জীবন িজjাসা

gnকার : নূর -হােসন মিজদী
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ভূিমকা
িবসিমlািহর রাহমািনর রাহীম
মহান আlাহর pিত লাখ লাখ ,কিরয়া /য,

িতিন আমােক অt gেnর পাNুিলিপ

পিরমািজ:তভােব pstত করার তাওফীk িদেয়েছন।
মূল পাNুিলিপিট pাথিমকভােব /বশ কেয়ক বছর আেগ pstত করা হয়,

িকnt সময়slতার

কারেণ পিরমািজ:তভােব pstতকরেণ /বশ িবলm হয়।
এ gেnর pথম িদককার কেয়কিট pবn খৃsীয় িবংশ শতাbীর নbই- এর দশেকর মাঝামািঝ
সমেয় Yদিনক বাংলাবাজার পিtকায় পয:ায়kেম pকািশত হেয়িছেলা এবং এgেলার মধ] /থেক
কেয়কিট pবn পিরমািজ:তভােব সাpািহক /রাববার- এ পুনঃpকািশত হয়। এছাড়া pথম
িদককারই /কােনা /কােনা pবn Yদিনক আল- মুজােdদ- এ ও Yদিনক িদনকাল- এ pকািশত
হেয়িছেলা। (এgেলার pকােশ যারা ভূিমকা পালন কেরিছেলন আlাh তা‘আলা তাঁেদরেক ,ভ
pিতদান pদান কrন।) তেব pথম িদককার /কােনা /কােনা pবn এবং /শেষর িদককার
pবngেলা (d’িট পিরিশh বােদ - যা কিmউটাের কেmাজ করা হয় ও পিtকায় pকািশত হয়)
হােত /লখা পাNুিলিপ আকােরই িছেলা;

/কাথাও pকািশত হয় িন। pবngেলার কিmউটার

কেmাজ আমােক িনেজেকই করেত হেয়েছ এবং তা করার সময় pেয়াজনীয় িবেবচনায়
অিধকতর পিরমাজ:েনর /চhা কেরিছ।
অt gেn িবচারবুিdর (আkl) আেলােক জীবন ও জগেতর িপছেন িনিহত মহাসত] সংkাn
pogেলার জবাব উpঘাটন করা হেয়েছ। আশা করিছ /য, এ সব pেoর জবাব যথাযথভােবই
উpঘাটন করা সmব হেয়েছ। িবচারবুিd িনরেপkভােব অnসnান কের এ সব pেoর /য জবাব
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উpঘাটন কের তা এবং জীবন ও জগেতর িপছেন িনিহত মহাসত] সmেn ইসলাম- pদt জবাব
অিভn লk] করা যায়।
অt /লখক একজন জnসূেt মুসলমান এবং আজীবন ইসলােমর /খদমেত আtিনেয়ািজত িবধায়
/কউ হয়েতা মেন করেত পােরন /য, ইসলােমর /মৗিলক উপsাপনাসমূহেক সত] pমাণ করা ও
pিত{ার লেk]ই এ gn রচনা করা হেয়েছ। িকnt তাঁেদরেক এ িন|য়তা িদেত পাির /য,
জnসূেt এ সেত]র সােথ পিরিচত হেলও এখােন সত]েক সmূণ:rেপ িনরেপkভােব ও /কবল
িবচারবুিdর আেলােক উpঘাটন কেরিছ। এ কারেণই পাঠক- পািঠকাগণ লk] করেবন /য, অt
gেnর /মৗিলক pিতপাদ] িবষয়সমূেহর কতক শাখা- pশাখাগত ব]াপাের সমােজ ইসলােমর নােম
pচিলত ধ]ান- ধারণা /থেক sতnt উপসংহাের উপনীত হেয়িছ; িনরেপkভােব িবচারবুিdর রায়
অnসরণ করার ফেলই এমনিট হেয়েছ। অথ:াৎ অt gnকােরর মেত,
/মৗিলক উপsাপনাসমূহেক িবচারবুিdর আেলােক উপsাপন কেরেছ,

/যেহতু ইসলাম তার
/সেহতু ইসলােমর নােম

pচিলত ধারণাসমূহ নয়, বরং িবচারবুিd /য উপসংহাের উপনীত হেয়েছ তা- ই ঐ সব িবষেয়
pকৃত ইসলামী মত।
বstতঃ অt gn রচনার িভিtভূিম Yতরীর িপছেন gnকােরর আজীবন অধ]য়েনর