََكاثُٞر ِِف ٱۡۡل

اۖ َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٞب َشِديٞد  ا ُثمَّ يَُكوُن ُحَطٰمّٗ ىُٰه ُمۡصَفر ّٗ ُثمَّ يَِهيُج َفََتَ
ِ َورِۡضَوٰٞنۚٞ َوَما ٱۡۡلَيَٰوةُ ٱدلُّ  َِن ٱَّللَّ  َمَتُٰع ٱۡلُغُرورِ َوَمۡغفَِرةٞ م 

 ﴾٢٠ۡنَيآ إَِّلَّ
 [20: احلديد]
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“দতামরা দজলি রাখ দয, দুবিয়ার জীিি ক্রীড়া দকৌতুক, 
দশাভা-দসৌন্দযণ, দতামালদর পারস্পবরক গিণ-অহংকার এিং 
িি-সম্পদ ও সন্তাি-সন্তবতলত আবিলকযর প্রবতলযাবগতা 
মাত্র। এর উপমা হলো িতবষ্টর মলতা, যার উৎপন্ন ফসে 
কত ষকলদরলক আিন্দ দদয়, তারপর তা শুবকলয় যায়, তখি 
তুবম তা হেুদ িলণণর দদখলত পাও, তারপর তা খড়-কুিায় 
পবরণত হয়। আর আবখরালত আলে কবিি আযাি এিং 
আল্লাহর পি দেলক িমা ও সন্তুবষ্ট। আর দুবিয়ার 
জীিিিা দতা দিাুঁকার সামগ্রী োড়া আর বকেুই িয়।” 
[সূরা আে-হাদীদ, আয়াত: ২০]  

আয়ালতর তাফসীর: আল্লামা কুরতিী রহ. িলেি, এ 
আয়ালত ما শব্দবি সম্পকণ স্থাপিকারী। আয়ালতর অেণ 

হলো, দতামরা দজলি রাখ! দুবিয়ার জীিি হলো, বিষ্ফে 
ও অিেণক দখোিুো এিং আিন্দদায়ক দকৌতুক ও 
বিলিাদি। তারপর তা অবিলরই বিিঃলশষ ও ধ্বংস হলয় 
যালি। আল্লামা কাতাদাহ রহ. িলেি, ক্রীড়া ও দকৌতুক 
শব্দদ্বলয়র অেণ হলো, খাওয়া ও পাি করা। অেণাৎ দুবিয়ার 
জীিি হলো, দকিেই খাওয়া ও পাি করার িাম, এ োড়া 
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আর বকেু িা। আিার দকউ দকউ িলেি, শব্দদ্বলয়র 
িযাখযার দকালিা প্রলয়াজি দিই এখালি উভয় শব্দ তার 
বিজস্ব অলেণই িযিহার হলয়লে। আল্লামা মুজাবহদ রহ. 
িলেি, শব্দদ্বলয়র মলিয দকালিা পােণকয দিই- দু’বির অেণ 
একই। অেণাৎ সি দখোিুোই দকৌতুক আিার সি 
দকৌতুকই দখোিুো।1 

আল্লামা ইিি কাসীর রহ. িলেি, “আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি দুবিয়ার জীিলির বিষয়বিলক বিকত ষ্ট ও িগণয 
আখযাবয়ত কলর িলেি, ﴿ َۡنَيا لَعِٞب َولَۡهوٞ َوزِين نََّما ٱۡۡلََيٰوةُ ٱدلُّ

َ
ةٞ أ

ۡوَلٰدِِۖ 
َ
ۡمَوِٰل َوٱۡۡل

َ
ُۢ بَۡيَنُكۡم َوتََكاثُرٞ ِِف ٱۡۡل ﴾َوَتَفاُخُر  “দুবিয়ার জীিি 

ক্রীড়া দকৌতুক, দশাভা-দসৌন্দযণ, দতামালদর পারস্পবরক 
গিণ-অহংকার এিং িি-সম্পদ ও সন্তাি-সন্তবতলত 
আবিলকযর প্রবতলযাবগতা মাত্র”। অেণাৎ দুবিয়াদারলদর 
বিকি দুবিয়ার বিযণাস ও সারসংলিপ এর িযবতক্রম বকেু 
িয়। দযমি, আল্লাহ রাবু্বে আোমীি অিযত্র িলেি,  

                                                           
1 তাফসীলর কুরতুিী [১৭/২৫৪] 
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َهَوِٰت ِمَن ٱلن َِسآءِ َوٱۡۡلَننَِي َوٱۡلَقَنِٰطريِ ﴿ ُزي َِن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ
ةِ  َهِب َوٱۡلفِضَّ نَۡعِٰم َوٱۡۡلَۡرِثِۗ ٱلُۡمَقنَطَرةِ ِمَن ٱذلَّ

َ
َوٱۡۡلَۡيِل ٱلُۡمَسوََّمةِ َوٱۡۡل

ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱۡلَم  ۖ َوٱَّللَّ ۡنَيا ]آل  ﴾اِب   َ َذٰلَِك َمَتُٰع ٱۡۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
 [14:عمران

মািুলষর জিয সুলশাবভত করা হলয়লে প্রিতবির ভােিাসা- 
িারী, সন্তািাবদ, রাবশ রাবশ দসািা-রূপা, বিবিত দঘাড়া, 
গিাবদ পশু ও শসযলখত। এগুলো দুবিয়ার জীিলির দভাগ 
সামগ্রী। আর আল্লাহ, তাুঁর বিকি রলয়লে উিম 
প্রতযািতণি স্থে”। [সূরা আলে ইমরাি, আয়াত: ১৪] 
তারপর আয়ালত আল্লাহ রাবু্বে আোমীি দুবিয়ার 
জীিলির একবি উপমা িণণিা কলরি, বতবি িলেি, 
দুবিয়ার জীিি হলো, সামবয়ক িাকবিকয ও দসৌন্দযণ এিং 
িণস্থায়ী বি‘আমত, যার দকালিা স্থাবয়ত্ব দিই। বতবি 
আরও িলেি, দুবিয়ার জীিলির দতষ্টান্ত হলো, َكَمَثِل َغۡيث 

দসই িতবষ্টর মলতা, দয িতবষ্টর প্রতীিা করলত করলত মািুষ 
হতাশ হয়, তারপর হিাৎ িতবষ্ট এলস যায়। দযমি, আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীি িলেি, 
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ْ َوَينُُشُ رَۡۡحََتُهۚۥٞ َوُهَو ﴿ ُِل ٱۡلَغۡيَث ِمنُۢ َبۡعِد َما َقَنُطوا ِي ُيَن 
َوُهَو ٱذلَّ

  [28]الشورى:  ﴾٢٨ٱلَۡوِِلُّ ٱۡۡلَِميُد 

“আর তারা বিরাশ হলয় পড়লে বতবিই িতবষ্ট িষণণ কলরি 
এিং তাুঁর রহমত েবড়লয় দদি। আর বতবিই দতা 
অবভভািক, প্রশংবসত।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২৮] 
আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির িাণী: اَر َنَباتُُهۥ ۡعَجَب ٱۡلُكفَّ

َ
 أ

অেণ: িতবষ্টর দ্বারা উৎপন্ন ফসে কত ষকলদর খুবশ কলর ও 
আিন্দ দদয়। দযমবিভালি িতবষ্টর দ্বারা উৎপন্ন ফসে 
কত ষকলদর খুবশ কলর এিং আিন্দ দদয়, অিুরূপভালি 
কাবফরলদরও দুবিয়ার জীিি সামবয়ক খুবশ কলর এিং 
আিন্দ দদয়। কারণ, তারা দুবিয়ার জীিলির প্রবত 
সিণাবিক আসি ও দোভী এিং দুবিয়ার সি মািুলষর 
তুেিায় তারাই দুবিয়ার প্রবত অবিক ঝুুঁলক পলড়।  ُثمَّ يَِهيُج
 ۖ ا ا ُثمَّ يَُكوُن ُحَطٰمّٗ ىُٰه ُمۡصَفر ّٗ  অতিঃপর উৎপাবদত ফসে َفََتَ

শুবকলয় যায়, তখি তুবম দদখলত পালি ফসেগুলো হেুদ 
িলণণর। অেি এসি ফসে একিু আলগও তরতাজা ও 
সিুজ িলণণর বেে। তারপর তুবম দদখলত পালি এ 
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ফসেগুলো সি শুবকলয় খড়-কুলিা ও িুোয় পবরণত। 
এবিই হলো দুবিয়ার জীিলির উপমা ও দতষ্টান্ত, প্রেলম 
দুবিয়ার জীিিলক আমরা দদখলত পাই সিুজ শযামে ও 
তরতাজা। তারপর িীলর িীলর তা দুিণে হলত োলক। 
অতিঃপর একবি সময় আলস, তখি দস িুলড়া হলয় যায়; 
তার বিজস্ব দকালিা শবি, জ্ঞাি-িুবি ও কমণ িমতা 
অিবশষ্ট োলক িা। একজি মািুষ তার জীিলির শুরুলত 
তরতাজা ডালের মত যুিক, কমণিম ও শবিশােী োলক; 
তা শবি সামেণয িাহাদূরী ও কমণতৎপরতা মািুলষর দতবষ্ট 
দকলড় দিয় এিং মািুষ তালক দদলখ অবভভূত ও মুগ্ধ হয়। 
তারপর দস িীলর িীলর িািণলকযর বদলক িাবিত হলত 
োলক, অিস্থার পবরিতণি পবরেবিত হয়; কমণিমতা, 
শবি ও সামেণয দোপ পায় এিং িািণকয তার ওপর 
অিাকাবিত আক্রমণ ও আগ্রাসি িাোয়। ফলে দস িীলর 
িীলর এলকিালরই বিিঃশবি, দুিণে, কুিকুলি িুলড়া হলয় 
যায়, এখি আর িড়িড় করলত পালর িা এিং দকালিা 
বকেুই জয় করলত পালর িা, সিবকেু তালকই জয় কলর। 
যার হুংকালর েরের করত মাবি, আজ দস মাবিলতই 
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দোকবি গড়াগবড় কলর, বিলজর শরীর দেলক কদণমাি 
মাবিগুলো পবরষ্কার করার দকালিা শবি তার দিই। আহ! 
কী করুণ পবরণবত! কী বিদারুণ এ হৃদয় বিদারক দতশয! 
আল্লাহ রাবু্বে আোমীি আরও িলেি,  

ِي َخلَقَ ﴿ ُ ٱذلَّ ِن َضۡعف  ٱَّللَّ ُثمَّ  قُوَّةّٗ  ُثمَّ َجَعَل ِمنُۢ َبۡعِد َضۡعف   ُكم م 
ة   ۚٞ َضۡعفّٗ  َجَعَل ِمنُۢ َبۡعِد قُوَّ ۚٞ َوُهَو ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَقِديُر ا َوَشۡيَبةّٗ  ََيۡلُُق َما يََشآُء

  [54]الروم:  ﴾٥٤

“আল্লাহ, বযবি দতামালদর সতবষ্ট কলরলেি দুিণে িস্তু দেলক 
এিং দুিণেতার পর বতবি শবি দাি কলরি। আর শবির 
পর বতবি আিার দদি দুিণেতা ও িািণকয। বতবি যা ইচ্ছা 
সতবষ্ট কলরি এিং বতবিই সিণজ্ঞ, সিণশবিমাি”। [সূরা 
আর-রূম, আয়াত: ৫৪]  

আল্লাহ রাবু্বে আোমীি দতষ্টান্ত ও উপমা বদলয় িুবঝলয় 
দদি দয, দুবিয়ার জীিলির অিস্থা ও পবরণবত কী হলি 
এিং তালদর গন্তিয দকাোয়। আল্লাহ রাবু্বে আোমীি 
মািিজাবতলক আরও জাবিলয় দদি, দুবিয়ার জীিি 
কখলিাই বিরস্থায়ী িয়, দুবিয়ার জীিি িণস্থায়ী, দুবিয়ার 
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জীিি বিিঃসলন্দলহ দশষ ও ধ্বংস হলয় যালি এিং 
আবখরালতর জীিি বিরস্থায়ী যার শুরু আলে দশষ িাই। 
আবখরালতর জীিলি মািুষ অিন্ত অসীম কাে পযণন্ত দিুঁলি 
োকলি। অতিঃপর আল্লাহ রাবু্বে আোমীি মািিজাবতলক 
দুবিয়ার জীিি সম্পলকণ সতকণ কলরি এিং আবখরালতর 
অফুরন্ত, অসংখয, অগবণত ও বিরস্থায়ী বি‘আমতসমূলহর 
প্রবত অগ্রসর হলত তাবগদ ও বিলদণশ দদি। আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি কুরআলি িলেি, 

ِ َورِۡضَوٰٞنۚٞ َوَما ٱۡۡلََيٰوةُ َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٞب ﴿ َِن ٱَّللَّ َشِديٞد َوَمۡغفَِرةٞ م 
ۡنَيآ إَِّلَّ َمَتُٰع ٱۡلُغُرورِ     ﴾٢ٱدلُّ

“আর আবখরালত আলে কবিি আযাি এিং আল্লাহর পি 
দেলক িমা ও সন্তুবষ্ট। আর দুবিয়ার জীিিিা দতা দিাুঁকার 
সামগ্রী োড়া আর বকেুই িয়।” অেণাৎ আসন্ন আবখরালতর 
জীিলি দতামালদর জিয দকিেই আলে, এবি িা ওবি। 
অেণাৎ হয় জাহান্নালমর কবিি আযাি অেিা মহাি আল্লাহ 
রাবু্বে  আোমীলির পি দেলক দতামালদর প্রবত সন্তুবষ্ট, 
অকুণ্ঠ ভালোিাসা ও দণ্ড-হীি িমা। 
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আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির িাণী:  ۡنَيآ إَِّلَّ َمَتُٰع َوَما ٱۡۡلََيٰوةُ ٱدلُّ
 দুবিয়ার জীিি শুিুই দিাুঁকার সামগ্রী। এর অেণ ٱۡلُغُرورِ 

হলো, যারা দুবিয়ার জীিলির প্রবত অবিক ঝুুঁলক পলড় 
তালদর এ জীিি দুবিয়ার এ িণস্থায়ী সামগ্রী শুিুই দিাুঁকা 
দদয়। কারণ, দস দুবিয়ার এ িণস্থায়ী জীিলির দমালহ 
পলড় ও দসৌন্দলযণ মুগ্ধ হলয় এ িারণা কলর দয, এ দুবিয়াই 
তার দশষ গন্তিয, এ জীিি োড়া আর দকালিা জীিি দিই 
এিং এ দুবিয়ার জীিলির পর দকালিা উত্থাি দিই। অেি 
আবখরালতর বিরস্থায়ী হায়ালতর তুেিায় দুবিয়ার জীিি 
এলকিালরই তুচ্ছ ও িগণয।2   

আল্লাহ রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি,  

ۡنَيا َكمَ ﴿ َثَل ٱۡۡلََيٰوةِ ٱدلُّ َمآءِ َفٱۡخَتلََط َوٱۡۡضِۡب لَُهم مَّ نَزۡلَنُٰه ِمَن ٱلسَّ
َ
آٍء أ

ۡصَبَح َهِشيمّٗ 
َ
ۡرِض فَأ

َ
ِ بِهِۦ َنَباُت ٱۡۡل

ٰ ُك  ُ لََعَ َِيُٰحُۗ َوََكَن ٱَّللَّ ا تَۡذُروهُ ٱلر 
ء   ۡقَتِدًرا ََشۡ   [45الكهف: ] ٤٥ ﴾مُّ

                                                           
2 তাফসীলর ইিি কাসীর ৮/২৪।  
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“আর আপবি তালদর জিয দপশ করুি দুবিয়ার জীিলির 
উপমা: তা পাবির মলতা, যা আবম আসমাি দেলক িষণণ 
কলরবে। অতিঃপর তার সালে বমবেত হয় জবমলির উবিদ। 
ফলে তা পবরণত হয় এমি শুকলিা গুুঁড়ায়, িাতাস যালক 
উবড়লয় দিয়। আর আল্লাহ সিবকেুর ওপর িমতািাি”। 

[সূরা কাহাফ, আয়াত: ৪৫]  

আল্লামা তািারী রহ. এ আয়ালতর িযাখযায় িলেি, 
সম্পদশােীরা তালদর অবিক সম্পলদর কারলণ দযি 
অহংকার িা কলর এিং িি-সম্পলদর কারলণ অিযলদর 
ওপর অহংকার ও িড়াই করা হলত তারা দযি বিরত 
োলক। দুবিয়াদাররা দযি দুবিয়ার দ্বারা দিাুঁকায় বিমবিত 
িা হয়। দুবিয়ার দতষ্টান্ত শসয, শযামে, সুজো, সুফো 
ফসলের মলতা, িতবষ্টর পাবির কারলণ যা দসৌন্দযণ-মবণ্ডত 
ও দতবষ্ট-িান্ধি হলয় উলিবেে, মািুষ যার দতশয দদলখ মুগ্ধ 
ও দমাবহত হত। বকন্তু যখি িতবষ্ট িন্ধ হলয় মাবি শুবকলয় 
যায়, তখি ফসলের দসই দসৌন্দযণ, দগৌরি ও উজ্জ্বেতা 
আর িাকী োলক িা, ফসে হলয় যায় হেুদ। তারপর 
আরও বকেুবদি অবতিাবহত হলে তা শুবকলয় খড়-কুলি 
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পবরণত হলয় অিস্থা এতই করুণ হয়, িাতাস দসগুলোলক 
এবদক দসবদক উবড়লয় বিলয় যায়। িাতাসলক প্রবতহত 
করার দকালিা িমতা ফসলের আর অিবশষ্ট োলক িা 
এিং মািুলষর দতবষ্ট এখি আর এসলির প্রবত আকত ষ্ট হয় 
িা। দুবিয়ার জীিিও বিক এসি ফসলের মলতা। সুতরাং 
দয জীিলির এ পবরণবত তার জিয িযস্ত িা হলয় আমালদর 
উবিৎ এমি এক জীিলির জিয কাজ করা যার দকালিা 
িয় িাই, দয জীিি বিরস্থায়ী যার দকালিা পবরিতণি ও 
িািণকয িাই।3  

আল্লামা ইিি কাসীর রহ. িলেি, “আয়ালত আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীি তার স্বীয় রাসূে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আোইবহ ওয়াসাল্লামলক িলেি, দহ মুহাম্মাদ তুবম 
মািিজাবতর জিয দুবিয়ার জীিলির উদাহরণ তুলে ির! 
তালদর িলে দাও! দুবিয়ার জীিি হলো সামবয়ক ও 
িণস্থায়ী তা একবদি দশষ ও ধ্বংস হলয় যালি, দুবিয়ার 
দকালিা বকেুই অিবশষ্ট োকলি িা। দযমি, আবম মহাি 

                                                           
3 তাফসীলর তািারী ১৮/৩০। 
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আল্লাহ রাবু্বে আোমীি আসমাি দেলক িতবষ্ট িষণণ কবর 
তখি পাবি জবমলি বেিালিা িীলজর সালে বমলশ তা দেলক 
ফসে উৎপন্ন হলয় তা দযৌিলি উপিীত হয়। তারপর 
সিুজ শযামে হলয় তা এক অপরূপ দসৌন্দলযণ পবরণত 
হয়। একজি কত ষক এ অপরূপ দসৌন্দযণ অিলোকলি মুগ্ধ 
হয়। বকন্তু তা বিরস্থায়ী হয় িা। তারপর দিলম আলস 
বিপযণয় ও দুলভণাগ। পাবি শুবকলয় যাওয়ার পর ফসে িীলর 
িীলর শুবকলয় খড়-কুলি পবরণত হয়। িাতাস তখি এবদক 
দসবদক উবড়লয় বিলয় যায়, কখলিা ডাি বদলক দিয়, আিার 
কখলিা িাম বদলক দিয়। িাতালসর গবতলরাি করার মলতা 
বিজস্ব দকালিা িমতা ফসলের োলক িা। আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি সিবকেুর ওপর িমতািাি। বতবি এ অিস্থার 
সতবষ্টকতণা আিার পরিতণী অিস্থারও সতবষ্টকতণা”। আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম দুবিয়ার জীিি 
সম্পলকণ এ িরলির দতষ্টান্ত একাবিক িার িণণিা কলরলেি। 
আল্লাহ রাবু্বে আোমীি িলেি,  

َمآءِ فَٱۡخَتلََط بِهِۦ ﴿ نَزۡلَنُٰه ِمَن ٱلسَّ
َ
ۡنَيا َكَمآٍء أ إِنََّما َمَثُل ٱۡۡلََيٰوةِ ٱدلُّ

ۡرُض 
َ
َخَذِت ٱۡۡل

َ
ٰٓ إَِذآ أ نَۡعُٰم َحَّتَّ

َ
ُكُل ٱنلَّاُس َوٱۡۡل

ۡ
ا يَأ ۡرِض ِممَّ

َ
َنَباُت ٱۡۡل
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ُهۡم َقِٰدُروَن عَ  نَّ
َ
ۡهلَُهآ أ

َ
يََّنۡت َوَظنَّ أ ۡمُرنَا ََلًًۡل زُۡخُرَفَها َوٱزَّ

َ
تَىَٰهآ أ

َ
لَۡيَهآ أ

ۡو َنَهارّٗ 
َ
ُل ا فََجَعۡلَنَٰها َحِصيدّٗ أ ِ ۡمِسِۚ َكَذٰلَِك ُنَفص 

َ
ن لَّۡم َتۡغَن بِٱۡۡل

َ
ا َكأ

ُروَن  ٱٓأۡلَيِٰت لَِقۡوم    [24]يونس:  ﴾٢٤َيَتَفكَّ

“বিশ্চয় দুবিয়ার জীিলির তুেিা দতা পাবির িযায় যা 
আবম আকাশ দেলক িাবযে কবর, অতিঃপর তার সালে 
জবমলির উবিলদর বমেণ ঘলি, যা মািুষ ও িতুষ্পদ জন্তু 
দভাগ কলর। অিলশলষ যখি জবমি দশাবভত ও সবিত 
হয় এিং তার অবিিাসীরা মলি কলর জবমলি উৎপন্ন 
ফসে করায়ি করলত তারা সিম, তখি তালত রালত 
বকংিা বদলি আমার আলদশ িলে আলস। অতিঃপর আবম 
দসগুলোলক িাবিলয় দদই কবতণত ফসে, মলি হয় 
গতকােও এখালি বকেু বেে িা। এভালি আবম বিন্তাশীে 
দোকলদর জিয বিদশণিসমূহ বিস্তততভালি িণণিা কবর”। 
[সূরা ইউিুস, আয়াত: ২৪]  

আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, আয়ালত আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীি দুবিয়ার জীিি সম্পলকণ এ িরলির 
আরও একবি উপমা দপশ কলরি। দুবিয়ার জীিি দদখলত 
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একজি পবরদশণলকর দতবষ্টলত খুিই সুন্দর, দস যখি 
িীরলি এ জীিলির দসৌন্দযণ অিলোকি করলত োলক, 
তখি এ জীিি তালক অিাবিে আিলন্দ ভলর দদয়। ফলে 
দস এ জীিলির প্রবত ঝুুঁলক পলড় এিং এ জীিিলক তার 
জীিলির স্থায়ী সমািাি ভািলত োলক। আর দস মলি 
কলর, দস বিলজই এ জীিলির মাবেক এিং এ জীিিলক 
িলর রাখলত দস বিলজই সিম। বিক এ মুহূলতণ 
আকবিকভালি দয জীিলির প্রবত এত বিভণরশীে ও 
আসি বেে, দস জীিিলক তার দেলক বিবিলয় দিয়া হয়। 
ততবর করা হয় তার ও জীিলির মালঝ সুবিশাে বিবিদ্র 
প্রািীর। তখি তার হতভম্ব হলয় দিাখ উবিলয় তাবকলয় 
োকা োড়া আর বকেুই করার োলক িা। আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি দুবিয়ার এ জীিিলক জবমলির সালে তুেিা 
কলরি। জবমলি যখি িতবষ্ট পলড় তখি এ িতবষ্টর পাবি 
িীলজর সালে বমলশ খুি সুন্দর ও দতবষ্ট িন্দি ফসে উৎপন্ন 
হয়। ফসলের অপরূপ দসৌন্দযণ একজি দশণলকর দতবষ্টলক 
ভলর দদয় অিাবিে আিলন্দ। তখি দস দিাুঁকার িশিতণী 
হলয় িারণা কলর দয, দস বিলজই ফসে উৎপাদি করলত 
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সিম এিং এ ফসলের দস বিলজই প্রকত ত মাবেক ও 
বিয়ন্ত্রক। তখি হিাৎ কলর মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির বিলদণশ এলস যায় এিং আক্রান্ত হয় জবমলির 
ফসে। আর ফসলের অিস্থা এতই করুণ হয় দয, দযি 
এখালি কখলিাই দকালিা ফসেী জবম বেে িা। তখি তার 
িারণা ও বিশ্বাস এলকিালরই পযণিবসত হয়, তার হাত 
একদম খাবে হলয় যায়। অিুরূপভালি দুবিয়ার জীিলির 
অিস্থা এিং যারা দুবিয়ার জীিলি আুঁকলড় িলর তালদর 
পবরণবত। এ দতষ্টান্ত হলো, দুবিয়ার জীিলির সিণ উৎকত ষ্ট 
ও সলিণািম দতষ্টান্ত।4  

আল্লাহ রাবু্বে আোমীি আরও িলেি,  

اَر ٱٓأۡلِخَرةَ لَِِهَ ﴿ ٓ إَِّلَّ لَۡهوٞ َولَعِٞبۚٞ ِإَونَّ ٱدلَّ ۡنَيا ِ ٱۡۡلََيٰوةُ ٱدلُّ َوَما َهِٰذه
  [64العنكبوت: ] ﴾ ٦٤ٱۡۡلََيَواُنۚٞ لَۡو ََكنُواْ َيۡعلَُموَن 

                                                           
4 এোমুে মুউকীয়ীি ১/১৫৩। 
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“আর এ দুবিয়ার জীিি দখে-তামাশা োড়া আর বকেুই 
িয় এিং বিশ্চয় আবখরালতর বিিাসই হলো প্রকত ত জীিি, 
যবদ তারা জািত”। [সূরা আে-আিকািুত, আয়াত: ৬৪] 

আিু সাঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  

نْيَا إِن  »  َكيَف  فَينُْظر فِيَها، مْستْخلِفُكمْ  اهللَ  َوإِن   َخََضة ُحلَوة   ادلُّ

ْنيَا، فَات ُقوا تَعَملُوَن، اَء، َوات ُقوا ادلُّ َل  فَإن النس  و 
َ
 إََسائِيَل  بِْن  فتْنَة أ

  «تْعَملُونَ  ْكيَف  يِلنْظر: «رواية ويف» النَِّساءِ  ِف  ََكنَْت 

“অিশযই দুবিয়ার জীিি খুিই মজাদার ও সুন্দর। আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীি দতামালদর এ দুবিয়ালত তার প্রবতবিবি 
বহলসলি বিলয়াগ দদি। বতবি দদলখি দতামরা জবমলি 
দকালিা িরলির কাযণক্রম পবরিােিা কর। দতামরা 
দুবিয়ালক ভয় কর এিং িারীলদর ভয় কর। কারণ, িিী 
ইসরাঈেলদর মলিয প্রেম বফতিা বেে িারীলদর বিলয়। 
অপর একবি িণণিায় আলে: যালত বতবি অিলোকি কলরি 
দতামরা বক কাজ কর”। আবু্দল্লাহ ইিি উমার রাবদয়াল্লাহু 
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আিহুমা দেলক িবণণত, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম িলেি,  

، ادلنَيا» ْنيَا متَاِع  وَْخرُي  متَاع  ةُ  ادلُّ
َ
احلَةُ  الَمْرأ  «الص 

“দুবিয়া হলো, দভালগর পিয আর সিণাবিক উিম দভালগর 
পিয হলো, দিককার িারী”।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  

نَيا» ْ  «الََْكفر وَجنة الُمْؤِمِن  ِسْجنُ  ادلُّ

“দুবিয়া মুবমিলদর জিয দজেখািা আর কাবফরলদর জিয 
জান্নাত”।5 

একজি মুবমি ইচ্ছা করলে দুবিয়ালত যা ইচ্ছা তা করলত 
পালর িা। তালক একবি বিয়ম-কািূি এিং বিবি-বিিাি 
দমলি িেলত হয়। পিান্তলর একজি কাবফরলক দকালিা 
বিবি-বিিাি বকংিা বিয়ম কািুলির পািবন্দ করলত হয় িা, 
দস যখি যা ইচ্ছা তাই করলত পালর। এ কারলণই হাদীলস 
                                                           
5 সহীহ মুসবেম। 
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দুবিয়ালক মুবমিলদর জিয দজেখািা িো আর কাবফরলদর 
জিয জান্নাত িো হলয়লে। এ োড়া কাবফররা যখি মারা 
যালি তালদর মততুযর পর তালদর জিয জাহান্নাম 
অিিাবরত। আর জাহান্নালমর শাবস্ত দয কত ভয়ািহ তা 
আমালদর কালরা অজািা িয়। জাহান্নালম বিদারুি 
দিদিাদায়ক শাবস্তর তুেিায় দুবিয়া কাবফরলদর জিয 
জান্নাত স্বরূপ আর মুবমিলদর জিয জাহান্নাম। মুবমিরা 
তালদর মততুযর পর তালদর গন্তিয হলি জান্নাত। জান্নালত 
তারা পরম সুখ ও অিাবিে আিন্দ দভাগ করলত োকলি। 
বিরবদি তারা আল্লাহ রাবু্বে আোমীলির দদওয়া িাজ-
বি‘আমত দভাগ করলত োকলি। তা হলত তারা দির হলি 
িা। জান্নালতর এ পরম সুলখর তুেিায় দুবিয়ার জীিিবি 
তালদর জাহান্নাম তো কারাগালরর মত। তাই হাদীলস 
দুবিয়ালক মুবমিলদর জিয কারাগার িা দজেখািা িো 
হলয়লে। মুস্তাওরাদ ইিি সাদ্দাদ রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক 
িবণণত, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  

ْنيَا َما» َحُدُكمْ  ََيعُل  َما ِمثُْل  إال   اآلخرة ف ادلُّ
َ
صبعهُ  أ

ُ
 ايْلَمِّ  ف أ

  « تَرِْجعُ  بَما فَلَينُظر
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“দুবিয়ার জীিি দতষ্টান্ত আবখরালতর জীিলির তুেিায় 
এমি, দযমি দতামালদর দকউ অকুে সমুলদ্র একবি আঙু্গে 
রাখে, তারপর তা তুলে দফেে, তখি তার আঙু্গলের 
সালে যতিুকু পাবি উলি আলস দুবিয়ার জীিিও 
আবখরালতর তুেিায় তার মলতা। সে সেন চিন্তা করে সেরে 

েমুরেে পাচনে তুলনায় তাে আঙ্গুলের সালে উলি আসা পাবির 
পবরমাণ কতিুকু”। 

সমুলদ্রর পাবির তুেিায় আঙু্গলের সালে উলি আসা পাবি 
দকালিা পবরমাণ বহলসলি আখযাবয়ত করা যায় িা। তা 
এতই িগণয দয দুবিয়ার দকালিা অংক তা িযাখযা বদলয় 
দিাঝালত পারলি িা। আবখরালতর জীিি অিন্ত অসীম 
যার শুরু আলে দশষ িাই। আবখরালতর জীিলির তুেিায় 
দুবিয়ার জীিি এলকিালরই বহসালির িাবহলর। তাই রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম দিাঝালির জিয একবি 
দতষ্টান্ত বদলয়লেি মাত্র।  



 

27 

 

দুবিয়া ও ঈমাদার 

মুবমিলদর দুবিয়ার জীিি মুে েিয হলত পালর িা। 
তালদর জীিলির মূে েিয হলো আবখরাত। তাই মুবমিরা 
দুবিয়ালত তালদর যািতীয় কমণ দ্বারা আবখরাত োলভর 
দিষ্টা িাবেলয় যায়। দুবিয়া মুবমিলদর জিয আবখরালতর 
পে িোর সামবয়ক বিোমাগার। পবেক দযমি পে িেলত 
িেলত ক্লান্ত হলয় পড়লে দকাোও োয়া তাোশ কলর 
দসখালি বিোম দিয় অিুরূপ একজি মুবমলির জিয 
আবখরালতর কেযাণ হাবসলের েলিয কাজ করলত করলত 
বিোলমর প্রলয়াজি হয়। আর দুবিয়া হলো, তালদর 
বিোমাগার।  

দুবিয়ার জীিি বিষলয় রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াসাল্লালমর অিস্থাি 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লামলক আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি দুবিয়ালত দপ্ররণ করলে মািিজাবতলক দুবিয়ার 
অন্ধকার দেলক দির কলর আলোর সন্ধাি বদলত এিং 
সরে পে দদখালত। দুবিয়ার রাজত্ব িা িাদশাহী করলত 
তালক দুবিয়ালত পািালিা হয় বি। দুবিয়ার দকালিা বকেুর 
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প্রবত তার দকালিা আগ্রহ বেে িা। তালক দুবিয়ার িারী, 
িাড়ী, গাড়ী ও রাজত্ব সিবকেুই দদওয়ার প্রস্তাি দদওয়া 
হলয়বেে। বতবি দকালিা বকেুই গ্রহণ কলরি বি। বতবি 
িলেবেলেি আবম এক দিো খাি অপর দিো উপিাস 
োকলিা এিাই আমার বিকি দিবশ পেন্দিীয়। বতবি 
সাদাবসলি জীিি-যাপি করলত পেন্দ করলতি। দকালিা 
প্রকার উচ্চাবভোষ ও রং তামাশা করলত পেন্দ করলতি 
িা। উমার রাবদয়াল্লাহু আিহু রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 
ওয়াসাল্লালমর অিস্থার িণণিা বদলয় িলেি,  

 من وسادة رأسه وحتت يشء، وبينه بينه ما حصري لعىل وإنه «..

 رأسه وعند مصبوبا ، قََرَظا   رجليه عند وإن ، يلف حشوها آدم

َهب  
َ
 ما فبكيت، فقال: جنبه ف احلصري أثر فرأيت معلقة، أ

 وأنت فيه هما فيما وقيرص كرسى إن اهلل رسول يُبْكِيَك؟ يا

نْ  تَْرىض أَما«اهلل. فقال:  رسول
َ
ْنيَا لُهمْ  تَُكونَ  أ   »اآِلخَرةُ  َوََلاَ  ادلُّ

“একবদি আমরা রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম 
দক দখজুর পাতার বিোিা শুলয় োকলত দদবখ। দখজুর 
পাতার বিোিার উপর আর বকেুই বিোলিা বেে িা, তার 
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মাোর বিলি একবি িামড়ার িাবেশ বেে। পালয়র বদক 
বদলয় একবি উনু্মি তলোয়ার আর মাোর পালশ্বণ খািালরর 
একবি দপািো। আবম তার মুিারক দদলহ বিোিার দাগ 
দদলখ কাুঁদলত আরম্ভ করোম। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম আমালক বজজ্ঞাসা কলর িেলেি, তুবম বক 
কারলণ কাুঁদে? আবম িেোম দহ আল্লাহর রাসূে! দরাম 
ও পারলসযর রাজা-িাদশাহরা দুবিয়ার কত শাি শওকত 
বিলয় োলক, আর আপবি আল্লাহর রাসূে; উভয় জাহালির 
িাদশাহ হলয় একবি দখজুলরর পাতার বিোিায় শুলয় 
আলেি। আমার কো দশালি রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম িেলেি, তালদর জিয দুবিয়া, আমালদর জিয 
আবখরাত হওয়ালত তুবম বক সন্তুষ্ট িও।”6    

আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, “রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইবহ ওয়াসাল্লালমর বিকি দুবিয়ার সিবকেু তুলে িরা 
হলো এিং তালক দুবিয়াদাবর গ্রহণ করার জিয প্রস্তাি 
দদওয়া হলো। বকন্তু বতবি দুবিয়ালক গ্রহণ িা কলর তা 

                                                           
6 সহীহ িুখারী, হাদীস িং ৪৯১৩। 
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প্রতযাখযাি কলরি। দু’হাত বদলয় দুবিয়ালক িা কলরি এিং 
দুবিয়ার প্রস্তািলক প্রবতহত কলর দুবিয়ালক বপেলি দফলে 
দদি। তারপর তার সাহািীলদর কালে দুবিয়ালক তুলে িরা 
হলো এিং তালদর বিকিও দুবিয়া দপশ করা হলো। 

তালদর দকউ দকউ রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 
ওয়াসাল্লালমর পে অিেম্বি করে এিং দুবিয়ালক 
প্রতযাখযাি করে; তলি তালদর সংখযা খুিই িগণয। আিার 
তালদর মলিয কতক আলে যালদর বিকি দুবিয়ালক দপশ 
করা হলে তারা িলে, দহ দুবিয়া! তুবম িে, দতামার মলিয 
বক বক রলয়লে? তখি িো হলো, হাোে, হারাম, মাকরূহ 
ও সংশয়যুি বিষলয়র সমন্বলয়ই দুবিয়া। তখি তারা 
িেে, দুবিয়া দেলক যা হাোে তা আমালদর দাও, এোড়া 
অিযগুলোলত আমালদর দকালিা আগ্রহ দিই। তারা 
দুবিয়ার হাোে িস্তুলক অিেম্বি করে আর হারাম, 
মাকরূহ ইতযাবদ প্রতযাখযাি করে। তারপর তালদর 
পরিতণীলদর জিয দুবিয়ালক দপশ করা হলে, তারা িেে, 
দুবিয়ার হাোে িস্তুসমূহলক আমালদর জিয দরলখ যাও। 
তালদর জিয হাোে িস্তুসমূহ তাোশ কলর পাওয়া দগে 
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িা। তখি তারা মাকরূহ ও সংশয়যুি িস্তুসমূহ তাোশ 
করলে, দুবিয়া তালদর জাবিলয় বদে, তা দতা দতামালদর 
পূলিণর দোলকরা গ্রহণ কলর দফেলে। তখি তারা িেে, 
তাহলে তুবম আমালদরলক দতামার হারাম িস্তুসমূহ দাও, 
তখি তালদর হারাম িস্তুসমূহ দদওয়া হলে তারা তা গ্রহণ 
করে। তারপর তালদর পরিতণীরা দুবিয়া তাোশ করলে 
তালদর দুবিয়া জাবিলয় দদয় দয, দুবিয়া অতযািারীলদর 
কিজায় িলে দগলে। তারা দুবিয়া বিষলয় দতামালদর ওপর 
প্রািািয বিস্তার করলে। তখি তারা দুবিয়া হাবসলের জিয 
অবত উৎসাহী হলয় বিবভন্ন কো, দকৌশে ও তাে-িাহািা 
অিেম্বি কলর। তখি অিস্থা এত িাজুক হলি দয, দকালিা 
অপরািী হারাম িস্তুর বদক হাত িাড়ালে দদখলত পালি, 
তার দিলয় আরও অবিক খারাপ ও শবিশােী অপরািী 
তার প্রবত তার পূলিণই হাত িাবড়লয় আলে। অেি একবি 
কো মলি রাখলত হলি, দুবিয়ালত আমরা সিাই দমহমাি, 
আমালদর হালত দযসি িি-সম্পদ আলে, তা সিই 
আমালদর বিকি আমািত। দযমিবি আবু্দল্লাহ ইিি 
মাসউদ রাবদয়াল্লাহু আিহু িলেি, 
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 مرحتل، فالضيف اعرية، وماهل ضيف، إال ادلنيا ف أحد أصبح ما«

  »مؤادة والعارية

“দুবিয়ালত সিাই দমহমাি, আর তার িি-সম্পদ হলো 
আমািত, দমহমাি অিশযই বিদায় দিলি, আর 
আমািতলক প্রকত ত মাবেলকর বিকি আদায় করা হলি”। 

এ বেে িিী ও রাসূেগলণর অিস্থা- তালদর যখি দুবিয়ার 
িি-সম্পদ োভ হত, তখি তালদর মলিয এ বিলয় দকালিা 
দকৌতূহে, উল্লাস িা আিন্দ পবরেবিত হত িা, তারা এ 
বিলয় গিণ, অহংকার করত িা। আল্লামা কুরতুিী রহ. 
িলেি, দকালিা িিীই দুবিয়ার দকালিা বিষয় বিলয় আিন্দ 
ও উল্লাস কলরি বি”7।  

দুবিয়া বিষলয় সাহািীলদর অিস্থাি 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লালমর সাহািীগণ 
দুবিয়ার প্রবত কখলিাই দোভী বেলেি িা। তারা বেলেি 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লালমর আদলশণ 
অিুপ্রাবণত ও তার বশিা-দীিার অগ্রপবেক। তাই তারাও 
                                                           
7 তাফসীলর কুরতিী ১৩/১৭। 
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বেলেি রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লালমর মলতা 
দুবিয়া বিমুখ এিং আবখরাত অবভমুখী। সাহািীগণ কখলিা 
দভাগ-বিোলসর জীিি যাপি কলরি বি। তাোও োোচেোা 
জীিি-যাপি করলতি। তারা বেলেি বকয়ামত পযণন্ত 
মািিজাবতর আদশণ। সাহািীগণ সিসময় আবখরাতলক 
দুবিয়ার জীিলির ওপর প্রািািয বদলতি।  

খবেফাতুে মুসবেমীি উমার ইিিুে খািাি রাবদয়াল্লাহু 
আিহু অলিক ভালো ভালো ও সু-স্বাদু খাওয়ার খাওয়া 
এিং পািীয় পাি করা হলত বিরত োকলতি এিং 
অবভজাত ও দামী খাওয়া ও পািীয় দেলক বিলজলক দূলর 
রাখলতি। আর বতবি িেলতি, আবম আশংকা কবর আবম 
দযি তালদর দমা িা হই, যালদর বিষলয় আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি, 

ۡذَهۡبُتۡم َطي َِبٰتُِكۡم ِِف ﴿
َ
 ٱنلَّارِ أ

ْ لََعَ ِيَن َكَفُروا َوَيۡوَم ُيۡعَرُض ٱذلَّ
ۡنَيا َوٱۡسَتۡمَتۡعُتم بَِها فَٱَۡلَۡوَم ُُتۡزَ  ۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن بَِما َحَياتُِكُم ٱدلُّ

ِ َوبَِما ُكنُتۡم َتۡفُسُقوَن  ۡرِض بَِغرۡيِ ٱۡۡلَق 
َ
وَن ِِف ٱۡۡل  ﴾٢٠ُكنُتۡم تَۡسَتۡكِِبُ

  [20]األحقاف: 
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“আর দযবদি কাবফরলদরলক জাহান্নালমর সামলি দপশ 
করা হলি (তালদরলক িো হলি) ‘দতামরা দতামালদর 
দুবিয়ার জীিলি দতামালদর সুখ সামগ্রীগুলো বিিঃলশষ 
কলরে এিং দসগুলো দভাগ কলরে। দতামরা দযলহতু 
অিযায়ভালি জবমলি অহংকার করলত এিং দতামরা 
দযলহতু িাফরমািী করলত, দসলহতু তার প্রবতফেস্বরূপ 
আজ দতামালদরলক অপমািজিক আযাি প্রদাি করা 
হলি”। [সূরা আহকাফ, আয়াত: ২০]  

আিু বমজোয িলেি, কতক সম্প্রদায় এমি আলে, যারা 
দুবিয়ার অলিক কেযাণ যা তালদর জিয বিিণাবরত বেে, 
তা তারা হারালি, তখি তালদর িো হলি,  ۡذَهۡبُتۡم

َ
أ

ۡنَيا َوٱۡسَتۡمَتۡعُتم بِهَ  اَطي َِبٰتُِكۡم ِِف َحَياتُِكُم ٱدلُّ  “দতামরা 

দতামালদর দুবিয়ার জীিলি দতামালদর সুখ সামগ্রীগুলো 
বিিঃলশষ কলরে এিং দসগুলো দভাগ কলরে।” [সূরা 
আহকাফ, আয়াত: ২০] 

আল্লামা ইিি জাবরর রহ. িলেি, আমালক হাদীস িণণিা 
কলরি ইিি হুমাইদ, আর বতবি িলেি, আমালক হাদীস 
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িণণিা কলরি, ইয়াবহয়া ইিি ওয়াবজহ, বতবি িলেি, 
আমালক হাদীস িণণিা কলরি, আিু হামযা আর বতবি 
আতা দেলক এিং আতা আরফাযা ইিি আস-সাকাফী 
দেলক হাদীস িণণিা কলর িলেি, আমরা আবু্দল্লাহ ইিি 
মাসউদ রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক সূরা আো- َسب ِِح ٱۡسَم  
لَۡعَ 
َ
 র বতোওয়াত শুিলত িাইলে, বতবি আমালদর-َرب َِك ٱۡۡل

সূরাবির বতোওয়াত দশািাি। তারপর বতোওয়াত করলত 
করলত যখি ۡبَقٰٓ  ١٦ۡنَيا بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱۡۡلََيٰوةَ ٱدلُّ ﴿

َ
﴾َوٱٓأۡلِخَرةُ َخرۡيٞ َوأ  

আয়াত পযণন্ত দপৌঁেে, তখি বতবি বতোওয়াত িন্ধ কলর 
দদি এিং সাহািীলদর বদলক অগ্রসর হলয় িলেি, আমরা 
বক আবখরালতর ওপর দুবিয়ালক প্রািািয বদই িা? তার 
কোর দকালিা উির িা বদলয় সাহািীগণ িুপ কলর িলস 
োলকি। তারপর বতবি আিালরা িেলেি, আমরা বক 
দুবিয়ালক প্রািািয বদলয় োবক? কারণ, আমরা দুবিয়ার 
দসৌন্দযণ, িারী, িাড়ী, গাড়ী ও ভালো ভালো খাদয-পািীয় 
অিলোকি কবর আর আবখরাত দেলক আমরা অলিক দূলর 
োবক। তাই আমরা িগদ অেণাৎ দুবিয়ালক গ্রহণ কবর, 
িাকী অেণাৎ আবখরালতর প্রবত আমালদর দকালিা আগ্রহ 
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দিই। কোগুলো আবু্দল্লাহ ইিি মাসউদ বিিয় অিেম্বি 
ও বিলজলক দোি কলর স্বীয় মতণিা দেলক বিলি দিলম 
এলস িলেি, অিযোয় তার মলতা এমি একজি সাহািী 
দুবিয়ালক প্রািািয বদলিি, তা কখলিা বিন্তাই করা যায় 
িা। অেিা বতবি কোগুলো দ্বারা মািিজাবতর অিস্থা 
সম্পলকণ মািুষলক জাবিলয় দদি। আল্লাহই ভালো 
জালিি8। 

আখিফ ইিি কালয়স রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, 
বতবি িলেি, তারপর আমরা মবদিায় বফলর এোম এিং 
কুরাইলশর দোকলদর একবি মজবেলশ উপবস্থত হোম। 
তখি দমািা কাপড় পবরবহত, সুিাম দদলহর অবিকারী ও 
বিিণণ দিহারার এক দোক এলস তালদর মলিয উপবস্থত 
হলো। তােপে সে তারেে মরযে োাুঁবড়লয় িেে, দতামরা যারা 
িি-সম্পদ একত্র কলর- যাকাত আদায় কলর িা তালদর 
সু-সংিাদ দাও আগুলির তখবতর, যালক জাহান্নালমর 
আগুলির উপর গরম করা হলি। অতিঃপর তা তালদর 

                                                           
8 তাফসীলর ইিি কাসীর 
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স্তলির দিািার উপর রাখা হলে তা তালদর দুই কাুঁলির 
পাশ্বণ বদলয় বিগণত হলি। আর তার দুই কাুঁলির ওপর রাখা 
হলে তা তার দুই স্তলির দিািা বদলয় দির হলয় আসলি। 
তার কো দশালি সমলিত দোলকরা সিাই মাো বিিু কলর 
রাখে দকউ তার কোর দকালিা প্রকার জিাি বদে িা। 
িণণিাকারী িলেি, তারপর দোকবি িলে দগলে আবম তার 
বপেু বিোম এিং দদখলত দপোম দোকবি একবি 
দদওয়ালের সালে দহোি বদলয় িসে। আবম তালক 
িেোম, তুবম তালদর যা িেলে তারা তা অপেন্দই 
করে। বতবি িেলেি, ঐ সি দোলকরা বকেুই িুলঝ িা। 
আমার িনু্ধ আিুে কালসম সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম 
আমালক ডাকলে আবম তার ডালক সাড়া বদলে বতবি 
আমালক িেলেি, তুবম বক কাউলক দদখলত পাচ্ছ? আবম 
তাবকলয় দদখোম সূযণ োড়া আর বকেুই আবম দদখলত 
দপোম িা। আবম িারণা করবেোম বতবি হয়লতা আমালক 
দকাোও দকালিা কালজ পািালিি। আমার বিকি যবদ 
সূলযণর সমপবরমাণ স্বণণ োকত, আর আবম তা বতিবি 
বদিার োড়া সিই মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির রালহ 
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িযয় করালত দতমি দকালিা আিন্দ অিুভি কবর িা। 
অেণাৎ বতিবি বদিারও একত্র করা িা জমা রাখা তার 
বিকি অ-পেন্দিীয় বেে। তারা আসলে বকেুই িুলঝ িা 
এ কারলণ তারা দুবিয়ার িি-সম্পদ একত্র করলত িযস্ত। 
আবম তালক িেোম, দতামার ও দতামার কুরাইশ ভাইলদর 
বক হলো, তালদর তুবম একত্র করে িা এিং তালদর দেলক 
তুবম আক্রান্ত হচ্ছ িা। দস িেে, মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির শপে কলর িেবে, আবম আল্লাহ ও তার 
রাসূলের সালে বমবেত হওয়া পযণন্ত তালদর বিকি দুবিয়া 
রবিষলয় দকালিা প্রকার প্রশ্ন করি িা এিং দীলির বিষলয় 
দকালিা বকেু জািলত িাইি িা।  

ওয়ািরা রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, বতবি িলেি, 
এক িযবি ইিি উমার রাবদয়াল্লাহু আিহুমালক বজজ্ঞাসা 
করে, আবম হলজর ইহরাম দিুঁলিবে িায়তুল্লাহর তাওয়াফ 
করি বক? বতবি িেলেি, তালত দতামালক দক িািা দদয়? 
বতবি িেলেি, আবম অমুলকর দেলেলক দদলখবে, দস তা 
অপেন্দ কলর আর তুবম আমার বিকি তার দিলয় অবিক 
উিম, তালক আবম দুবিয়ার বফতিায় বিপবতত হলত 
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দদখবে। বতবি িেলেি, আমালদর িা দতামালদর মলিয দক 
আলে? যালক দুবিয়ার দফতিায় আক্রমণ কলর বি।9 

সাহািীলদর যুলগই মািুষলক দুবিয়ার মহব্বত আক্রান্ত 
কলর দফলেলে। তাহলে িতণমাি যুলগ আমালদর অিস্থালতা 
আরও অলিক িাজুক। িতণমালি খুি কম দোকই পাওয়া 
যালি যালদর দুবিয়ার মহব্বত আক্রমণ কলর বি। মািুষ 
দুবিয়ার উপাজণলির জিয মাোর ঘাম পালয় দফলে। বকন্তু 
আবখরাত োলভর জিয সামািয সময়ও িযয় করলত রাবজ 
হয় িা।   

আমর ইিি কাইস রহ. দেলক িবণণত, এক দোক তার 
বিকি মুয়ায ইিি যািাে রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক হাদীস 
িণণিা কলর িলেি, যখি তার মততুয উপবস্থত হলো, তখি 
দস িেে, দহ মততুয দতামালক িিযিাদ! তুবম একজি দূলরর 
দমহমাি। তুবম আমার িনু্ধ আমার অভালির সময় তুবম 
এলসে। দহ মততুয! আবম দতামালক ভয় করতাম, বকন্তু আজ 
আবম দতামার বহতাকাংখী। দহ মততুয! তুবম জাি আমার 

                                                           
9 সহীহ মুসবেম। 
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দুবিয়ালক মহব্বত ও দুবিয়ালত দীঘণবদি োকালক মহব্বত 
করা দুবিয়ার দসৌন্দযণ, িদ-িদী ও গাে-পাো ইতযাবদ 
অিলোকি করার জিয িয়। আচম দুচনয়ারত থাকরত িাই 

তৃষ্ণাতণলদর বপপাসা বিিারণ করলত, দুিঃসমলয়র িনু্ধ হলত 
ও আবেমগলণর বযবকলরর অিুষ্ঠালি বভড় জমালত।10  

দুবিয়া বিষলয় তালি‘ঈলদর অিস্থাি 

আমরা মালেক ইিি দীিার রহ. এর মুমূষুণ অিস্থায় তার 
ঘলর প্রলিশ কবর। তখি মততুযর সলঙ্গ তার পাঞ্জা েড়লে। 
বতবি মাো আসমালির বদলক ওিালেি, তারপর িেলেি, 
দহ আল্লাহ! তুবম জাি আবম দুবিয়ালত দিুঁলি োকালক 
মহব্বত করা আমার দপি িািালিা িা দযৌিলির তাড়িায় 
িয়। একবদি আিু মুসবেম আে-খাওোিী রহ. মসবজলদ 
প্রলিশ কলর দদখলত দপলেি, এক জামাত দোক একবি 
মজবেলস একত্র হলয় িলস আলে। তালদর দদলখ বতবি 
মলি মলি বিন্তা করলেি, দোলকরা মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির বযবকর িা অিয দকালিা ভালো কালজ এখালি 

                                                           
10 মততুযর সময় ঈমালির ওপর অবিিে োকা ১১৮-১১৯। 
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একত্র হলয়লে। তাই বতবি বিলজও বগলয় তালদর সালে 
িসলেি। মজবেলস বগলয় দদখলেি, একজি িেলে আমার 
দগাোম বফলর এলসলে! তার এ সমসযা। অপরজি িেলে 
আমার দগাোলমর মাে-সামাি ও প্রলয়াজিীয় সি বকেু 
দযাগাড় করবে ইতযাবদ। বতবি বকেুিণ তালদর বদলক 
তাবকলয় িেলেি, সুিহািাল্লাহ! দহ দোক সকে! দতামরা 
বক জাি আমার ও দতামালদর দতষ্টান্ত বকরূপ? দশাি! এক 
দোক খুি ভাবর মুষেিার িতবষ্টলত আক্রান্ত হলো, তখি 
দস আত্মরিার জিয এবদক দসবদক তাবকলয় দদখলত 
দপে, দু’বি বিশাে প্রািীর। দোকবি মলি মলি বিন্তা করে, 
যবদ আবম এ প্রািীলর বগলয় আেয় বিই, তাহলে হয়ত 
িতবষ্ট দেলক রিা পাি এিং িতবষ্টর বিড়ম্বিা দেলক িাুঁিলত 
পারি। দোকবি দদৌঁলড় বগলয় ঐ ঘরবিলত প্রলিশ করলে 
দদখলত দপে ঘরবির উপলর দকালিা োুঁদ দিই। আবম 
দতামালদর বিকি িসোম, আশা করবেোম দতামরা মহাি 
আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির বযবকর িা দকালিা 
কেযাণমুেক কালজ বেপ্ত আে। বকন্তু িা, দদবখ দতামরা 
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আসলে দুবিয়ার যািতীয় বিষয় বিলয় আলোিিা করে। 
এ কো িলে দোকবি িলে দগে11।  

এখালি পূলিণর মিীষীগলণর সীরাত দেলক বকেু িমুিা দপশ 
করা হলো, আর আপবি যবদ এ বিষলয় আরও দিবশ 
জািলত িাি, তাহলে ওোমাগণ এ বিষলয়র উপর দযসি 
বকতািাবদ বেবপিি কলরলেি তা অিযয়ি করলত পালরি।   

দুবিয়ার মহব্বলতর িবহিঃপ্রকাশ 

দুবিয়ার প্রবত অবিক মহব্বলতর কারলণ সমালজ বিবভন্ন 
িরলির প্রভাি প্রবতবক্রয়া দদখা বদলত পালর। মারামাবর 
কািাকাবি ইতযাবদর মুে কারণ, হলো দুবিয়ার মহব্বত। 
িতণমাি সমালজ আমরা দদখলত পাই ভাই ভাইলয় সালে, 
বপতা পুলত্রর সালে এিং পাড়া প্রবতলিশীর সালে দুবিয়ালক 
দকন্দ্র কলর ঝগড়া-বিিাদ দেলগই আলে। অনেক সময় তা 

শুধু ঝগড়ার মনধে সীমাবদ্ধ থানক ো, তা হতযা দজে-
যুেুম ইতযাবদলত রূপ দিয়। দমািকো দুবিয়ার মহব্বত 
হলো সি গুিাহ পাপািার ও অপরালির মূে। বিলে এ 

                                                           
11 আয-জুহুদ বে-ইিিুে মুিারক (৩৩৮)।  
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বিষলয়র বকেু প্রবতবক্রয়া আলোিিা করা হলো। আশা কবর 
আপিারা উপকত ত হলিি।  

১. মািুষলক দুবিয়ার মলিয ডুলি োকলত িািয করা  

দুবিয়ার মহব্বত মািুষলক গুিালহ বেপ্ত োকলত িািয 
কলর। তারা দুবিয়া োভ করার উলদ্দলশয হাোে হারাম 
িযায় অিযায় দকালিা বকেুলক দতায়াক্কা কলর িা। দযখালিই 
দুবিয়া োভ দদলখ দসখালিই ঝাুঁবপলয় পলড়। আবু্দল্লাহ 
ইিি হালরস ইিি িওফে রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক 
িবণণত, বতবি িলেি, আবম একবদি উিাই ইিি কা‘ি 
রাবদয়াল্লাহু আিহু এর সালে দাুঁবড়লয় বেোম। তখি বতবি 
আমালক িেলেি,  

 »ادلنيا طلب ف أعناقهم خمتلفة اَلاس يزال ال«

“মািুষ সি সময় দুবিয়ার অিুসন্ধালি বিবভন্ন িরলির হলয় 
োলক”12।  

২. আবখরালতর িাম বিবক্র কলর দুবিয়া অজণি করা 

                                                           
12 সহীহ মুসবেম, হাদীস িং ২৮৯৫। 
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িতণমাি সমালজ এমি বকেু দোক আলে যারা দীি দ্বারা 
দুবিয়া কামাই কলর। দীিলক দুবিয়ার সামািয োলভর 
বিবিময় বিবক্র কলর দদয়। দীলির িালম ইসোলমর িালম 
বিবভন্ন িরলির কু-কমণ বিদ‘আত বশকণ কলর দুবিয়া 
উপাজণি করলে। তারা দুবিয়ার সামািয োলভর জিয 
দীিলক িষ্ট করলে।  

মুতাররফ রহ. িলেি: “দুবিয়ার প্রবত সিণবিকত ষ্ট িাবহদা 
হলো, আবখরালতর িাম বিবক্র কলর দুবিয়া অজণি করা13। 

ফুজাইে ইিি আয়াজ রহ. িলেি, “দীলির মািযলম দুবিয়া 
উপাজণলির তুেিায় দডাে তিো িাবজলয় দুবিয়া উপাজণি 
করা আমার বিকি দিবশ বপ্রয়”14। জুিাইদ রহ. িলেি, 
“আবম েুরবর রহ. দক যারা দীলির দ্বারা দয দুবিয়া কামাই 
কলর তালদর দুিণাম করলত শুলিবে। বতবি িেলতি, 
“অপবিত্র কাজ হলো, একজি িান্দা তার দীি দ্বারা তার 
জীবিকা উপাজণি করা”। 

                                                           
13 িাইহাকী, শুয়ািুে ঈমাি ৬৯৩০। 
14 িাইহাকী, শুয়ািুে ঈমাি ৬৯৩১। 
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মালেক ইিি আিাস রাবদয়াল্লাহু আিহু িেলতি, 
“মাবেলকর উস্তাদ রবিয়া আর-রাঈ িেলতি, দহ মালেক! 
হতভাগা কমিখত দক? উিলর বতবি িলেি, আবম 
িেোম, দয দীি দ্বারা জীবিকা উপাজণি কলর। তারপর 
দস আিার বজজ্ঞাসা করে, দক তার দিলয় আরও বিকত ষ্ট 
কমিখত? দস উিলর িেে, দয অলিযর দুবিয়ালক সুন্দর 
কলর বিলজর দীিলক িাদ বদলয়। দস িেলেি, আমার 
উির শুলি আমার উস্তাদ খুি খুবশ হলেি এিং আমালক 
সািাস বদলেি”15।  

আবু্দল্লাহ ইিি মুিারকলক বজজ্ঞাসা করা হলো, প্রকত ত 
মািুষ দক? উিলর দস িেে, আবেমগণ। তারপর বজজ্ঞাসা 
করা হলো, িাদশাহ কারা? উিলর দস িেে, আলিদগণ। 
তারপর তালক বজজ্ঞাসা করা হলো, কমিখত কারা? 
উিলর দস িেে, যারা দীলির দ্বারা দুবিয়া কামাই কলর16। 

                                                           
15 িাইহাকী, শুয়ািুে ঈমাি ৬৯৩২। 
16 িাইহাকী, শুয়ািুে ঈমাি ৬৯৩৩। 
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৩. খাওয়া-দাওয়া দপাশাক-আশাক ইতযাবদলত 
সীমাবতবরি অপিয় করা 

মুয়াজ ইিি জািাে দেলক িবণণত, রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইবহ ওয়াসাল্লাম যখি তালক ইয়ামলির বদলক পািাি, 
তখি বতবি তালক উপলদশ বদলয় িলেি,  

مَ  إي اكَ « ِمنيَ  لَيُْسوا اهللِ  ِعبَادَ  فَإنَ  َواتل نَعُّ    »باملتَنَعِّ

“দতামরা দভাগ-বিোস ও অপিয় করা হলত সতকণ োক। 
কারণ, মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির িান্দারা 
কখলিাই দভাগ-বিোস ও অপিয় কলরি িা”17।  

৪. িি-সম্পদ, ইিত-সম্মাি ও িমতার দোভ:  

আল্লাহ রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি,  

ِيَن ََّل يُرِيُدو﴿ اُر ٱٓأۡلِخَرةُ ََنَۡعلَُها لَِّلَّ ۡرِض َوََّل َن ُعلُو ّٗ تِۡلَك ٱدلَّ
َ
ا ِِف ٱۡۡل

  [83]القصص:  ﴾٨٣اۚٞ َوٱۡلَعٰقَِبُة لِۡلُمتَّقِنَي فََسادّٗ 

                                                           
17 আহমদ, হাদীস িং ৬১৬০০। 
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“এই হলচ্ছ আবখরালতর বিিাস, যা আমরা তালদর জিয 
বিিণাবরত কবর, যারা জবমলি ঔিতয দদখালত িায় িা এিং 
ফাসাদও িায় িা। আর শুভ পবরণাম মুিাকীলদর জিয।” 
[সূরা আে-কাসাস, আয়াত: ৮৩] 

কা‘ি ইিি মালেক রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  

رِْسال َجائَعانِ  ِذْئبَانِ  َما«
ُ
 الَمْرءِ  ِحْرِص  ِمنْ  لَها بأفَْسدَ  َغنم ِف  أ

 »دِلَِينِهَِ َوال ََشِف  الَمالِ  ىلَعَ 

“দু’বি িুিাতণ িাঘলক দকালিা োগলের পালের মলিয দেলড় 
দদওয়া, োগলের পালের জিয ততিা িবতকর িয়, যতিা 
িবতকর হয় একজি মািুলষর দীলির জিয, যখি তার 
মলিয িি-সম্পদ, ইিত-সম্মাি ও িমতার দোভ 
োলক”18। 

                                                           
18 বতরবমযী, হাদীস িং ২৩৭২। ইমাম বতরবমবয হাদীসবিলক সহীহ 
ও হাসাি িলেি আখযাবয়ত কলরি।  
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দুবিয়ার মহব্বলতর কারণসমূহ 

সি বকেুর দপেলি দকালিা িা দকালিা কারণ োলক। 
কারণ, জািা োকলে তা হাবসে করা বকংিা তা দেলক 
বিরত োকা সহজ হয়। দুবিয়ার মহব্বলতর অলিকগুলো 
কারণ আলে। এগুলো যখি আমালদর জািা োকলি তখি 
তা বিলয় আমালদর সতকণ োকা সহজ হলি। দুবিয়ার 
মহব্বলতর অলিক কারণ আলে। আমরা এখালি গুরুত্বপূণণ 
কলয়কবি আলোিিা করি।  

১. দুবিয়ার দসৌন্দযণ ও িাবহযক িাকবিকয 

আল্লাহ রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি,  

ٰلَِحُٰت َخرۡيٌ ﴿ ۖ َوٱۡلَبٰقَِيُٰت ٱلصَّ ۡنَيا ٱلَۡماُل َوٱۡۡلَُنوَن زِيَنُة ٱۡۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
َمًلّٗ ِعنَد َرب َِك ثََوابّٗ 

َ
 [46]الكهف:  ﴾٤٦ ا وََخرۡيٌ أ

“সম্পদ ও সন্তাি-সন্তবত দুবিয়ার জীিলির দশাভা। আর 
স্থায়ী সৎকাজ দতামার রলির বিকি প্রবতদালি উিম এিং 
প্রতযাশালতও উিম।” [সূরা আে-কাহাফ, আয়াত: ৪৬] 
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আিু সাঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  

نْيَا إِن  «   فَينْظر فِيَها، مْستَْخلُفُكمْ  اهلل َوإن َخَضة، ْحلَوة   ادلُّ

ْنيَا، فَات ُقوا تَعَملُوَن، ْكيَف  اَء، َوات ُقوا ادلُّ َل  فَإنَ  النسِّ و 
َ
 بن فتْنَة أ

  »النَِّساءِ  ِف  ََكنَْت  إَْسائِيَل 

“অিশযই মলি রাখলত হলি, দুবিয়া খুি সুন্দর, উপলভাগয, 
সবিত ও আিন্দদায়ক। আর আল্লাহ রাবু্বে আোমীি 
দতামালদর দুবিয়ালত তার প্রবতবিবি বিযুি কলরি। বতবি 
দদলখি দতামরা দকমি আমে কর। দতামরা দুবিয়া বিষলয় 
সতকণ োক, আর িারীলদর বিষলয় সতকণ োক। কারণ, 
িিী ইসরাঈলের মলিয সিণপ্রেম বফতিা সংঘবিত হয় 
িারীলদর বিলয়”19। 

২. মািিাত্মা ও অন্তর দুবিয়ার বদলক অবিক ঝুুঁলক পড়া 

 আল্লাহ রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি,  

                                                           
19 সহীহ মুসবেম, হাদীস িং ২৭৪২। 
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َهَوِٰت ِمَن ٱلن َِسآءِ َوٱۡۡلَننَِي َوٱۡلَقَنِٰطريِ ﴿ ُزي َِن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ
نَۡعِٰم َوٱۡۡلَۡرِثِۗ 

َ
ةِ َوٱۡۡلَۡيِل ٱلُۡمَسوََّمةِ َوٱۡۡل َهِب َوٱۡلفِضَّ ٱلُۡمَقنَطَرةِ ِمَن ٱذلَّ
ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱۡلَم  ۖ َوٱَّللَّ ۡنَيا ]آل  ﴾١٤ِب ا  َ َذٰلَِك َمَتُٰع ٱۡۡلََيٰوةِ ٱدلُّ

 [14عمران : 

“মািুলষর জিয সুলশাবভত করা হলয়লে প্রিতবির ভােিাসা- 
িারী, সন্তািাবদ, রাবশ রাবশ দসািা-রূপা, বিিত দঘাড়া, 
গিাবদ পশু ও শসযলিত। এগুলো দুবিয়ার জীিলির 
দভাগসামগ্রী। আর আল্লাহ, তাুঁর বিকি রলয়লে উিম 
প্রতযািতণিস্থে।” [সূরা আলে ইমরাি, আয়াত: ১৪] 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, বতবি রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম দেলক িণণিা কলর িলেি,  

يِْخ  قَلُْب « ، ُحبِّ  ىلَع  َشاٌّب الش   »َوالَمالِ  اْلْعيِش  ُحبِّ  اثْنَتَنْيِ

“িতি মািুলষর অন্তর দু’বি বজবিলসর মহব্বলত যুিক। 
দুবিয়ার মহব্বত ও িি-সম্পলদর মহব্বত”20।  

                                                           
20 সহীহ মুসবেম, হাদীস িং ১০৪৬। 
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অপর এক িণণিায় িবণণত, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম িলেি,  

 َواحْلْرُص  الَماِل، ىلَعَ  احْلْرُص  اثْنتَانِ  ِمنهُ  َويشب آََدم اْبنُ  َيْهَرمُ «

 »الُْعُمرِ  ىلَعَ 

“আদম সন্তাি িুলড়া হয়, তলি তার দু’বি বজবিস দজায়াি 
হলত োলক। এক. িি-সম্পলদর দোভ, দুই. দুবিয়ার 
জীিলির দোভ”।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক আরও িবণণত, 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  

 يْمأل َوال ثَاثل ا، َواِديَا الْبتََغ  َمال   ِمنْ  َواِديَان آَدمَ  البِْن  ََكنَ  لَوْ «

َاب، إاِلا  آَدمَ  ابْن َجوَْف   »تاَب َمن ىلَعَ  اهللُ  َوَيتُوُب الُّتُّ

“যবদ আদম সন্তালির িি-সম্পলদর দু’বি উপতযকা োলক, 
তখি দস আরও একবি উপতযকা তাোশ করলি। আর 
আদম সন্তালির দপি মাবি োড়া দকালিা বকেু দ্বারাই পুলরা 
করা যালি িা। আর আল্লাহ রাবু্বে আোমীি িমা 
করলিি যালক বতবি িমা করার ইচ্ছা কলরি”। 



 

52 

 

অপর এক িণণিায় িবণণত, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম িলেি,  

َحب   ، َذََهب   ْمن َواد   آَدمَ  البِن  ََكنَ  لَوْ «
َ
نْ  أ

َ
 ولَنْ  آَخر، َواديَا هلُ  أ

 »تَاَب َمنْ  ىلَعَ  اهللُ  َوَيتُوُب الَُُّّتاُب، إال   فاهُ  يَمأَل 

“যবদ আদম সন্তালির উপতযকা োলক, তখি দস আরও 
একবি স্বণণ-মুদ্রার উপতযকা িাইলি। আর আদম সন্তালির 
দপি মাবি োড়া দকালিা বকেু দ্বারাই পুলরা করা যালি িা। 
আর আল্লাহ রাবু্বে আোমীি িমা করলিি যালক বতবি 
িমা করার ইচ্ছা কলরি”। 

৩. িতণমািলক প্রািািয দদওয়া প্রতীবিত ভবিষযলতর ওপর  

আল্লাহ রাবু্বে আোমীি িলেি,  

ۡنَيا ﴿ ۡبَقٰٓ  ١٦بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱۡۡلََيٰوةَ ٱدلُّ
َ
]األىلع:  ﴾١٧َوٱٓأۡلِخَرةُ َخرۡيٞ َوأ

17] 

“িরং দতামরা দুবিয়ার জীিিলক প্রািািয বদচ্ছ। অেি 
আবখরাত সলিণািম ও স্থায়ী।” [সূরা আে-আ‘ো, আয়াত: 
১৭]  
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আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, িরং আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি তালদর বিকি দপ্ররণ কলরি তার রাসূেগণ, 
িাবযে কলরি বকতািসমূহ। তালদর বিকি আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি তার িাতণা পািাি এিং সুস্পষ্ট িণণিা কলরি, 
দকালিা কালজ মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির সন্তুবষ্ট 
আর দকালিা কালজ মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির 
অসন্তুবষ্ট। মািুষ যবদ তালদর প্রিতবির পূজা ও মািবিক 
িাবহদা দেলক দির হলয়, মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির হুকুলমর আিুগতয কলর তলি আল্লাহ তালদর 
জান্নালত বিরস্থায়ী বি‘আমলতর প্রবতশ্রুবত দদি। তারপরও 
অবিকাংশ জ্ঞািীলদর জ্ঞাি এ দুবিয়া খতম হওয়ার পর, 
িগদ, উপবস্থত ও িািুলষর ওপর প্রতীিার পরিতণী 
ভবিষযৎলক প্রািািয বদলত রাবজ হয় িা। তারা িলে িগদ 
পিয যা আমার কব্জায় রলয়লে, তা কীভালি সুদীঘণ কালের 
জিয িাকী বিবক্র করলিা? যা পতবেিীর ধ্বংস ও দুবিয়ার 
বিিঃলশষ হওয়ার পর োভ করার প্রবতশ্রুবত দদওয়া 
হলয়লে। অবিকাংশ দোলকর অিস্থা দদলখ মলি হয়, তারা 
িলে, তুবম এখি যা দদখে, তা গ্রহণ কর, আর যা শুিে 
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তা োড়। বকন্তু আল্লাহ রাবু্বে আোমীি যালক তাওবফক 
দদয়, দসই আবখরালতর মূেয িুঝলত পালর এিং ঈমালির 
শবি ও জ্ঞাি দ্বারা আবখরালতর স্থাবয়ত্ব ও রহসয সম্পলকণ 
জািলত পালর। আল্লাহ রাবু্বে আোমীি যারা আিুগতয 
কলর তালদর জিয দয সি বি‘আমত আর যারা মহাি 
আল্লাহ রাবু্বে আোমীলির িাফরমািী কলর তালদর জিয 
দযসি আযাি বিিণারণ কলরলেি তা তারা িুলঝি। তারা 
দুবিয়ার িাস্তিতা, পবরিতণি, অল্প সমলয় বিিঃলশষ হওয়া, 
দুবিয়ার গাদ্দারী ও অতযািার, অিািার সিই দদখলত 
পাি। তারা জালিি, দুবিয়া হলো আল্লাহ রাবু্বে আোমীি 
দযমি িণণিা কলরলেি, দখোিুো, ক্রীড়া, দকৌতুক ও িি-
সম্পদ ও দেলে সন্তাি বিলয় প্রবতলযাবগতা। আর িি-
সম্পদ বিলয় িাড়ািাবড় ও অহংকার। আর দুবিয়া হলো, 
িতবষ্টর দ্বারা উৎপন্ন ফসলের মত যা একজি কত ষকলক 
খুবশ কলর ও আিন্দ দদয়। অতিঃপর তুবম দদখলত পালি, 
উৎপাবদত ফসেগুলো শুবকলয় হেুদ িলণণর হলয় দগলে। 
অেি এসি ফসে একিু আলগও তরতাজা ও সিুজ 
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িলণণর বেে। তারপর এ ফসেগুলো খড়-কুলিা ও িুোয় 
পবরণত হয়। 

আমালদর ও দেলে সন্তািলদর সতবষ্ট এ জগলতই। ফলে 
আমরা এ োড়া বকেুই িুবঝ িা এিং এর িাইলর দকালিা 
বকেু িুঝলত রাবজ িা। আমালদর অভযাস আমালদর 
বিিারক আর আমালদর প্রিতবি আমালদর িাদশাহ। 
আমালদর জ্ঞালির ওপর ইন্দ্রসমূহ িমতাশীে ও রাজা। 
িফলসর িাবহদা ও দাবি অিুযায়ী িলে আমালদর জীিি।  

দমািকো, দুবিয়ার মহব্বত ও দুবিয়ালক আবখরালতর 
ওপর প্রািািয দদওয়া দুই কারলণ হলয় োলক।  

প্রেম কারণ: দীি ও ঈমাি ধ্বংস হওয়া।  

বদ্বতীয় কারণ: জ্ঞাি-িুবি িষ্ট হওয়া। 

দুবিয়ার মহব্বলতর পবরণবত 

দুবিয়ার প্রবত অবিক মহব্বত োকার কারলণ অলিক 
সমসযার সতবষ্ট হলয় োলক। দুবিয়া মািুলষর জিয অবিিাযণ 
ও জরুবর, বকন্তু তার অেণ এ িয় দয, এ দুবিয়াই হলি 
একজি মািুলষর দশষ প্রান্তর ও জীিলির সিবকেু। দুবিয়া 
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হলো একজি মািুলষর জিয আবখরালতর দিত ও 
দসতুিন্ধি স্বরূপ। একজি মািুলষর দশষ প্রান্তর ও গন্তিয 
হলো, আবখরালতর জীিি ও মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির সন্তুবষ্ট অজণি। দুবিয়ালত তার যািতীয় কাজ 
ও আমে হলি তার আসে গন্তিয ও দশষ বিকািার জিয। 
দুবিয়া তার আসে গন্তিয িা দশষ বিকািা িয়। এ 
কারলণই আল্লাহ রাবু্বে আোমীি আমালদর দুবিয়ার প্রবত 
অবিক মলিালযাগী হলত িা ঝুুঁলক পড়লত বিলষি কলরি 
এিং দুবিয়ার দমালহ পলড় আমরা যালত দিাুঁকায় িা পবড় 
এ জিয বতবি আমালদর সতকণ কলরি। দুবিয়ার প্রবত 
অবিক ঝুুঁলক পড়ালত িািাবিি িবতর সমু্মখীি হলত হয়। 
তা িাই িগলদ দহাক অেিা পরিতণীলত দহাক। বিলে 
কলয়কবি িবত ও পবরণবতর কো আলোিিা করা হলো।  

এক. দুবিয়ার মহব্বত সি অবিলষ্টর িাবিকাবি 

আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, “দুবিয়ালত 
আবখরালতর জিয প্রস্তুবতর িাবি হলো, আশালক খাি করা 
িা অবিক আশা করা হলত বিরত োকা। আর যািতীয় 
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সি কেযালণর িাবি হলো, আবখরালতর আকািা করা ও 
মহাি আল্লাহ রাবু্বে আোমীলির প্রবত দিবশ দিবশ িাবিত 
হওয়া। আর সমস্ত অবিলষ্টর িাবি হলো, দুবিয়ার প্রবত 
অবিক মহব্বত ও েম্বা আশা। এখালি একবি কো মলি 
রাখলত হলি আমরা অলিলকই আবে এমি যারা দকালিা 
বজবিলস কেযাণ আর দকালিা বজবিলস অকেযাণ তা আমরা 
ভালোভালি জাবি িা। অেি এ বিষয়সমূলহর ইেম হলো 
অতযন্ত উপকারী ও গুরুত্বপূণণ। কেযাণ ও অকেযালণর 
িাবি বক তা জািা অলিক িড় ইেম। আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি আমালদরলক তা জািা ও তার ওপর আমে 
করার তাওফীক দদি িা। আল্লাহ যালদর িাি দকিে 
তালদর কেযাণ দদি। আর যালদর বতবি িাি িা তালদর 
দিলয় হতভাগা দুবিয়ালত আর দকউ হলত পালর িা। 
কারণ, আল্লাহ রাবু্বে আোমীি ভালো ও খারাপ 
সিবকেুর জিয িাবি ও দরজা বিিণারণ কলর দরলখলেি। 

একজি মািুষ তা বদলয় তার বিকি প্রলিশ কলরি21।  

                                                           
21 হাদীউে আরওয়াহ ৪৭। 
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দুই. দুবিয়ার মহব্বত মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির 
সালে কুফুরী করা ও তার িাফরমািীর কারণ  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  

 ََكفرا، َوُيْصبِحَُ ُمْؤِمنا   َوَُيْمِس  ََكفرا، َوُيْمِس  ُمْؤِمنا   الر ُجُل  يُصبِحَُ«

ْنيَا ِمنَ  َُبِعَرض   ِدينهَ  يَبِيعُ    »ادلُّ

“মািুষ ঈমািদার অিস্থায় সকাে উদযাপি কলর, আর 
বিকালে দস কাবফর আিার ঈমালির অিস্থায় বিকাে 
অবতিাবহত কলর বকন্তু সকালে দস ঈমাি হারা হলয় যায়। 

দুবিয়ার সামািয স্বালেণর জিয দস তার দীিলক বিবক্র কলর 
দদয়”।22  

শাইখুে ইসোম ইমাম ইিি তাইবময়যাহ রহ. িলেি, 
“একজি কাবফর দসও কুফুরীর িবত সম্পলকণ জালি, 
বকন্তু দুবিয়ার মহব্বত তালক কুফলরর ওপর উদু্বি কলর। 
আল্লাহ রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি, 

                                                           
22 সহীহ মুসবেম, হাদীস িং ১১৮। 
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﴿ ُۢ ۡكرِهَ َوقَۡلُبُهۥ ُمۡطَمئِنُّ
ُ
ِ ِمنُۢ َبۡعِد إِيَمٰنِهِۦٓ إَِّلَّ َمۡن أ َمن َكَفَر بِٱَّللَّ

َح بِٱۡلُكۡفرِ  ن ََشَ يَمِٰن َوَلِٰكن مَّ َِن َصۡدرّٗ  بِٱۡۡلِ ا َفَعلَۡيِهۡم َغَضٞب م 
ِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم  ۡنَيا لََعَ  ١٠٦ٱَّللَّ نَُّهُم ٱۡسَتَحبُّواْ ٱۡۡلََيٰوةَ ٱدلُّ

َ
َذٰلَِك بِأ

َ ََّل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَكٰفِرِيَن  نَّ ٱَّللَّ
َ
ِيَن َطَبَع  ١٠٧ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ْوَلٰٓئَِك ٱذلَّ

ُ
أ

ٰ قُلُوبِهِ  ُ لََعَ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَغٰفِلُوَن ٱَّللَّ
ُ
بَۡصٰرِهِۡمۖ َوأ

َ
ََّل  ١٠٨ۡم َوَسۡمعِِهۡم َوأ

وَن  نَُّهۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱۡلَخِِٰسُ
َ
 [106,109]اَلحل:  ﴾١٠٩َجَرَم أ

“দয ঈমাি আিার পর আল্লাহর সালে  কুফুরী কলরলে 
এিং যারা তালদর অন্তর  কুফুরী দ্বারা উনু্মি কলরলে, 
তালদর ওপরই আল্লাহর দক্রাি এিং তালদর জিয রলয়লে 
মহা আযাি। ঐ িযবি োড়া যালক িািয করা হয় (কুফুরী 
করলত) অেি তার অন্তর োলক ঈমালি পবরতত প্ত। এিা 
এজিয দয, তারা আবখরালতর তুেিায় দুবিয়ার জীিিলক 
পেন্দ কলরলে। আর বিশ্চয় আল্লাহ কাবফর কাওমলক 
বহদায়াত কলরি িা। এরাই তারা, যালদর অন্তরসমূহ, 
েিণ সমূহ ও দতবষ্টসমূলহর ওপর আল্লাহ দমাহর কলর 
বদলয়লেি এিং তারাই হলচ্ছ গালফে। সলন্দহ দিই, 
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তারাই আবখরালত িবতগ্রস্ত”। [সূরা িাহাে, আয়াত: 
১০৬ -১০৯]  

বতি. আবখরালতর শাবস্তর পূলিণ দুবিয়ালতই শাবস্তর 
সমু্মখীি হওয়া 

আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, “দুবিয়ার 
মহব্বতকারী তার দুবিয়া দ্বারা সমস্ত মািুলষর দিলয় 
অবিক শাবস্ত দভাগ করলি। দস তার জীিলির বতিবি স্তলর 
সিণাবিক দিবশ আযালির সমু্মখীি হলি। দুবিয়ালত তার 
শাবস্ত হলো, িি-সম্পদ অজণি করার জিয দিষ্টা করা ও 
এর জিয দুবিয়াদারলদর সালে ঝগড়া-বিিাদ করা 
ইতযাবদর কষ্ট। আর আেলম িরযলখও দস অবিক কষ্ট 
পালি। দসখালি দস দুবিয়া হারালিার কলষ্ট ও দিদিা 
অিুভি করলি এিং আফলসাস করলত োকলি। যখি দস 
িুঝলত পারলি দয, তার মলিয ও তার সম্পলদর মালঝ 
বিরবদলির জিয বিলচ্ছদ ঘলিলে আর কখলিাই তার সালে 
এিং তার সম্পলদর সালে দদখা হলি িা এিং দুবিয়ার 
বিবিমলয় এখালি আর দকালিা িনু্ধ দস পালি িা যা তার 



 

61 

 

সমপযণালয়র হলি, তখি তার কলষ্টর আর অন্ত োকলি 
িা। আর দোকবি কিলরও অলিক আযালির অবিকারী 
হলি। িি-সম্পদ হারালিা বিন্তা, আফলসাস, দপলরশাবি 
তার আত্মায় এমিভালি আঘাত করলত োকলি দযমিবি 
সাপ, বিচু্ছ ও দপাকা-মাকড় তার দদলহ আঘাত করলত 
োলক”। 

বতবি আরও িলেি, “দুবিয়াদারলক কিলর শাবস্ত দদওয়া 
হলি এিং মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির সালে 
সািালতর বদি তো বকয়ামলতর বদিও অবিক শাবস্ত 
দদওয়া হলি। আল্লাহ রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম 
িলেি, 

ۡمَوٰلُُهمۡ ﴿
َ
َبُهم بَِها ِِف فًََل ُتۡعِجۡبَك أ ِ ُ َِلَُعذ  ۡوَلُٰدُهۡمۚٞ إِنََّما يُرِيُد ٱَّللَّ

َ
 َوََّلٓ أ

نُفُسُهۡم َوُهۡم َكٰفُِروَن 
َ
ۡنَيا َوتَزَۡهَق أ  [55]اتلوبة:  ﴾٥٥ٱۡۡلََيٰوةِ ٱدلُّ

“অতএি, দতামালক দযি মুগ্ধ িা কলর তালদর িি-সম্পদ 
এিং সন্তািাবদ, আল্লাহ এর দ্বারা দকিে তালদর আযাি 
বদলত িাি দুবিয়ার জীিলি এিং তালদর জাি দির হলি 
কাবফর অিস্থায়।” [সূরা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৫৫]  
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দকাি দকালিা মিীষী িলেি, “তালদর িি-সম্পদ একত্র 
করার কারলণ শাবস্ত দদওয়া হলি। আর তালদর অিস্থা 
এমি হলি িি-সম্পলদর মহব্বলত তালদর জাি যাওয়ার 
উপক্রম হলি। শুিুমাত্র সম্পলদর মহব্বলত দুবিয়ালত তারা 
মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির হক আদালয় অস্বীকার 
কলরবেে”23।  

িার. অন্তর আবখরালতর প্রবত অমলিালযাগী হওয়া ও দিক 
আমলে ত্রুবি করা 

দুবিয়াদারলদর অন্তর আবখরাত বিমুখ হলয় োলক। ফলে 
তারা দকালিা দিক আমে করলত িায় িা, তারা সি সময় 
তালদর েিয দুবিয়া কামাই করালত িযস্ত োলক। তালদর 
সি িরলির দিষ্টা, কষ্ট-লক্লশ ও পবরেম দুবিয়া কামাইর 
জিযই িযয় হলয় োলক। ফলে তারা আবখরাত দেলক 
িবিত হয়।  

                                                           
23 উদ্দাতুস সালিরীি ১৮৯। 
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আিু মুসা আশয়ারী রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  

حب   ْمن«
َ
َض   دْنيَاهُ  أ

َ
ََحب   َوَمن بِآِخَرتِِه، أ

َ
َض  آِخَرتَهُ  أ

َ
 بِدَُْنيَاُه، أ

  »َيْفنَ  َما ىلَع  َيبَْق  َما فَآثِرَُوا

“দয িযবি দুবিয়া োভ করলত দিবশ পেন্দ কলর, দস তার 
আবখরাত োভ করলত বগলয় িবতর সমু্মখীি হলি, আর 
দয িযবি আবখরাতলক অজণি করলত মহব্বত কলর, তালক 
অিশযই দুবিয়া অজণি করলত দোকসাি বদলত হলি। 
সুতরাং দতামরা যা বিরস্থায়ী তার অজণিলক িণস্থায়ী িস্তুর 
অজণলির ওপর প্রািািয দাও”।  শাইখুে ইসোম ইমাম 
ইিি তাইবময়যাহ রহ. আল্লাহ রাবু্বে আোমীলির িাণী-: 

ُٰصوَن ﴿ ِيَن ُهۡم ِِف َغۡمَرة  َساُهوَن  ١٠قُتَِل ٱۡۡلَرَّ ]اذلاريات:  ﴾١١ٱذلَّ
10,11] 

“বমেযািারীরা ধ্বংস দহাক! যারা সলন্দহ-সংশলয় বিপবতত, 
উদাসীি”। [সুরা আয-যাবরয়াত, আয়াত: ১০, ১১] 
সম্পলকণ িলেি, অেণাৎ তারা আবখরালতর বিষলয় 
অমলিালযাগী, দুবিয়ার মহব্বলত তারা ডুলি আলে। অেণাৎ 
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তালদর অন্তর দুবিয়া ও দুবিয়ার িি-সম্পলদর মহব্বলত 
আবখরাত দেলক ও তালদর দয উলদ্দলশয সতবষ্ট করা হলয়লে, 
তা দেলক সমূ্পণণ দিখির। তালদর অিস্থা আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীলির এ আয়ালতরই িামান্তর। আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি, 

ۡمرُ ﴿
َ
ۡغَفۡلَنا قَۡلَبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا َوٱتََّبَع َهَوىُٰه َوََكَن أ

َ
هُۥ َوََّل تُِطۡع َمۡن أ

 [28]الكهف :  ﴾٢٨ا فُُرطّٗ 

“আর ঐ িযবির আিুগতয কলরা িা, যার অন্তরলক আমরা 
আমালদর বযবকর দেলক গালফে কলর বদলয়বে এিং দয 
তার প্রিতবির অিুসরণ কলরলে এিং যার কমণ বিিষ্ট 
হলয়লে।” [সূরা আে-কাহাফ, আয়াত: ২৮] 

আয়ালত الغمرة উলল্লখ করা হলয়লে। আর এবি সািারণত 

প্রিতবির পূুঁজা করার কারলণই মািুলষর মলিয সতবষ্ট হলয় 
োলক। আর আয়ালত السهو শলব্দর অেণও একই িরলির। 

এ কারলণই িো হলয় োলক-  

 عنه القلب وذهاب اليشء عن الغفلة السهو
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 হলো, দকালিা িস্তু দেলক গালফে হওয়া ও তার السهو

দেলক মলিালযাগ েুলি যাওয়া। আর সমস্ত অবিলষ্টর দকন্দ্র 
বিনু্দ হলো, গাফেত ও কু-প্রিতবি। আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি ও আবখরাত দেলক গালফে হওয়ার ফলে 
কেযালণর সমস্ত দরজা (মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির বযবকর ও মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির 
জিয জাগ্রত দেলক ইিাদত িলন্দগী করা) িন্ধ হলয় যায়। 
আর কু-প্রিতবি সমস্ত অবিষ্ট, গাফেত ও আতলের দরজা 
খুলে দদয়। ফলে মািিাত্মা কুপ্রিতবির মলিয ডুলি োলক 
এিং আল্লাহ দেলক সমূ্পণণ অমলিালযাগী োলক। অন্তলর 
গাইরুল্লাহ স্থাি কলর দিওয়ার ফলে মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির বযবকর ভুলে োলক। গাইরুল্লাহলক বিলয় িযস্ত 
হয়, অন্তলর দুবিয়ার মহব্বত বিশাে আকার িারণ কলর। 
দযমি, সহীহ িুখারী ও হাদীলসর আরও অিযািয বকতালি 
আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  



 

66 

 

يناَِر، ْعبدُ  تَعس« َْرَهِم، َعبْدُ  تَِعس ادلِّ  اخَِلميصة، َعبْدُ  تعس ادلِّ

 إنْ  اْنتََفش، فَاَل  ِشيَك  َوإِذََا َواْنَتَكَس، تَِعَس  الَْقطيفة، عبْدُ  َتَعس

ْعطِيََ
ُ
، أ   »َسِخَط  ُمِنعَ  َوإنْ  رَِِضَ

“অলেণর দগাোম ধ্বংস দহাক, ধ্বংস দহাক সম্পলদর 
দগাোম, ধ্বংস দহাক দপাশালকর দগাোম, ধ্বংস দহাক 
জামা-কাপলড়র দগাোম। ধ্বংস দহাক, ধ্বংলসই বিমবিত 
োকুক দস। যখি দুবিয়ার মুসীিলত পবতত হয়, তা দযি 
হিালিা িা হয়। তালক যখি দুবিয়া দদওয়া হয় তখি দস 
খুবশ হয়, আর যখি তালক দুবিয় দদওয়া হয় িা তখি 
দস অসন্তুষ্ট হয়”। 

আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, “দুবিয়ার মহব্বত 
িান্দা ও তার আবখরালতর উপকারী কলমণর মালঝ প্রািীর 
ততবর কলর। কারণ, তার সামলি যখি দুবিয়া দপশ করা 
হয় তখি দস আবখরাতলক িাদ বদলয় দুবিয়ালক দস অবিক 
মহব্বত কলর তা বিলয়ই িযস্ত হয়। মািুষ এ দিলত্র বিবভন্ন 
িরলির হলয় োলক, কতক দোক আলে যালদর দুবিয়ার 
মহব্বত ঈমাি ও শরী‘আত দেলক বিরত রালখ। কতক 
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আলে যালদর ওপর আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির সন্তুবষ্ট 
োভ ও তার মাখেুলকর দখদমলতর জিয যা পােি করা 
ওয়াবজি, তা পােি করা হলত তালদর বিরত রালখ। ফলে 
দস তার ওপর দযসি ওয়াবজি রলয়লে দসগুলো িা 
িাবহযকভালি পােি কলর, িা দগাপলি পােি কলর। আিার 
কতক আলে যালদর দুবিয়ার মহব্বত অসংখয করণীয় 
কাজ দেলক বিরত রালখ। কতক আলে তালদর দুবিয়ার 
মহব্বত শুিুমাত্র দুবিয়া োলভর প্রবতিন্ধক হয় এমি 
ওয়াবজি দেলক বিরত রালখ অিযগুলো দস বিকই পােি 
কলর। আিার কতক দোক এমি আলে তারা দয সময় 
ওয়াবজিবি আদায় করা দরকার তখি আদায় করা হলত 
বিরত োলক। ফলে দস সময়মলতা আদায় করলত অেসতা 
কলর এিং যোযে পােি কলর িা। আিার কতক আলে 
দকালিা ওয়াবজি আদায় করলত বগলয় অন্তর বদলয় এিং 
দকিে মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির জিয তা আদায় 
কলর িা। ফলে দস দোক দদখালিার জিয কলর োলক 
অন্তর দেলক আদায় কলর িা। দুবিয়ার মহব্বলতর সিণবিে 
স্তর হলো, তা একজি িান্দালক দসৌভাগয োভ হলত বিরত 
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রালখ। আর তা হলো, মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির 
মহব্বলত অন্তর িযস্ত হওয়া, জিাি মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির িরলণ তরতাজা োকা, তার অন্তর তার 
জিালির উপর একত্র হওয়া এিং তার জিাি ও অন্তর 
তার প্রভুর ওপর একত্র হওয়া। সুতরাং িোিাহুেয 
দুবিয়ার মহব্বত ও তার প্রবত ভালোিাসা আবখরালতর 
িবত কলর, দযমি আবখরালতর মহব্বত দুবিয়ার 
উপাজণলির িবত কলর। হাদীস শরীলফ রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইবহ ওয়াসাল্লাম দেলক মারফু‘ সিলদ িবণণত, রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  

حب   ْمن«
َ
َض   دْنيَاهُ  أ

َ
ََحب   َوَمن بِآِخَرتِِه، أ

َ
َض  آِخَرتَهُ  أ

َ
 بِدَُْنيَاُه، أ

  »َيْفنَ  َما ىلَع  َيبَْق  َما فَآثِرَُوا

“দয িযবি দুবিয়া োভ করলত দিবশ পেন্দ কলর, দস তার 
আবখরাত োভ করলত বগলয় িবতর সমু্মখীি হলি, আর 
দয িযবি আবখরাতলক অজণি করলত মহব্বত কলর, তালক 
অিশযই দুবিয়া অজণি করলত দোকসাি বদলত হলি। 
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সুতরাং দতামরা যা বিরস্থায়ী তার অজণিলক িণস্থায়ী িস্তুর 
অজণলির ওপর প্রািািয দাও”। 

পাুঁি. অন্তলর মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির মহব্বত 
সতবষ্টলত প্রবতিন্ধক হয় ও বিঘ্ন ঘিায় 

ইমাম ইিি তাইবময়যাহ রহ. িলেি, “যখি অলিক িড় 
িড় ও শবিশােী উপাসয (বদরহাম, বদিার, কু-প্রিতবি ও 
িফস) দযগুলো অন্তরলক মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির মহ্বিত ও তার ইিাদত দেলক বিরত রালখ 
তা অন্তলরর ওপর কতত ণত্ব কলর, তখি দস অন্তলর কীভালি 
মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির মহব্বত োকলত 
পালর। কারণ, এসলির মহব্বত অন্তলর োকার দ্বারা মহাি 
আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির মহব্বত তার প্রবতিন্ধক হয়। 
আর কালরা অন্তর যবদ দুবিয়ার মহব্বলত ভবতণ হলয় োলক 
তা মাখেুলকর সালে আল্লাহলক শরীক করারই িামান্তর। 
দয অন্তর তার রলির পবরপূণণ মহব্বত ও ইিাদত কলর, 
দস অন্তলর আর কালরা প্রবত মহব্বত োকলত পালর িা। 
অন্তর গাইরুল্লাহর মহব্বতলক কীভালি প্রবতহত করলি 
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ও দূলর সরালি। কারণ, প্রবতবি দপ্রবমক তার দপ্রবমকার 
অন্তরলক তার বিলজর বদলকই আকত ষ্ট করলত োলক এিং 
তার বদলক িািলত োলক এিং দস তার দপ্রবমকালক তালক 
োড়া অিয কাউলক মহব্বত করা হলত বিরত রালখ”24।   

েয়. মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির বযবকলর অন্তর 
স্বাদ-আস্বাদি িা করা 

শাইখুে ইসোম ইমাম ইিি তাইবময়যাহ রহ. িলেি, 
“অন্তরলক সতবষ্ট করা হলয়লে মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির বযবকলরর জিয। এ কারলণই বসবরয়ার 
পূিণসূবর জ্ঞািীলদর দেলক একজি জ্ঞািী (আমার জািা 
মলত তার িাম সুোইমাি আে খাওয়ায রহ.) বতবি 
িলেি, বযবকর অন্তলরর জিয দদলহর জিয খালদযর মলতা। 

দদহ যখি অসুস্থ হয়, তখি দস দযমি খাওয়ালরর মজা 
পায় িা অিুরূপভালি দয অন্তলর দুবিয়ার মহব্বত োলক 

                                                           
24 যুহুদ ও পরলহজগারী ৩৮। 
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দস অন্তর আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির বযবকলরর মজা 
পায় িা”25।  

আবি ইমরাি আে বমসরী িলেি, “আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি দাউদ আোইবহস সাোলমর বিকি ওহী দপ্ররণ 
কলর িলেি, দহ দাউদ তুবম আমার ও দতামারা মালঝ 
এমি দকালিা আবেমলক বিিণািি কলরা িা যার অন্তলর 
দুবিয়ার মহব্বত জায়গা কলর আলে। দযসি আবেমলদর 
অন্তলর দুবিয়ার মহব্বত দগুঁলে আলে তারা আমার িান্দার 
জিয পলের কািা। আবম তালদর সিণবিকত ষ্ট দয শাবস্ত দদি, 
তা হলো, তালদর অন্তলরর অন্তিঃস্থে দেলক আমার সালে 
দমািাজালতর স্বাদ বিবিলয় দিি”26।  

সাত. সিণদা দুবশ্চন্তা অভাি অিিি ও মতবিলরাি  

যারা দুবিয়ালক অবিক মহব্বত কলর তালদর মলিয সিণদা 
দুবশ্চন্তা ও হতাশা বিরাজ কলর। তারা দকালিা বকেুলত 
শাবন্ত পায় িা। সি সময় তালদর মি মগজ দুবিয়ার 
                                                           
25 মাজমুয়ুে ফাতওয়া ৯/৩১৬। 
26 হাদীলস খাইসামাহ ১৬৬।  
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বিন্তায় বিলভার োলক। তারা বিক মলতা দখলত পালর িা 
ঘুমাইলত পালর িা। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম 
িলেি, 

َصبحَ  َمنْ «
َ
َْنيَا أ مهِ  أْكَب  وادلُّ  فْقَرهُ  وَجَعَل  ،َشملَهُ  َعلَيْهِ  اهللُ  َشتَت  هِّ

تِهِ  َولَمْ  َعيْنْيِه، بنَي 
ْ
ْنيَا منْ  يَأ َصبحَ  َوََْمن هَلُ، ُكتِبََ َما إال   ادلُّ

َ
 أ

مِه، أْكُب  واآْلِخرة  ضيَعتُه، َعلَيْهِ  َومَََجَع قَلِْبِه، ِف  ِغنَاهُ  اهللُ  َجَعَل  هِّ

َتتْهُ 
َ
َْنيَا َوأ   »راِغمة   َوِِه  ادلُّ

“দয িযবির জীিলি দুবিয়া অজণি করাই তার িড় িালগণি 
িা উলদ্দশয হলয় োলক, আল্লাহ রাবু্বে আোমীি তার 
ওপর বিশতঙ্খো িাবপলয় দদি। আর দবরদ্রতা ও অভাি 
তার দিালখর সামলি তুলে িলরি। দস যতই দিষ্টা করুক 
িা দকি আল্লাহ রাবু্বে আোমীি তার ভালগয যতিুকু 
দুবিয়া বেবপিি কলরলেি তার িাবহলর দস দুবিয়া হাবসে 
করলত পারলি িা। আর দয িযবির জীিলি আবখরাত 
অজণি করাই তার িড় িালগণি িা উলদ্দশয হলয় োলক, 
আল্লাহ রাবু্বে আোমীি তার অন্তরলক অভাি মুি কলর 
দদি। তার জিয আল্লাহ রাবু্বে আোমীি তার সম্পদলক 
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সহজ কলর দদি। আর দুবিয়া তার বিকি অপমাি 
অপদস্থ হলয় আসলত োলক”27।  

আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, “অিুরূপভালি যবদ 
দকালিা িযবি এমি হয় তার যািতীয় বিন্তা দুবিয়া অজণি 
করা অেিা তার িড় বিন্তা হলো দুবিয়া উপাজণি করা, 
তার অিস্থা উবল্লবখত হাদীলসর িণণিা অিুযায়ী হলি। তার 
পবরণবতও এমি হলি দযমিবি রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম িণণিা কলরি। বতরবমযী ও অিযািয হাদীলসর 
বকতালি আিাস ইিি মালেক রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক 
িবণণত, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  

 َشْملَُه، هَل  ومََجَع قَلْبِهَِ، ف ِغنَاهُ  اهللُ  َجَعَل  ُهمه، اآِلخَرةُ  ََكنَِت  َمنْ «

َتتْهُ 
َ
َْنيَا َوأ ، َوِهَ  ادلُّ َْنيَا ََكنَِت  َوََْمن راِغمة  ُمه، ادلُّ  فْقَرَُه اهللُ  َجَعَل  ه 

َق  َعيْنْيِه، بنَي  تِهِ  َولَم ْشملََه، َعلَيْهِ  َوفَر 
ْ
ْنيَا منَ  يَأ رَ  َما إاِل  ادلُّ  قُدِّ

  »هَلُ 

                                                           
27 বতরবমযী, হাদীস িং ২৪৬৫। আল্লামা আেিাবি হাদীসবিলক সহীহ 
িলে আখযাবয়ত কলরি।  
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“দয িযবির জীিলি আবখরাত অজণি করাই তার িড় 
িালগণি িা উলদ্দশয হলয় োলক, আল্লাহ রাবু্বে আোমীি 
তার অন্তরলক অভাি মুি কলর দদি। তার জিয আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীি তার সম্পদলক সহজ কলর দদি। আর 
দুবিয়া তার বিকি অপমাি অপদস্থ হলয় আসলত োলক।  
দয িযবির জীিলি দুবিয়া অজণি করাই তার িড় িালগণি 
িা উলদ্দশয হলয় োলক, আল্লাহ রাবু্বে আোমীি দবরদ্রতা 
ও অভাি তার দিালখর সামলি তুলে িলরি এিং তার 
ওপর বিশতঙ্খো িাবপলয় দদি। দস যতই দিষ্টা করুক িা 
দকি আল্লাহ রাবু্বে আোমীি তার ভালগয যতিুকু দুবিয়া 
বেবপিি কলরলেি, তার িাইলর দস দুবিয়া হাবসে করলত 
পারলি িা”28।  

দুবিয়ালত সিলিলয় িড় আযাি হলো, অনিকয, বিবচ্ছন্নতা 
ও অভাি অিিলির বিতয সঙ্গী হওয়া। যবদ দুবিয়া 
বপপাসুলদর মাোয় পাগোবম িা োকত এিং দুবিয়ার 
                                                           
28 বতরবমযী, হাদীস িং ২৪৬৫। আল্লামা আেিাবি হাদীসবিলক সহীহ 
িলে আখযাবয়ত কলরি। 
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মহব্বলত মাতাে িা হত, তাহলে তারা এ আযাি হলত 
মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির দরিালর পবরত্রাণ 
িাইত29।  

আি. দুবিয়ার মহব্বত মািুষলক মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির বযবকর দেলক বিরত রালখ 

আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, “দুবিয়ার মহব্বত 
মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির বযবকর ও তার 
ভালোিাসা দেলক মািুষলক বিরত রালখ। আর যার িি-
সম্পদ তালক মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির বযবকর 
দেলক বিরত রালখ, দস অিশযই িবতগ্রস্তলদর অন্তভুণি। 

মািিাত্মা যখি মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির বযবকর 
হলত গালফে হয়, তখি শয়তাি তালত স্থাি কলর দিয় 
এিং দস দযবদক ইচ্ছা কলর তালক দসবদক বিলয় যায়”30। 

আল্লামা ইিিুে জাওজী রহ. িলেি, “আবম আল্লাহর 
শপে কলর িেবে, যবদ দুবিয়া প্রলতযক ততষ্ণালতণর জিয 
                                                           
29 উদ্দাতুস সালিরীি ১৮৬। 
30 উদ্দাতুস সালিরীি ১৮৬। 
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বিলরি পবরচ্ছন্ন হয়, প্রবতবি অিুসন্ধািকারীর জিয 
সহজেভয এিং দুবিয়া আমালদর জিয স্থায়ী হয়; দকালিা 
বেিতাইকারী বিবিলয় িা দিয়, তাহলেও দুবিয়া দেলক 
বিমুখ হওয়া ফরয ও ওয়াবজি। কারণ, দুবিয়া মািুষলক 
আল্লাহ হলত বিরত রালখ এিং মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির িরণলক ভুবেলয় দদয়। আর দয বি‘আমত 
বি‘আমতদাতা দেলক বিরত রালখ তালক অিশযই পবরহার 
করলত হলি। অিযোয় বিপলদর সমু্মখীি হলত হলি”31।  

িয়. একজি দুবিয়াদালরর জিয দুবিয়াই হলো, তার দশষ 
গন্তিয 

আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, “যখি দকালিা 
িান্দা দুবিয়ালক মহব্বত কলর, তখি দুবিয়াই তার েিয 
হলয় োলক; দস দুবিয়া োড়া আর দকালিা বকেুই িুঝলত 
রাবজ হয় িা। তার কালে আর দকালিা বকেুই ভালো োলগ 
িা। আল্লাহ রাবু্বে আোমীি দযসি আমেলক আবখরাত 
োভ ও দুবিয়ার কেযালণর জিয বিিণারণ করলে, দসসি 

                                                           
31 তাজবকরাতুে ওয়াজ ৭১। 
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আমেগুলোলক দস দুবিয়া উপাজণলির মািযম বহলসলি 
িযিহার কলর। ফলে বিষয়বি পালি যায় আর অন্তণবিবহত 
বহকমত উেিপােি হলয় যায়। দমািকো, এখালি দু’বি 
বিষয় আলে, এক- মািযমলক েিয িাবিলয় দিওয়া, দুই- 
আবখরালতর আমে দ্বারা দুবিয়া উপাজণি করা। আর এ 
হলো সিণবিকত ষ্ট উেিপােি এিং মািিাত্মার জিয 
সিলিলয় জঘিয ও মারাত্মক পবরণবত। এ িরলির 
দোলকর দিলত্র আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির িাণী হুিহু 
প্রলযাজয। আল্লাহ রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম 
িলেি,  

ۡعَمٰلَُهۡم فِيَها ﴿
َ
ِ إََِلِۡهۡم أ ۡنَيا َوزِينََتَها نُوَف  َمن ََكَن يُرِيُد ٱۡۡلََيٰوةَ ٱدلُّ

ِيَن لَۡيَس لَُهۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِّلَّ  ١٥َوُهۡم فِيَها ََّل ُيۡبَخُسوَن  ْوَلٰٓئَِك ٱذلَّ
ُ
أ

ا ََكنُواْ َيۡعَملُوَن ٱنلَّاُرۖ  ]اهلود :  ﴾١٦وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيَها َوَبِٰطٞل مَّ
15,16]  

“দয িযবি দুবিয়ার জীিি ও তার দজৌেুস কামিা কলর, 
আবম দসখালি তালদরলক তালদর আমলের ফে পুলরাপুবর 
বদলয় বদই এিং দসখালি তালদরলক কম দদওয়া হলি িা। 
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এরাই তারা, আবখরালত যালদর জিয আগুি োড়া আর 
বকেুই দিই এিং তারা দসখালি যা কলর তা িরিাদ হলয় 
যালি আর তারা যা করত, তা সমূ্পণণ িাবতে”। [সূরা হুদ, 
আয়াত: ১৫, ১৬] আল্লাহ রাবু্বে আোমীি িলেি, 

َمن ََكَن يُرِيُد َحۡرَث ٱٓأۡلِخَرةِ نَزِۡد ََلُۥ ِِف َحۡرثِهِۦۖ َوَمن ََكَن يُرِيُد ﴿
ۡنَيا  ۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمن نَِّصيٍب َحۡرَث ٱدلُّ  ﴾٢٠نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَها َوَما ََلُ

 [20]الشورى: 

“দয আবখরালতর ফসে কামিা কলর, আমরা তার জিয 
তার ফসলে প্রিতবি দাি কবর, আর দয দুবিয়ার ফসে 
কামিা কলর আমরা তালক তা দেলক বকেু বদই এিং 
আবখরালত তার জিয দকালিা অংশই োকলি িা”। [সূরা 
আশ-শূরা, আয়াত: ২০] 

আল্লাহ রাবু্বে আোমীি িলেি 

ۡلَنا ََلُۥ فِيَها َما نََشآُء لَِمن نُّرِيُد ُثمَّ ﴿ ن ََكَن يُرِيُد ٱۡلَعاِجلََة َعجَّ مَّ
ۡدُحورّٗ َجَعۡلَنا ََلُۥ َجَهنََّم يَۡصلَىَٰها َمۡذُمومّٗ  َراَد ٱٓأۡلِخَرةَ  ١٨ا ا مَّ

َ
َوَمۡن أ
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ۡشُكورّٗ َوَسََعٰ لََها َسۡعَيَها َوُهَو ُمؤۡ  ْوَلٰٓئَِك ََكَن َسۡعُيُهم مَّ
ُ
 ﴾١٩ا ِمٞن فَأ

  [19, 18]اإلَسا: 

“দয দুবিয়া িায় আবম দসখালি তালক দ্রুত বদলয় বদই, যা 
আমরা িাই, যার জিয িাই। তারপর তার জিয বিিণারণ 
কবর জাহান্নাম, দসখালি দস প্রলিশ করলি বিবন্দত, 
বিতাবড়ত অিস্থায়। আর দয আবখরাত িায় এিং তার 
জিয যোযে দিষ্টা কলর মুবমি অিস্থায়, তালদর দিষ্টা হলি 
পুরস্কারলযাগয”। [সূরা আে-ইসরা, আয়াত: ১৮-১৯] 

এখালি বতিবি আয়াত আলে একবি আয়াত অপর 
আয়ালতর সালে সামঞ্জসয এিং আয়াত বতিবির অেণ এক 
ও অবভন্ন। অেণাৎ দয িযবি তার আমলের মািযলম মহাি 
আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির সন্তুবষ্ট ও আবখরালতর 
কেযাণলক িাদ বদলয়, দুবিয়া ও দুবিয়া দসৌন্দযণ কামিা 
কলর, তার ভালগ তাই বমেলি দস যা িায়; দস আর দকালিা 
বকেু পালি িা। এ বিষলয় রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম হলত একাবিক িণণিা রলয়লে, দযগুলো 
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আয়ালতর িযাখযা কলর এিং আয়ালতর অেণলক সমেণি 
কলর”32।  

দশ: িান্দার আমে িষ্ট হয় এিং সাওয়াি ও বিবিময় 
দেলক িবিত হয় 

আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, “দতামরা একিু 
বিন্তা কলর দদখ! দুবিয়াদালরর পবরণবত কতই খারাপ 
এিং দস কত িড় িড় োওয়াি ও বিবিময় দেলক িবিত 
হলয় োলক। একজি মুজাবহদ যখি মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির রাস্তায় পাবেণি উলদ্দশয হাবসলে েলিয বজহাদ 
কলর শহীদ হয়, তখি দস আর দকালিা সাওয়াি িা 
বিবিময় পায় িা, তার আমে িরিাদ হলয় যায় এিং দস 
সিণপ্রেম জাহান্নালম প্রলিশকারীলদর অন্তভুণি হয়33। 

এগার. হিকাবরতা 
দুবিয়ার মহব্বলতর কারলণ একজি মািুলষর মলিয 
হিকারীতা সতবষ্ট হয়। ফলে দস আর কাউলক মািলত 
                                                           
32 উদ্দাতুস সালিরীি ১৮৬। 
33 উদ্দাতুস সালিরীি ১৮৬। 
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িায়িা এমিবক আল্লাহর আলদশ বিলষিও তার বিকি 
গুরুত্বহীি হলয় যায়। আল্লাহ রাবু্বে আোমীি কুরআলি 
কারীলম িলেি,  

نَسَٰن ََلَۡطََغٰٓ ﴿ ٓ إِنَّ ٱۡۡلِ
ن رََّءاهُ ٱۡسَتۡغََنٰٓ  ٦ّلََكَّ

َ
 [7-6]العلق:  ﴾٧أ

“কখলিা িয়, বিশ্চয় মািুষ সীমােঙ্ঘি কলর োলক। 
দকিিা দস বিজলক মলি কলর স্বয়ংসমূ্পণণ”। [সূরা আে-
‘আোক, আয়াত: ৬-৭] আল্লামা ইিি কাসীর রহ. িলেি, 
“ইিি আিী হালতম রহ. িলেি, আমালক হাদীস িণণিা 
কলরি যালয়দ ইিি ইসমাইে বতবি িলেি, আমালক 
হাদীস িণণিা কলরি, জাফর ইিি আওি... আবু্দল্লাহ 
রাবদয়াল্লাহু আিহু িলেি,  

 يستويان وال ادلنيا، وصاحب العلم صاحب يشبعان ال منهومان«

 ادلنيا صاحب الرمحن،وأما رىض فزيداد العلم صاحب فأما

 »الطغيان ف فيتمادى

“দুই দোভী িযবি কখলিা পবরতত বপ্ত োভ কলর িা। এক 
হলো, জ্ঞািী-লোক বদ্বতীয় হলো, দুবিয়াদার। তারা উভয় 
কখলিা সমাি হয় িা। জ্ঞািী দোক তার জ্ঞালির কারলণ 
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মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির সন্তুবষ্ট িতবি পায়। আর 
দুবিয়াদার তার দুবিয়ার কারলণ হৎকারীতা ও সীমােঙ্ঘি 
িতবি পায়।” তারপর আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু আিহু   َّإِن ٓ ّلََكَّ

نَسَٰن ََلَۡطََغٰٓ  ن رََّءاهُ ٱۡسَتۡغََنٰٓ  ٦ٱۡۡلِ
َ
﴾أ  ﴿ “কখলিা িয়, বিশ্চয় 

মািুষ সীমােঙ্ঘি কলর োলক। দকিিা দস বিজলক মলি 
কলর স্বয়ংসমূ্পণণ”। আয়াত বতোওয়াত কলরি, কখলিা 
িয়, বিশ্চয় মািুষ সীমােঙ্ঘি কলর োলক। দকিিা দস 
বিজলক মলি কলর স্বয়ংসমূ্পণণ। [সূরা আে-‘আোক, 
আয়াত: ৬-৭] আর অপর দোলকর বিষলয় িলেি, এ 
হাদীসবি রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম হলত 
মারফু‘ সিলদ িবণণত, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম িলেি,  

  »دنيا وطالب علم طالب يشبعان ال منهومان«

“দুই দোভী তালদর দোভ কখলিাই দশষ হয় িা। এক- 
ইেম বপপাসী, দুই- দুবিয়া দোভী”।  
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িার. দীি বিবক্র কলর দুবিয়া ক্রয় করা 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  

نا الر ُجل يْصبِحَُ الُمْظِلِم، الل يْلِ  َكِقَطعِ  فتَن ا باأِلْعَمالِ  بَاِدُروا«  ُمؤم 

ا، َوُيْمِس   بَعَرض   ِدينَهُ  يَبِيعُ  ََكفرا، َوُيْصبِحَُ ُمْؤِمنا   َويْمِس  ََكفر 

ْنيَا ِمنَ    »ادلُّ

“অমিসযার রালতর মলতা অন্ধকার বফতিা দতামালদর ঘ্রাস 
করার পূলিণ দতামরা দিক আমেসমূহ করার জিয 
প্রবতলযাবগতা কর। কারণ, তখি একজি দোক বদলির 
শুরুলত মুবমি োকলি আর বদলির দশলষ দস কাবফর হলয় 
যালি। আর বদলির দশলষ দস মুবমি োকলি আিার বদলির 
শুরুলত দস কাবফর হলয় যালি। দুবিয়ার সামািয সম্পলদর 
বিবিময় দস তার দীিলক বিবক্র কলর দদলি”।  

দতর. মহাি আল্লাহ রাবু্বে আোমীি সম্পলকণ িা দজলি 
কো িো এিং দীলির মলিয িতুি আবিষ্কার করা 
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আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, “মহা মূেযিাি িাণী: 
দয সি আহলে ইেমগণ, দুবিয়ালক আবখরালতর ওপর 
প্রািািয দদয় ও মহব্বত কলর, দস অিশযই ফতওয়া িা 
দকালিা বিষলয় বসিান্ত দদওয়ার দিলত্র মহাি আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীি সম্পলকণ িা হক কো িেলি। কারণ, 
আল্লাহ রাবু্বে আোমীি মািিজাবতর জিয দয বিিাি 
িাবযে কলরলেি তা অলিক সময় মািুলষর মলতর 
পবরপন্থী হলয় োলক। বিলশষ কলর যারা দুবিয়াদার, 
দিতত লত্বর দোভী ও কু-প্রিতবির পূুঁজারী। কারণ, তালদর 
উলদ্দশয কখলিাই হলকর বিরুিািরণ িা বিলরাবিতা করা 
োড়া হাবসে হয় িা। যখি দকালিা আবেম িা জ্ঞািী 
দিতত ত্ব-লোভী ও প্রিতবির পূজারী হয়, তখি দস তার 
উলদ্দলশয সলতযর বিলরাবিতা করা োড়া সফে হলত পালর 
িা। বিলশষ কলর যখি তার মলিয সলন্দহ, সংশয় ততবর 
হয়, তখি তার সলন্দহ ও কু-প্রিতবি তার িফলসর 
িাবহদালক আরও উসবকলয় দদয়। তখি তার দেলক সতয 
সুস্পষ্ট িা তার মলিয দকালিা প্রকার আিরণ িা োকা 
স্বলত্বও আত্মলগাপি কলর এিং সলতযর বিলরাবিতা করলত 
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দস দকালিা প্রকার কুণ্ঠালিাি কলর িা। আর দস িলে 
আমার জিয তাওিার পে দখাো আলে, আবম মততুযর আলগ 
তাওিা কলর দিি মহাি আল্লাহ রাবু্বে আোমীি আমালক 
িমা কলর দদলিি। এলদর মত দোকলদর সম্পলকণ আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি,  

َهَوِٰتِۖ ﴿ ْ ٱلشَّ لَٰوةَ َوٱتََّبُعوا ْ ٱلصَّ َضاُعوا
َ
فََخلََف ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َخۡلٌف أ

ْوَلٰٓئَِك إَِّلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصٰلِحّٗ  ٥٩َغيًّا فََسۡوَف يَۡلَقۡوَن 
ُ
ا فَأ

  [59,60]مريم:  ﴾٦٠ا   ّٗ يَۡدُخلُوَن ٱۡۡلَنََّة َوََّل ُيۡظلَُموَن َشۡي 

“তালদর পলর আসে এমি এক অসৎ িংশির যারা 
সাোত বিিষ্ট করে এিং কু-প্রিতবির অিুসরণ করে। 
সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নালমর শাবস্ত প্রতযি করলি। 
তলি তারা িয় যারা তাওিা কলরলে, ঈমাি এলিলে এিং 
সৎকমণ কলরলে; তারাই জান্নালত প্রলিশ করলি এিং 
তালদর প্রবত দকালিা যুেুম করা হলি িা।” [সূরা 
মারইয়াম, আয়াত: ৫৬-৬০] 

আল্লাহ রাবু্বে আোমীি তালদর বিষলয় আরও িলেি,  
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ُخُذوَن َعَرَض َهَٰذا فََخلََف ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َخۡلٞف ﴿
ۡ
َورِثُواْ ٱۡلِكَتَٰب يَأ

لَۡم 
َ
ۚٞ أ ُخُذوهُ

ۡ
ِۡثلُُهۥ يَأ تِِهۡم َعَرٞض م 

ۡ
ۡدََنٰ َوَيُقولُوَن َسُيۡغَفُر نَلَا ِإَون يَأ

َ
ٱۡۡل

ِ إَِّلَّ ٱۡۡلَقَّ َوَدرَُسواْ  ن َّلَّ َيُقولُواْ لََعَ ٱَّللَّ
َ
ِيَثُٰق ٱۡلِكَتِٰب أ يُۡؤَخۡذ َعلَۡيِهم م 

فًََل َتۡعقِلُوَن  َما فِيهِِۗ 
َ
يَن َيتَُّقوَنۚٞ أ ِ اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َخرۡيٞ ل َِّلَّ  ﴾١٦٩َوٱدلَّ

  [169]األعراف: 

“অতিঃপর তালদর পলর স্থোবভবষি হলয়লে এমি অলযাগয 
িংশির যারা বকতালির উিরাবিকারী হলয়লে, তারা এ 
িগণযতর (দুবিয়ার) সামগ্রী গ্রহণ কলর এিং িলে, ‘শীঘ্রই 
আমালদর িমা কলর দদওয়া হলি’। িস্তুত যবদ তার 
অিুরূপ সামগ্রী (আিারও) তালদর বিকি আলস তলি 
তারা তা গ্রহণ করলি। তালদর কাে দেলক বক বকতালির 
অঙ্গীকার দিওয়া হয় বি দয, তারা আল্লাহর িযাপালর সতয 
োড়া িেলি িা? আর তারা এলত যা আলে, তা পাি 
কলরলে এিং আবখরালতর আিাস তালদর জিয উিম, 
যারা তাকওয়া অিেম্বি কলর। দতামরা বক িুঝ িা?” 
[সূরা আে-আ‘রাফ, আয়াত: ১৬৯] তারা দুবিয়ার বিকত ষ্ট 
ও পিা-গন্ধ বজবিসলক গ্রহণ করে, অেি তারা জালি 
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এগুলোলক মহাি আল্লাহ রাবু্বে আোমীি তালদর জিয 
হারাম দঘাষণা করলে। তারা িলে, মহাি আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি আমালদর িমা করলিি। আিার যখি তালদর 
সামলি অপর বকেু তুলে িরা হয়, তারা তাও গ্রহণ কলর। 
তারা দুবিয়ার দকালিা িস্তু দপলেই তা গ্রহণ করলত োলক। 
দুবিয়ার প্রবত তালদর অবিক দোভই তালদর মহাি আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীলির ওপর িা হক ও অসতয কো িোর 
প্রবত দপ্ররণা দযাগায়। তখি তারা িলে, এবি মহাি 
আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির বিিাি শরী‘আত ও দীি। 
অেি তারা জালি মহাি আল্লাহ রাবু্বে আোমীলির দীি 
শরী‘আত ও বিিাি তার সমূ্পণণ বিপরীত। প্রেমত তারা 
জালি এবি মহাি আল্লাহ রাবু্বে আোমীলির দীি 
শরী‘আত ও বিিাি। আিার কখলিা কখলিা মহাি আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীি সম্পলকণ এমি কো িলে যা তারা জালি 
িা। আিার কখলিা কখলিা এমি কো িলে, দয কো দয 
িাবতে তা তারা জালি। আর যারা মহাি আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীিলক ভয় কলর তারা জালি দয আবখরাত দুবিয়া 
দেলক অবত উিম। দুবিয়ার মহব্বত ও দিতত লত্বর দোভ 
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তালদরলক দুবিয়ালক আবখরালতর ওপর প্রািািয দদওয়ার 
প্রবত উৎসাহ দদয় িা।  

দিৌদ্দ. ভালো কালজর আলদশ ও অসৎ কাজ দেলক িারণ 
করা দেলড় দদয় এিং মহাি আল্লাহ রাবু্বে আোমীলির 
রাস্তায় বজহাদ করা দেলড় দদয় 

আল্লাহ রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি,  

ِيَن ﴿ َها ٱذلَّ يُّ
َ
أ ِ َيٰٓ َءاَمُنواْ َما لَُكۡم إَِذا قِيَل لَُكُم ٱنِفُرواْ ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ

ِِۚ َفَما َمَتُٰع  ۡنَيا ِمَن ٱٓأۡلِخَرة رَِضيُتم بِٱۡۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
َ
ۡرِضِۚ أ

َ
ٱثَّاقَۡلُتۡم إََِل ٱۡۡل

ۡنَيا ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِّلَّ قَلِيٌل    [38]اتلوبة:  ﴾٨ٱۡۡلََيٰوةِ ٱدلُّ

“দহ ঈমািদারগণ, দতামালদর কী হলো, যখি দতামালদর 
িো হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুলি) দির হও, তখি দতামরা 
যমীলির প্রবত প্রিেভালি ঝুুঁলক পড়? তলি বক দতামরা 
আবখরালতর পবরিলতণ দুবিয়ার জীিলি সন্তুষ্ট হলে? অেি 
দুবিয়ার জীিলির দভাগ-সামগ্রী আবখরালতর তুেিায় 
এলকিালরই িগণয”। [সূরা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৩৮]  
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আিু সাঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি, 

الال«
َ
حَدُكمْ  يْمنَعن   أ

َ
نْ  اَلا ِس  رْهبَةُ  أ

َ
و َرآهُ  إَِذا ِِبَق   َيُقوَل  أ

َ
 أ

رُب  اَل  فَإنهُ  َشِهَدُه؛ ، ِمن َيقِّ جل 
َ
نْ  ِرْزق   ِمنْ  ُيبَاِعدُ  َواَل  أ

َ
 َيُقوَل  أ

ََِكر ِبق   ْوُيَذا
َ
   »بعظِيم أ

“সািিাি! মািুলষর ভয় দযি দতামালদর কাউলক সতয 
কো িো হলত বিরত িা রালখ যখি তুবম দকালিাবি সতয 
তা জাি িা প্রতযি কর। কারণ, তুবম যবদ যবদ সতয কো 
িে িা দকালিা মহাি কাজলক িরণ কবরলয় দাও তলি 
মািুষ দতামার মততুযলক কালে দিলি আিলত পারলি িা 
এিং দতামালক দতামার বরবযক দেলক দূলর সরালত পারলি 
িা”।  

পলির: মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির সাহাযয বিেম্ব 
হলি এিং শত্রুলদর অন্তর দেলক দতামালদর ভীবত দূর 
হলি 

সাওিাি রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  
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َْن اأْلممُ  يُوِشُك «
َ
َكلَةُ  تََداَع  َكما َعلْيُْكم تََداَع  أ

َ
 إِل  اأْل

ْنتُمْ  بَْل  :قال يومئذ؟ حنن قلة ومن :قائل فقال .قَْصَعِتَها
َ
 يْوََمئِذ   أ

يِْل، َكُغثَاءِ  ُغثَاء   َولَِكن ُكمْ  َكثرِي   َعن   الس   ُصدورِ  من اهللُ  َويَلَْْنَ

َِوُكمْ   فقال الْوَْهَن، قُلُوبِكمْ  ِف  اهللُ  َويَلَْقِذَفن   ِمنُْكْم، الَمَهابَةَ  َعُدا

نيَا ُحبُّ  :قال الوهن؟ وما اهلل رسول يا :قائل ْ  »الَموِْت  َوََكَراِهيةُ  ادلُّ

“অবিলরই এ উম্মলতর দোকলদর ওপর এমি একবি 
সময় আসলি দতামালদর বিপলি দতামালদরলক এমিভালি 
ডাকা হলি দযমিবি দমজিাি দমহমািলদর খাওয়ালরর 
দিবিলের বদলক ডাকলত োলক। একজি এ কো দশালি 
একজি সাহািী িেে, দসবদি বক আমালদর মুসবেমলদর 
সংখযা কম হলি? রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম 
িেলেি, িা। িরং, দসবদি দতামালদর সংখযা আরও দিবশ 
হলি! তলি দতামরা দসবদি িিযার পাবিলত দভলস আসা 
আিজণিার মলতা। আল্লাহ রাবু্বে আোমীি দতামালদর 
শত্রুলদর অন্তর দেলক দতামালদর ভীবতলক দুর কলর বদলি 
এিং দতামালদর অন্তরসমূলহ ওহাি দেলে দদলি। তারপর 
একজি সাহািী দাুঁবড়লয় বজজ্ঞাসা করলেি, দহ আল্লাহর 
রাসূে ওহাি বজবিসবি কী? উিলর রাসূে সাল্লাল্লাহু 
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আোইবহ ওয়াসাল্লাম িেলেি, ওহাি হলো, দুবিয়ার 
মহব্বত ও মততুযলক অপেন্দ করা”। 

দষাে. দুবিয়া ও আবখরালতর িবতর সমু্মখীি হওয়া 

 আল্লাহ রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি,  

﴿ ِۖ ٰ َحۡرف  َ لََعَ نَّ َوِمَن ٱنلَّاِس َمن َيۡعُبُد ٱَّللَّ
َ
َصابَُهۥ َخرۡيٌ ٱۡطَمأ

َ
 فَإِۡن أ

 ٰ َصاَبۡتُه فِۡتَنٌة ٱنَقلََب لََعَ
َ
ۚٞ َذٰلَِك بِهِۦۖ ِإَوۡن أ ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةَ ۦ َخِِسَ ٱدلُّ وَۡجِههِ

اُن ٱلُۡمبنُِي   [11]احلج:  ﴾١١ُهَو ٱۡۡلُِۡسَ

“মািুলষর মলিয কতক এমি রলয়লে, যারা বদ্বিার সালে 
আল্লাহর ইিাদাত কলর। যবদ তার দকালিা কেযাণ হয় 
তলি দস তালত প্রশান্ত হয়। আর যবদ তার দকালিা বিপযণয় 
ঘলি, তাহলে দস তার আসে দিহারায় বফলর যায়। দস 
দুবিয়া ও আবখরালত িবতগ্রস্ত হয়। এবি হলো সুস্পষ্ট 
িবত।” [সূরা আে-হজ, আয়াত: ১১]  

হাসাি রহ. িলেি, প্রবতবি মািুলষর উপাজণি হলো দস দয 
বিলয় বিন্তা কলর তা। দয িযবি দকালিা বকেুর ইচ্ছা কলর 
দস তারা আলোিিা দিবশ কলর। মলি রাখলি, যার 
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আবখরাত দিই তার িতণমািও দিই আর দয িযবি 
দুবিয়ালক আবখরালতর ওপর প্রািািয দদলি তার দুবিয়াও 
দিই আবখরাতও দিই।  

সলতর. দপলির পূজা করা ও আত্মার মততুয হওয়া 

আল্লামা ইিিুে যাওজী রহ. িলেি, “দুবিয়ার 
মহব্বতকারীর দতষ্টান্ত যবদও দস ইিাদত িলন্দগীলত খুি 
কষ্ট কলর োলক, িাি বেিালিার মলতা একজি উিায় 
অপরজি রালখ। ফলে তা আর তার জায়গা দেলক সলর 
িা, কমও হয় িা আিার দিবশও হয় িা। অিুরূপভালি 
যার অন্তর দুবিয়ার মহব্বলত মশগুে, আর তার অঙ্গ-
প্রতযঙ্গ ইিাদত িলন্দগীলত মশগুে, িাবহযক বদক বদলয় দস 
আজীিি মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির তিকিয োলভ 
পবরেম কলর যালচ্ছ, আর অন্তলরর বদক বদলয় দস মহাি 
আল্লাহ রাবু্বে আোমীি দেলক দূলর সরলে। তার অিস্থার 
দকালিা পবরিতণি িাই। দস তা জায়গাই অিস্থাি করলে, 
জায়গা দেলক সরলত পারে িা।  
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আিার. খারাপ পবরণবত 

হালফয আিু মুহাম্মাদ আবু্দে হক ইিি আবু্দর রহমাি 
আে-আসবিেী রহ. িলেি, খারাপ পবরণবতর (মহাি 
আল্লাহ রাবু্বে আোমীি আমালদর তা হলত রিা করুক) 
একাবিক কারণ ও মািযম আলে। খারাপ পবরণবতর 
সিলিলয় িড় কারণ হলো, দুবিয়ার প্রবত ঝুুঁলক পড়া, 
অবিক দোভ করা এিং শুিুমাত্র দুবিয়ার অিুসন্ধালি 
আত্মবিলয়াগ করা; আবখরাত দেলক মুখ বফবরলয় রাখা ও 
আবখরালতর কেযালণর প্রবত দকালিা প্রকার ভ্রুলিপ িা 
করা। একবি কো মলি রাখলত হলি, মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির িাফরমাবি ও গুিালহর দুিঃসাহস মািুষলক 
খারাপ পবরণবতর বদলক বিলয় যায়। এ োড়াও অলিক 
সময় দদখা যায়, মািুলষর মলিয এক িরলির গুিাহ 
প্রািািয বিস্তার কলর, ফলে দস সতযলক অস্বীকার করলত 
ঔিতয হয়। আিার একিরলির মািুষ আলে তার মলিয 
দকালিা একবি বিষলয় তার সাহস অবতবরি হলয় োলক, 
তখি অবতবরি সাহলসর কারলণ দস তালক বিয়ন্ত্রণ 
করলত পালর িা, তার অন্তর িা আত্মা বিয়ন্ত্রণ হারা হয়, 
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জ্ঞাি িুবি দোপ পায় এিং তার অন্তর দেলক মহাি 
আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির িুর বিলি যায়। তখি তার 
বিকি তালক তার এ করুণ পবরণবত হলত িাুঁিালিার জিয 
উপলদষ্টা িা িাতণািাহক পািালিা হয়। বকন্তু তার উপলদশ, 
আলদশ বিলষি তার দকালিা উপকালর আলস িা এিং 
ওয়াজ িবেহত দকালিা কালজ োলগ িা। অলিক সময় 
এমি হয়, দোকবি এ করুণ অিস্থায় মারা যায়। তখি 
দস অলিক দুর দেলক একজি আহ্বািকারীর আহ্বাি 
শুিলত পায়, দয তালক দডলক িলে এখি দতামার বক 
হলি? দতামালক কত শত শত িার সতকণ করা হলয়বেে 
বকন্তু তুবম আমালদর কোয় কণণপাত কর বি। এখি তার 
বিকি আহ্বািকারী বক িলে তার অেণ স্পষ্ট হয় িা, দস 
বক িায় তা এখি আর দকউ জািলত পালর িা। যবদও 
আহ্বািকারী িার িার আহ্বাি কলর এিং পুিরায় ডাকলত 
োলক।  

দুবিয়ার মহব্বলতর বিবকৎসা 
দুবিয়ার মহব্বত মািিাত্মার জিয একবি মারাত্মক ও 
ধ্বংসাত্মক িযাবি । এ িযাবির বিবকৎসা অতযন্ত জরুরী। 
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আর মলি রাখলত হলি, প্রলতযক দরালগরই বিবকৎসা 
আলে। বিবকৎসা োড়া দকালিা দরাগ দিই। িাই তদবহক 
দরাগ দহাক অেিা আত্মার দরাগ। তদবহক দরালগর দিলয় 
আত্মার দরাগ মািুলষর জিয আরও অবিক িবতকর ও 
মারাত্মক। মািুষ দুবিয়ালত তদবহক দরাগলক দযভালি 
গুরুত্ব বদলয় োলক, আত্মার দরাগলক দসভালি গুরুত্ব দদয় 
িা। যার ফলে মািুলষর িযবিগত, পাবরিাবরক, সামাবজক 
ও রাষ্ট্রীয় জীিলি অশাবন্তর সতবষ্ট হয়। মািিাত্মার িযাবি 
একজি মািুলষর জীিিলক বিষণ্ণ কলর তুলে। সুতরাং 
মািিাত্মায় দযসি সংক্রামক ও িযাবিলত আক্রান্ত হয় তার 
বিবকৎসা বক তা জািা ও তদিুযায়ী বিবকৎসা করা ফরয। 
দুবিয়া মহব্বত এবি মািিাত্মার একবি িবতকর ও 
মারাত্মক িযাবি। অবিকাংশ মািুষ এ িযাবিলত আক্রান্ত ও 
জজণবরত। এ িযাবির বিবকৎসা বক তা বিলে আলোিিা 
করা হলো। 

এক. দুবিয়ার হাকীকত ও িাস্তিতা সম্পলকণ গভীর ইেম 
োকলত হলি 
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দুবিয়ার হাকীকত ও িাস্তিতা বিষলয় আমরা উপলর 
আলোিিা কলরবে।  

দুই. দুবিয়ালক বিকত ষ্ট ও তুচ্ছ িলে জািা 

আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, “ইসহাক ইিি 
হািী রহ. তার মাসালয়লের আলোিিায় িলেি, “একবদি 
আিু আবু্দল্লাহ রহ. হাসাি রহ. এর কো িকে কলর 
িলেি, একবদি আবম তার ঘর দেলক দির হই: তখি 
হাসাি রহ. িলেি, দতামরা দুবিয়ালক তুচ্ছ মলি কর। 
আল্লাহর শপে কলর িেবে! তুবম দুবিয়ালক একিালরই 
তুচ্ছ ও বিকত ষ্ট পালি, যখি তুবম তালক তুচ্ছ ও বিকত ষ্ট 
িলে জািলি। হাসাি রহ. আরও িলেি, আবম পতবেিীর 
পবশ্চম প্রালন্ত োকোম িাবক পূিণ প্রালন্ত তালত আবম 
দকালিা পরওয়া কবর িা। আমালক আিু আবু্দল্লাহ রহ. 
িলেলেি, দহ ইসহাক! আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির বিকি 
দুবিয়া কতই িা বিকত ষ্ট!34  

                                                           
34 উদ্দাতুস-সালিরীি ১৮৫ 
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বতি. দুবিয়া খুি দ্রুত ধ্বংস আর আবখরাত অবত বিকলি 
এ বিষলয় বিন্তা করা 

আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, “দয দুবিয়া দপ্রবমক 
ও দুবিয়ার মহব্বতকারী দুবিয়ালক আবখরালতর ওপর 
প্রািািয বদলয় োলক, দস দুবিয়ালত সিলিলয় বিলিণাি, দিাকা 
ও জ্ঞািহীি। কারণ, দস িাস্তিতার ওপর বিেক িারণালক 
প্রািািয বদলয়লে। আর বিদ্রালক প্রািািয বদলয়লে জাগ্রত 
োকার ওপর। দুবিয়ালত দস িণস্থায়ী োয়া যা একিু পর 
োকলি িা, তালক দিুঁলি বিলয়লে, বিরস্থায়ী বিয়ামত যার 
দকালিা দশষ িা পবরণবত দিই তার বিপরীলত। আর 
সামবয়ক ও িণস্থায়ী জীিিলক স্থায়ী জীিলির বিকল্প 
বহলসলি গ্রহণ কলরলে। বিরস্থায়ী হায়াত, উন্নত জীিি 
িযিস্থালক িণস্থায়ী, পেবিন্দ্রা ও স্বলের বিবিময় বিবক্র 
কলর বদলয়লে। কোনো জ্ঞািী ও িুবিমাি দোক এ কাজ 
করলত পালর িা এিং এ িরলির দিাুঁকায় পড়লত পালর 
িা। তালদর দতষ্টান্ত হলো, একজি দোক অপবরবিত দোক 
দকালিা সম্প্রদালয়র দোকলদর বিকি আসে, তখি তারা 
তার সামলি খাওয়া, দাওয়া দপশ করলে, দস দখলয় একবি 



 

98 

 

তাুঁিুর োয়ালত বগলয় শুলয় পড়ে। তারপর তারা যখি 
তাুঁিুবি খুলে দফেে, তখি দোকবি আক্রান্ত হলে ঘুম 
দেলক উলি িেে,  

 غرور ِببل منها ملستمسك*  همه أكب دنياه امرؤ وان

“যবদ দকালিা মািুলষর বিকি তার িড় িাওয়া পাওয়া 
দুবিয়াই হলয় োলক। তাহলে মলি রাখলত হলি দস 
অিশযই একবি দিাুঁকার রবশলক মজিুত কলর িলর আলে। 
এ োড়া আর বকেুই িা”।  

এ কবিতার মতই আরও একবি কবিতা দকালিা এক 
মিীষী িলেবেলেি,  

 محق زائل بظل اغُّتارا إن*  هلا بقاء ال دنيا ذلات أهل يا

“দহ দুবিয়ার মজা উপলভাগকারী! মলি দরলখা! দুবিয়ার 
দকালিা স্থাবয়ত্ব দিই এিং দুবিয়া িণস্থায়ী। এ দতা শুিু 
সামবয়ক ও িণস্থায়ী োয়া, যদ্বারা আহমকরা দিাুঁকায় 
পবতত হয়”।  

ইউিুস ইিি আবু্দে আো রহ. িলেি, “দুবিয়ার দতষ্টান্ত 
হলো, ঐ দোলকর মলতা দয ঘুমে এিং ঘুলমর মলিয বকেু 
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খারাপ স্বে দদখে, আিার বকেু ভালো স্বপিও দদখে। 
স্বে দদখলত দদখলত দস ঘুম দেলক উলি দগে। তখি দস 
দদখলত দপে আলর আবমলতা আমার বিোিায় শুলয় আবে! 
আর এতিণ আবম কত জায়গায় িা ঘুলর দিড়াবচ্ছ। 
অেণাৎ দুবিয়া দকিেই স্বে, এোড়া অিয বকেু িয়”।35  

আল্লামা ইিি কাসীর রহ. িলেি,  

“আল্লাহ রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি, َذٰلَِك
 ۖ ۡنَيا  অেণাৎ এ দতা হলো, দুবিয়ার জীিলির َمَتُٰع ٱۡۡلََيٰوةِ ٱدلُّ

সামবয়ক দসৌন্দযণ ও িণস্থায়ী িাকবিকয।  ۥ ُحۡسُن ُ ِعنَدهُ َوٱَّللَّ
اِب   َ ٱۡلَم   আর আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির বিকি রলয়লে, 

দতামালদর উিম প্রতযািতণি ও বিবিময়”।  

আল্লামা ইিি জাবরর রহ. িলেি, উমার ইিি খািাি 
রাবদয়াল্লাহু আিহু িলেি, মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির িাণী  َِهَوٰت  মািুলষর জিয“ ُزي َِن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ

সুলশাবভত করা হলয়লে প্রিতবির ভালোিাসা” িাবযে হলে, 

                                                           
35 উদ্দাতুস-সালিরীি ১৮৫। 
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আবম িেোম এখিই সময় দহ আমার রি! তুবম আমালদর 
জিয দুবিয়ালক সবিত করলে! তারপর মহাি আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীি এ আয়াত িাবযে কলরি, ُؤنَب ُِئُكم  قُۡل 

َ
أ

رۡي  
ْ  ِِبَ َقۡوا ِيَن ٱتَّ ِن َذٰلُِكۡمۖ لَِّلَّ م   এ কারলণই আল্লাহ রাবু্বে 

আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি,   رۡي
ُؤنَب ُِئُكم ِِبَ

َ
ِن  قُۡل أ م 

 ْ َقۡوا ِيَن ٱتَّ  দহ মুহাম্মাদ তুবম মািুষলক জাবিলয়“ َذٰلُِكۡمۖ لَِّلَّ

দাও, দুবিয়ার এ িণস্থায়ী জীিি, দয জীিলির দসৌন্দযণ 
ও বি‘আমত অিশযই বিিঃলশষ হলয় যালি, তা দেলক 
দতামালদর বক আবম বিরন্তি ও উিম জীিি সম্পলকণ 
সংিাদ দদি? তারপর আল্লাহ রাবু্বে আোমীি এ বিষলয় 
িলেি,   رۡي

ُؤنَب ُِئُكم ِِبَ
َ
ِن قُۡل أ  ِعنَد َرب ِهِۡم  م 

ْ َقۡوا ِيَن ٱتَّ َذٰلُِكۡمۖ لَِّلَّ
نَۡهٰرُ 

َ
ٰٞت َُتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل  িে, ‘আবম বক দতামালদরলক“ َجنَّ

এর দিলয়ও উিম িস্তুর সংিাদ বদি? যারা তাকওয়া 
অজণি কলর, তালদর জিয রলয়লে তালদর রলির বিকি 
জান্নাত, যার তেলদশ বদলয় প্রিাবহত হয় িহরসমূহ। 
দসখালি তারা স্থায়ী হলি। আর পবিত্র স্ত্রীগণ ও আল্লাহর 
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পি দেলক সন্তুবষ্ট’। আর আল্লাহ িান্দালদর সম্পলকণ সমযক 
দ্রষ্টা”। [সূরা আলে ইমরাি, আয়াত: ১৫] 

আল্লাহ রাবু্বে আোমীি আরও িলেি, 

ِ َثَمنّٗ ﴿ واْ بَِعۡهِد ٱَّللَّ ِ ُهَو َخرۡيٞ لَُّكۡم َوََّل تَۡشََتُ ا قَلِيًًلۚٞ إِنََّما ِعنَد ٱَّللَّ
  [95]اَلحل:   ﴾إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

“আর দতামরা স্বল্প মূলেয আল্লাহর অঙ্গীকার বিবক্র কলরা 
িা। আল্লাহর কালে যা আলে, দতামালদর জিযই তাই উিম 
যবদ দতামরা জািলত”। [সূরা আি-িাহাে, আয়াত: ৯৫] 
ঈমালির বিবিমলয় দুবিয়ার িি-সম্পদ ও দসৌন্দযণলক ক্রয় 
কলরা িা। কারণ, আবখরালতর তুেিায় দুবিয়া এলকিালরই 
িগণয। যবদ আদম সন্তািলক সমগ্র দুবিয়া ও দুবিয়ার 
মলিয যা আলে সি দদওয়া হয়, তিুও আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির বিকি যা আলে তা অিশযই সমগ্র দুবিয়া 
হলত উিম হলি। আর মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির 
বিকি দয সি বিবিময় ও সাওয়াি রলয়লে, তা তালদর 
জিয অবত উিম, যারা ঈমাি আলি, মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির বিকি সাওয়াি ও বিবিময় িায়, সাওয়ালির 
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আশায় মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির সালে দদওয়া 
প্রবতশ্রুবত রিা কলর। এ কারলণ মহাি আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি আরও িলেি,  َإِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمون তারপর আল্লাহ 

রাবু্বে আোমীি আরও িলেি, 

ِ بَاق ِۗ ﴿ ٓواْ َما ِعنَدُكۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ٱَّللَّ ِيَن َصَِبُ  َونَلَۡجزَِينَّ ٱذلَّ
ۡحَسِن َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن 

َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
  [96 :انلحل] ﴾٩٦أ

“দতামালদর বিকি যা আলে তা ফুবরলয় যায়। আর 
আল্লাহর বিকি যা আলে তা স্থায়ী। আর যারা সির 
কলরলে, তারা যা করত তার তুেিায় অিশযই আমরা 
তালদরলক উিম প্রবতদাি বদি”। [সূরা আি-িাহাে, 
আয়াত: ৯৬]  

িার: অলল্প তুবষ্ট 

 আল্লাহ রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি,  

لَۡهىُٰكُم ٱتلَََّكثُُر ﴿
َ
  [1]اتلَكثر:  ﴾١أ

“প্রািুলযণর প্রবতলযাবগতা দতামালদরলক ভুবেলয় দরলখলে।” 
[সূরা আত-তাকাসুর, আয়াত: ১]  
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আিাস রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  

مُه، اآلخَرةُ  ََكنَِت  َمنْ «  َشْملَُه، هَل  ومََجَع قَلْبِهَِ، ف ِغنَاهُ  اهللُ  َجَعَل  َها

نْيَا َوََأَتتْهُ  ، وِهَ  ادلُّ َْنيَا ََكنَِت  َوََْمن راِغمة  مُه، ادلُّ  فْقَره اهللُ  َجَعَل  َها

َق  َعيْنْيِه، بنَي  تِهِ  َولَم َشملََه، َعلَيْهِ  َوفَر 
ْ
ْنيَا ِمنَ  يَأ رَ  َما إال ادلُّ  قُدِّ

  «هَلُ 

“দয িযবির জীিলি আবখরাত অজণি করাই তার িড় 
িালগণি িা উলদ্দশয হলয় োলক, আল্লাহ রাবু্বে আোমীি 
তার অন্তরলক অভাি মুি কলর দদি। তার জিয আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীি তার সম্পদলক সহজ কলর দদি। আর 
দুবিয়া তার বিকি অপমাি অপদস্থ হলয় আসলত োলক। 

আর দয িযবির জীিলি দুবিয়া অজণি করাই তার িড় 
িালগণি িা উলদ্দশয হলয় োলক, আল্লাহ রাবু্বে আোমীি 
দবরদ্রতা ও অভাি তার দিালখর সামলি তুলে িলরি এিং 
তার ওপর বিশতঙ্খো িাবপলয় দদি। দস যতই দিষ্টা করুক 
িা দকি আল্লাহ রাবু্বে আোমীি তার ভালগয যতিুকু 
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দুবিয়া বেবপিি কলরলেি, তার িাবহলর দস দুবিয়া হাবসে 
করলত পারলি িা”36।  

আল্লামা ইিিুে কাইয়ুম রহ. িলেি, হাসাি রহ. আরও 
িলেি, “দহ আদম সন্তাি! তুবম দতামার অন্তরলক দুবিয়ার 
সালে সম্পতি কলরা িা। যবদ তাই কর, তলি তুবম খুি 
খারাপ িস্তুর সালে দতামার অন্তরলক সম্পতি করলে। তুবম 
তার সালে সম্পলকণর রবশ দকলি দাও, দরজাসমূহ িন্ধ 
কলর দাও। দহ আদম সন্তাি! দতামার জিয এতিুকুই 
যলেষ্ট যতিুকু দতামালক দতামার আসে গন্তলিয 
দপৌঁোলি”37।  

পাুঁি. দুবিয়ার মহব্বলতর পবরণবত সম্পলকণ বিন্তা করা 

আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, “দুবিয়ার মহব্বত 
অন্তলর মািুলষর দপলি খাওয়ালরর িুিার মলতা। িান্দা 
যখি মারা যালি তখি দস অিশযই তার অন্তলর 

                                                           
36 বতরবমযী, হাদীস িং ২৪৬৫। আল্লামা আেিািী হাদীসবিলক সহীহ 
িলে আখযাবয়ত কলরি।  

37 উদ্দাতুস-সালিরীি। 
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মহব্বলতর পবরণবত দুগণন্ধ ও খারািী দদখলত পালি। 
মািুলষর খাওয়ার যখি হজম হলয় যায়, তখি তা ঘতবণত, 
পিা ও দুগণন্ধ হলয় মেদ্বার বদলয় দির হয়। অিুরূপভালি 
দুবিয়ার মহব্বলতর পবরণবত। মািুষ যখি মারা যালি 
তখি দস দুবিয়ার মহব্বলতর পবরণবত বক তা িািুষ 
দদখলত পালি। দুবিয়ার মহব্বলতর দুগণন্ধ দস অিুভি 
করলি। দুবিয়ালত খাদয যত উন্নত ও মজাদার হয় তার 
দুগণন্ধ তত দিবশ হয়। মািুলষর বিকি প্রিতবির িাবহদা যত 
দিবশ আিন্দ দায়ক িা মজাদার হয়, তার মততুয যন্ত্রণাও 
হলি দিবশ কষ্টদায়ক ও যন্ত্রণাদায়ক। মািুষ যখি কাউলক 
অবিক ভােিালস, তখি তালক হারালে দস অবিক কষ্ট 
পায়; তার মহব্বত অিুযায়ী দস কষ্ট দপলত োকলি। 
ভালোিাসা দিবশ হলে কষ্ট দিবশ আর ভালোিাসা কম 
হলে কষ্ট কম। 

মুসিালদ আহমলদ িবণণত, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম জাহহাক ইিি সুবফয়ািলক িলেি, 
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ا يَا« َماَذا؟  إَل  يَِصريُ  قال: ُثم   واللنب قال: اللحم »ُك َما َطَعاُمكضح 
 اْبِن ِمن ََيُرَُج َما َضََب  اهللَ  فَإنَ «قال:  علمت، قد ما إل قال:

ْنيَ  مثَال   آَدمَ   »الِِلُّ

“দহ যাহহাক দতামার খাদয কী? উিলর দস িেে, দগাস্ত 
ও দুি। রাসূে িেলেি, খাওয়ার পর এগুলো কী হয়? 
তখি দস িেে, যা আপবি জালিি। তখি রাসূে িেলেি, 
আল্লাহ রাবু্বে আোমীি আদম সন্তালির দপলির দেলক 
যা িাবহর হয় তালক দুবিয়ার উপমা বহলসলি িণণিা 
কলরলেি”38।  

অলিক মিীষী তার সােীলদর িেলতি, িে আমার সালে, 
আবম দতামালদর দুবিয়া দদখালিা। তারপর তালদর বতবি 
পায়খািায় বিলয় দযলতি আর িেলতি, দদখ দতামরা 
দতামালদর ফেফোবদ, দগাস্ত, মাে ও দপাোও দকারমার 
পবরণবত”39।  

                                                           
38 আহমদ, হাদীস িং ২০৭৩৩; ইিি বহব্বাি, হাদীস িং ৭০২। 
39 উদ্দাতুস-সালিরীি। 
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েয়. সবতযকার মজার কারণ োলভর জিয িযস্ত হওয়া 
অিেণক দকালিা োলভর বদলক িা তাকালিা 

আল্লামা ইিিুে কাইয়ুম রহ. িলেি, “দুবিয়ালত সিলিলয় 
মজা ও উপলভাগয িস্তু হলো মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির মালরফাত োভ ও তার মহব্বলতর মজা; এর 
দিলয় অবিক মজা িা স্বাদ আর দকালিা বকেুলত হলত 
পালর িা। কারণ, এিাই হলো দুবিয়ার আসে মজা ও 
সলিণাচ্চ বি‘আমত। এ োড়া দুবিয়ালত আর দয সি 
িণস্থায়ী ও সামবয়ক উপলভাগয রলয়লে, তা সমুলদ্রর 
দেউলয়র মলতা; যার দকালিা স্থাবয়ত্ব দিই। মািিাত্মা, দদহ 
ও অন্তরলক আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির ভালোিাসা ও 
তার মহব্বলতর উলদ্দলশযই সতবষ্ট করা হলয়লে। তাই 
দুবিয়ালত সি দিলয় উিম বজবিস হলো, মহাি আল্লাহ 
রাবু্বে  আোমীলির মহব্বত ও তার মালরফাত হাবসে 
করা। আর জান্নালত সিলিলয় উপলভাগয ও মজাদার িস্তু 
হলো মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির বদদার ও তার 
সালে সািাত ও তালক স্বিলি দদখা। সুতরাং িো যায় 
দয, মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির মহব্বত ও তার 
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মালরফাত োভ করা িিুর শীতেতা আত্মার প্রশাবন্ত ও 
অন্তলরর তত বপ্তদায়ক। আর দুবিয়ার বি‘আমত ও আিন্দ 
হলো, িণস্থায়ী ও সামবয়ক। আজলক যারা আিন্দ 
উপলভাগ করলে িা শাবন্তলত আলে আগামী বদি তারা এ 
শাবন্তলত োকলত পারলি িা; তার শাবন্ত অশাবন্তলত 
পবরণত হলি এিং তার খুবশ দুিঃলখ পবরণত হলি। 
অিলশলষ দোকবি এক অসহিীয় যন্ত্রণার মলিয 
কাোবতপাত করলি। সুতরাং মলি রাখলত হলি আল্লাহ 
তা‘আোলক িাদ বদলয় কখলিাই হায়ালত তাইলয়যিার বিন্তা 
করা যায় িা। অলিক আল্লাহ দপ্রবমক সময় সময় 
িেলতি, আমরা দয শাবন্তলত আবে জান্নাতীরা যবদ এ 
িরলির শাবন্তলত োলক তাহলে অিশযই িেলত হলি তারা 
কতিা শাবন্তলত আলে। অপর এক আল্লাহ দপ্রবমক িলেি, 
আমরা দয শাবন্তলত আবে, তা যবদ রাজা-িাদশাহ ও 
তালদর সন্তালিরা জািত, তাহলে আমালদর এ শাবন্ত 
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দকলড় দিওয়ার জিয তারা আমালদর সালে তলোয়ার বদলয় 
যুি করত40।  

সাত. মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির সন্তুবষ্টলক 
যািতীয় সিবকেুর ওপর প্রািািয দদওয়া 

আল্লামা ইিি রজি রহ. িলেি, “পূলিণকার দকালিা দকালিা 
মিীষীলদর বকতালি আলে, দয িযবি আল্লাহলক মহব্বত 
কলর, তার বিকি মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির 
মহব্বলতর দিলয় বপ্রয় আর দকালিা বকেু হলতই পালর িা; 
দস সি সময় আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির মহব্বতলক 
প্রািািয দদলি, অিয বকেুলক দস প্রািািয দদলি িা। আর 
যবদ দকালিা িযবি দুবিয়ালক মহব্বত কলর, তাহলে তার 
বিকি দুবিয়া োড়া আর দকালিা বকেু প্রািািয পালি িা। 
ইিি আবিদ দুবিয়া রহ. স্বীয় সিলদ হাসাি রাবদয়াল্লাহু 
আিহু দেলক িণণিা কলর িলেি, আবম দকালিা িস্তুলক 
আমার িিু দ্বারা দদবখ বি, দকালিা কো আমর জিাি 
দ্বারা উচ্চারণ কবর বি, দকালিা িস্তুলক আমার হাত দ্বারা 

                                                           
40 আে-জাওয়ািুে কাফী ১৬৮ 
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স্পশণ কবর বি এিং পা দ্বারা পদবপষ্ট কবরবি যতিণ িা, 
আবম বিন্তা কলর দদবখ দয এলত মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির সন্তুবষ্ট িাবক মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির িাফরমাবি। যবদ দদখতাম এলত মহাি 
আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির সন্তুবষ্ট রলয়লে, তখি আবম 
তা অবত তাড়াতাবড় স্বআগ্রলহ পােি করতাম আর যবদ 
দদখতাম িা এলত মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির 
িাফরমাবি রলয়লে, তাহলে তা দেলক আবম বিরত 
োকতাম।  

আি. জান্নালতর বি‘আমতসমূলহ বফবকর করা 

আল্লামা ইিি রজি রহ. িলেি, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম িলেি,  

الل ُهم  « » اآلِخَرةِ  َعيُْش  إال   َعيْشََ اَل     “রাসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি, দহ আল্লাহ আবখরালতর 



 

111 

 

জীিি োড়া আর দকালিা জীিি দিই। আবখরালতর 
জীিিই একমাত্র জীিি”41।  

এর কারণ, হলো, আদম সন্তািলক রূহ ও দদলহর সমন্বলয় 
সতবষ্ট করা হলয়লে। আর রুহ ও দদহ উভয়বি দিুঁলি োকার 
জিয খাদয-িস্তু ও যা দ্বারা তার শবি সিার হয় তার 
প্রবত রুহ ও দদহ উভয় মুখালপিী। এর এিাই হলো তার 
দিুঁলি োকার একমাত্র উপায় এিং এিাই হলো একমাত্র 
জীিি। খাদয, পািীয়, বিিাহ দেিাস, দপাশাক ইতযাবদ 
আলরা দয সি জীলিিাপকরণ আলে তা বিলয় হলো দদলহর 
জীিি। এগুলো োড়া দদহ বিলক োকলত পালর িা। এবদক 
বদলয় বিলিিিা করলে আমরা দদখলত পাই মািুলষর সালে 
জীি-জন্তুর একবি বিবিড় সম্পকণ রলয়লে। আর মািিাত্মা 
হলো, এলকিালরই সূক্ষ্ম ও আিযাবত্মক, যার তুেিা হলো 
বফবরশতা। তার দিুঁলি োকার জিয খাদয-পািীলয়র 
প্রলয়াজি হয় িা। তার শবি, আরাম, আলয়শ, আিন্দ, 

                                                           
41 আল্লামা তািরািী হাদীসবি সাহাে ইিি সায়াদ রাবদয়াল্লাহু 
আিহু দেলক িণণিা কলরি।  
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খুবশ সিবকেুই হলো, তার স্রষ্টা, প্রবতপােক ও তার 
প্রভূলক দিিা, তার সািাত োলভর আকািা, তার সালে 
সম্পকণ স্থাপি এিং দযসি ইিাদত িলন্দগী, বযবকর-
আযকার ও মহব্বত করলে মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির তিকিয োভ করা যায় তা পােি করা। আর 
এিাই হলো, মািিাত্মার জীিি। আর যখি মািিাত্মার 
এসি দখারাক িা োলক দদহ দযমি খালদযর অভালি 
হাোক হয়, অিুরূপভালি মািিাত্মাও অসুস্থ ও ধ্বংস হয়। 
িরং মািি আত্মার পবরণবত আরও করুি হলয় োলক। 
এ কারলণই দদখা যায় অলিক িিী ও সম্পদশােী দস 
তার দদলহর িাবহদা পুলরাপুবর পূরণ করা সলেও দস তার 
অন্তলর িযো ও ভয়ভীবত অিুভি করলক োলক। দুবিয়ার 
িারী িাড়ী গাড়ী সিবকেু োকা সলে দস অবস্থর। তখি 
অিবভজ্ঞ দোলকরা মলি কলর দোকবিলক খাদয-পািীয় 
িাবড়লয় বদলত হলি, তাহলে দস সুস্থ হলয় যালি। আিার 
দকউ দকউ িারণা কলর তার মাতোবম দুর হলে, তার 
িযো ও যন্ত্রণা দুর হলয় যালি। বকন্তু িা! এগুলো সিই 
তার িযো ও ভীবতলক আরও িহুগুলণ িাবড়লয় দদয়। 
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কারণ, তার িযো ও ভীবতর আসে কারণ হলো, তার 
আত্মার শবির অভাি ও তার আত্মার খাদযাভাি। দস তার 
আত্মার িাবহদার দযাগাি বদলত পারলে িা, ফলে দস িযো 
অিুভি করলে এিং অসুস্থ হলয় পড়লে42।   

িয়. বিশ্বাস করলত হলি দয দুবিয়ার জীিি ও আবখরালতর 
জীিলির মালঝ একত্র করা একবি কবিি কাজ। সুতরাং 
দকিে আবখরালতর জীিিলক দুবিয়ার জীিলির ওপর 
প্রািািয বদলত হলি 

আল্লামা ইিি রজি রহ. িলেি,  

মলি রাখলত হলি, দুবিয়ার জীিলি দুবিয়া ও আবখরাত 
উভয় জীিিলক একত্র করা সম্ভি িয়। দয িযবি আত্মা 
ও অন্তলরর জীিি বিলয় িযস্ত হলি, দস অিশযই এ জীিি 
দেলক অলিক বকেুই োভ করলত পারলি। তলি দস তার 
দদহ ও শরীলরর সি িাবহদা বমিালত পারলি িা। তার 
দ্বারা তার মািবিক সি িাবহদা পূরণ করা সম্ভি হলি িা। 
ইবন্দ্রয় িাবহদাগুলো পূরণ করা তার জিয সহজ হলি িা। 
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দকিে যতিুকু প্রলয়াজি ততিুকুই দস পূরণ করলত 
পারলি। এলত কলর তার তদবহক জীিলি বকেু িবত হলত 
পালর এিং বকেু িাবহদা অপূরণীয় দেলক দযলত পালর। 
িিী রাসূেগণ ও তালদর অিুসারীলদর জীিি এ িরলিরই 
বেে। তারা তালদর মািবিক জীিলির সি িাবহদা কুরিাি 
কলর বদলয়লেি। আল্লাহ রাবু্বে আোমীি তালদর িস্তুগত 
জীিলির উপকরণগুলো কবমলয় দদি। পিান্তলর তালদর 
আত্মার ও আিযাবত্মক জীিলির উপকরণ অফুরন্ত কলর 
দদি। তারা দুবিয়ার জীিলি অিাবিে আিন্দ উপলভাগ 
কলরি। আর আবখরালতর জীিলিও তালদর জিয রলয়লে 
বিরন্তি শাবন্ত ও অিাবিে আিন্দ। আল্লামা সাহাে আত্ 
তাসতরী রহ. িলেি, “আল্লাহ রাবু্বে আোমীি তার 
দকালিা িান্দালক দয পবরমাণ তিকিয ও তার মালরফাত 
দাি কলরলেি, দস পবরমাণ তালক দুবিয়ার জীিি দেলক 
কবমলয় বদলয়লেি এিং তার জিয দস পবরমাণ দুবিয়া 
হারাম কলর বদলয়লেি। আর যালক আল্লাহ রাবু্বে 
আোমীি দুবিয়ার জীিি দেলক বকেু অংশ বদলয়লেি, দস 
পবরমাণ অংশ তার জিয আবখরাত দেলক কবমলয় 
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বদলয়লেি িা দস পবরমাণ মহাি আল্লাহ রাবু্বে  
আোমীলির তিকিয ও মালরফাত োভ হলত দস িবিত 
হলয়লে43।  

দশ. দুবিয়ার জীিি দয িণস্থায়ী এ বিষলয় বফবকর করা 

আল্লামা ইিিুে কাইলয়যম রহ. িলেি, “দুবিয়াদার 
দোকলদর দতষ্টান্ত দস সম্প্রদালয়র কাওলমর মলতা যারা 
একবি দিৌকায় আলরাহণ করে, দিৌকাবি তালদর বিলয় 
একবি দ্বীলপর বিকি দপৌঁেে। দসখালি দপৌোর পর 
দিৌকার মাবঝ তালদর পায়খািা দপশালির জিয দিৌকা 
হলত িামলত িেে। তারা সিাই পায়খািা দপশাি করার 
জিয দিৌকা হলত িামে। িামার সময় দিৌকার মাবঝ 
তালদর সিাইলক সতকণ কলর িেে দতামরা তাড়াতাবড় 
বফলর এলসা, অিযোয় দিৌকা দতামালদর দরলখ িলে যালি। 
আলরাহী যাত্রীরা সিাই দিৌকা দেলক দিলম পুলরা দ্বীলপ 
েবড়লয় বেবিলয় বিবভন্ন স্থালি িলে দগে। তালদর দকউ 
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দকউ বিজ বিজ প্রলয়াজি দশষ কলর দ্রুত দিৌকায় 
আলরাহণ করে। যারা তাড়াতাবড় বফলর আসে, দিৌকায় 
এলস তারা দদখলত দপে দিৌকা এলকিালরই খাবে, তাই 
তারা তালদর পেন্দমত ভালো ভালো জায়গাগুলো তালদর 
িসার জিয দিলে বিে এিং উিম ও মলিারম আসিগুলো 
তারা তালদর িসার জিয দখে কলর বিে। আর বকেু 
দোক বেে তারা দ্বীলপর মলিয অলিক সময় অিস্থাি 
করে; দসখালি তারা সুন্দর সুন্দর ফুে, গােপাো, 
তরুেতা ও িাগ িাবগিা দদখলত োগে এিং বিবভন্ন 
িরলির পশু পাবখর আওয়াজ ও গাি শুিলত োগে। তারা 
দ্বীলপর সুন্দর সুন্দর পাের দদলখ অবভভূত হলো এিং তা 
উপলভাগ করলত োগে। তারপর তালদর মলি পড়ে 
দিৌকার কো! আমরালতা আরও দদবর করলে দিৌকা 
হারালিা; দিৌকা আমালদর দরলখ িলে যালি। তাই তারা 
তাড়াতাবড় বগলয় দিৌকায় আলরাহণ করে, তখি তারা 
বগলয় দদখে দিৌকা তালদর আসার আলগই ভলর দগলে। 
তখি তারা তুেিামূেক সংকীণণ জায়গা দপে এিং তালত 
তারা িলস পড়ে। আর এক দেবণর দোক তারা সুন্দর 
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সুন্দর ও মহামূেযিাি পােলরর ওপর একিালর আসি 
হলয় পড়ে; তারা বকেু পাের দসখাি দেলক বিলয় আসে। 
তারপর যখি তারা বফলর আসে, তারা দদখলত দপে 
দিৌকায় তালদর পাের রাখার জায়গা-লতা দুলরর কো 
তালদর জিযও সংকীণণ জায়গা োড়া দখাোলমো দকালিা 
িসার জায়গা আর অিবশষ্ট দিই। ফলে তালদর িহিকত ত 
পাের তালদর কলষ্টর কারণ হলো এিং এগুলো তালদর 
জিয এক মহাবিপদ হলো। েিায় তারা পােরগুলো 
দফলেও বদলত পারলে িা এিং িহি করা োড়া দকালিা 
উপায়ও দদখলত পারলে িা। তারপর তারা বিরুপায় হলয় 
পােরগুলোলক তালদর কাুঁলি বিে। এলত তারা খুি েিা 
পাবচ্ছে; বকন্তু তালদর েিা তালদর দকালিা উপকালর 
আলস বি। বকেু সময় অবতিাবহত হলে, তালদর ফুেগুলো 
শুবকলয় দুগণন্ধ দির হলো এিং উপবস্থত দোকলদর কলষ্টর 
কারণ হলো। আর বকেু দোক দ্বীলপর দসৌন্দযণ ও িাকবিকয 
দদলখ এমিভালি ডুলি পড়ে, দস দিৌকার কো পুলরাই 
ভুলে দগে এিং উপলভাগ করলত করলত অলিক দূলর 
িলে দগে। দিৌকা োড়ার সময় যখি মাবঝ উচ্চস্বলর 
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তালদর ডাক বদে, তারা তালদর দখে তামাশার কারলণ 
মাবঝর বিৎকার একিুও শুিলত দপে িা। তারা তালদর 
কালজই িযস্ত বেে; দকালিা সময় ফুলের ঘ্রাণ দিয়, আিার 
দকালিা সময় ফে বেুঁলড়, আিার দকালিা সময় তারা 
গালের দসৌন্দযণ অিলোকি কলর। তারা এ অিস্থার ওপর 
োকলত োকলত এমি একবি সময় আসে, এখি তারা 
িালঘর আতংলক ভুগলত বেে, িা জাবি িাঘ এলস তালদর 
দখলয় দফলে। কাুঁিাযুি গাে তালদর বঘলর দফেলে যা 
তালদর কাপড়লক িষ্ট কলর দফলে এিং পালয়র মলিয 
বিলি। িতুবদণক দেলক গাে-পাো ও ডােপাো তালদর 
উপর বেিলক পড়ার আশোয় তারা আতংবকত44।  

এগার. দুবিয়ালক মহব্বত করা দেলক বিরত োকার ওপর 
তিযণ িারণ করা 

আল্লামা ইিি কাসীর রহ. িলেি,  

“আল্লাহ রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম কারুি 
সম্পলকণ সংিাদ বদলয় িলেি, একবদি কারুণ অতযন্ত 
                                                           
44 উদ্দাতুস-সালিরীি ১৯৫-১৯৬।  
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দসলজ-গুলজ তার সম্প্রদালয়র দোকলদর বিকি উপবস্থত 
হলো। তার সালে বেে খুি সুন্দর সুন্দর যািিাহি ও 
মূেযিাি দপাশাক। িতুর পালশ িাকর-িাকর ও খালদমগণ 
বেে তার বিরাপিা প্রহরী। তালক দদলখ যারা দুবিয়ার 
প্রবত দুিণে এিং দুবিয়ার দসৌন্দযণ ও িাকবিলকযর প্রবত 
দোভী, তারা িেে, হায়! কারুলির মলতা যবদ তালদরও 
এ িরলির িি-সম্পদ োকত! ... যারা প্রকত ত জ্ঞািী তারা 
যখি তালদর কো শুিে, তখি তারা িেে,  

আল্লাহ রাবু্বে আোমীি আবখরালত তার মুবমি ও 
দিককার িান্দালদর দয সাওয়াি ও বিবিময় বদলয় োলকি, 
তা দতামরা এখি যা দদখে, তা দেলক অবিক উিম। 
আল্লাহ রাবু্বে আোমীি িলেি, 

ۡعنُي  ﴿
َ
ةِ أ ِن قُرَّ ۡخِِفَ لَُهم م 

ُ
ٓ أ ا ُۢ بَِما ََكنُواْ  فًََل َتۡعلَُم َنۡفٞس مَّ َجَزآَء

  [17﴾]السجدة:١٧َيۡعَملُوَن 

“অতিঃপর দকালিা িযবি জালি িা তালদর জিয দিাখ 
জুড়ালিা কী বজবিস েুবমলয় রাখা হলয়লে, তারা যা করলত 
তার বিবিময়স্বরূপ”। [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ১৭] 
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ْعَدْدُت «
َ
احِلنيَ  ِلِعبَاِدي أ ْت، الَعنْي  َما الص 

َ
ُذن   َوال َرأ

َ
 َوال َسِمَعْت، أ

  »شئتم إن واقرؤوا بَََش   قَلِْب  ىلَعَ  َخطرَ 

“আবম আমার দিককার িান্দালদর জিয এমি বকেু িস্তু 
ততবর করবে, যা দকালিা িিু দদলখ বি, দকালিা কণণ দকালিা 
বদি দশালি বি এিং দকালিা মািুলষর অন্তর তা বিন্তাও 
কলর বি। দতামরা যবদ িাও পড়লত পার”। 

আল্লাহ রাবু্বে আোমীি কুরআলি কারীলম িলেি,  

ِ َخرۡيٞ ل َِمۡن َءاَمَن وََعِمَل ﴿ وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َوۡيلَُكۡم ثََواُب ٱَّللَّ
ُ
ِيَن أ َوقَاَل ٱذلَّ

وَن َصٰلِحّٗ  ِِٰبُ ىَٰهآ إَِّلَّ ٱلصَّ ۚٞ َوََّل يُلَقَّ  [80﴾]القصص:٨٠ا

“আর যারা জ্ঞাি প্রাপ্ত হলয়বেে, তারা িেে, ‘বিক 
দতামালদরলক! আল্লাহর প্রবতদািই উিম দয ঈমাি আলি 
ও সৎকমণ কলর তার জিয। আর তা শুিু সিরকারীরাই 
দপলত পালর।” [সূরা আে-কাসাস, আয়াত: ৮০] 

আল্লামা সুবদ্দ রহ. িলেি, জান্নালত দকিে তিযণশীেলদরই 
প্রলিশ করালিা হলি। এ কোবি দযি যালদর মহাি আল্লাহ 
রাবু্বে  আোমীলির পি হলত ইেম দদওয়া হলয়লে 
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তালদর কোরই প্রবতধ্ববি। আল্লামা ইিি জাবরর রহ. 
িলেি, আল্লাহ রাবু্বে আোমীি তালদরই জান্নালত প্রলিশ 
করালিি, যারা দুবিয়ার মহব্বত দেলক বিরত োকলেি 
এিং তার ওপর তিযণ িারণ করলেি আর দুবিয়ার তুেিায় 
আবখরালতর প্রবত অবিক ঝুুঁলক পড়লেি। এ কোবি দযি 
তালদর কোরই একবি অংশ।  
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পবরবশষ্ট 

তুবম দতামার দুবিয়া বিষলয় বিন্তা কর তুবম কত সময় িষ্ট 
করে! তারপর তুবম িরণ কর দসবদিগুলোলক দয গুলো 
তুবম দতামার িনু্ধ-িান্ধলির সালে িষ্ট করে; তুবম তালদর 
সালে কীভালি জীিি যাপি করে। তুবম সতকণ হও 
কারণ, তুবম দতামার করিীয় ও আিশযকীয় কাজ দেলক 
এলকিালরই দিখির। আর তুবম সািিাি হও দুবিয়া 
দতামার মলিয স্থাি কলর দিওয়া হলত। কারণ, দস যখি 
দতামার মলিয িামলি সালে সালে িলে যালি। আবু্দল্লাহ 
ইিি আব্বাস দেলক িবণণত বতবি িলেি,  

ي«: فقال أهلها، ألقاها قد ميتة بشاة اهلل رسول مر« ِ  َنْفِس  َواذل 

ْنيَا إنَ  بيَِدهِ  ْهَونُ  ادلُّ
َ
 »أْهلِها ىلَع  هِذهِ  ِمنْ  ىلَعَ اهللِ  أ

“একবদি রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম একবি 
মতত োগলের পালশ অবতক্রম কলরি। যালক োগলের 
মাবেক রাস্তায় দফলে বদলয়লে। তারপর বতবি িেলেি, দয 
কুদরলতর হালত আমার জীিি তার শপে কলর িেবে, 
বিশ্চয় এ মতত োগেবি তার মাবেলকর বিকি যতিুকু 



 

123 

 

মূেযহীি, আল্লাহ রাবু্বে আোমীি বিকি দুবিয়া তার 
দিলয় আরও অবিক মূেযহীি তুচ্ছ”।  

মুস্তাওলরদ ইিি সাদ্দাদ রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত, 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  

ْنيَا َما« َحُدكمْ  ََيعُل  َما ِمثُْل  إاَل  اآلِخَرَِة ف ادلُّ
َ
 ايْلَمِّ  ِف  أْصبَعهُ  أ

  »تَرِْجعُ  بَما فَلَينُظر

“আবখরালতর তুেিায় দুবিয়ার দতষ্টান্ত হলো, দতামালদর 
দকউ অনেই সমুলদ্র তার স্বীয় আঙু্গে ডুিাইলে কুে 
বকিারাহীি সমুলদ্রর পাবির তুেিায় তার আঙু্গলের সালে 
কতিুকু পাবি আলস”। 

আমরা আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির দরিালর প্রােণিা কবর 
দয বতবি দযি আমালদর তালদর অন্তভুণি কলরি যারা এ 
দিাুঁকার দুবিয়া হলত দুলর োলকি এিং বিরস্থায়ী ও বির 
সুলখর জীিি আবখরালতর প্রবত িাবিত হি।  

 .أمجعني وصحبه آهل وىلع حممد نبينا ىلع وسلم اهلل وصىل
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অিুশীেিী 
দতামার সামলি দুই িরলির প্রশ্ন দপশ করা হলো এক 
িরলির প্রশ্ন দয গুলোর উির তুবম সালে সালে বদলত 
পারলি। আর এক িরলির উির তুবম সালে সালে বদলত 
পারলি িা, িরং দতামালক একিু বিন্তাভািিা কলর উির 
বদলত হলি।  

প্রেম প্রকার প্রশ্ন:  

১. দুবিয়ার মহব্বলতর বিদশণিসমূহ কী?  

২. দুবিয়ার মহব্বলতর উলল্লখ দযাগয কারণ সমূহ বক 
আলোিিা কর।  

৩. দুবিয়ার মহব্বলতর কারলণ দয সি িবত ও অবিষ্ট 
সংঘবিত হয় তা বক?  

৪. দুবিয়ার মহব্বলতর বিবকৎসা কী?  

বদ্বতীয় প্রকার প্রশ্ন:  

১. আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আিহু দেলক িবণণত রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িলেি,  
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نَيا»  ْ َُ الُمْؤِمِن  ِسْجنُ  ادلُّ  «الََْكفرِ  وَجنة 

“দুবিয়া মুবমিলদর জিয দজেখািা আর কাবফরলদর জিয 
জান্নাত” এ কোবি িযাখযা কী?  

২. রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লালমর অিস্থা দদলখ 
উমার রাবদয়াল্লাহু আিহু কাুঁদে এিং তালক দকালিা 
কোবি িেে? তার কোর উিলর রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইবহ ওয়াসাল্লাম কী িেলেি?  

৩. মহাি আল্লাহ রাবু্বে  আোমীলির ওপর বমেযা কো 
িো আর দুবিয়ার মহব্বত উভলয়র মলিয সম্পকণ কী? 


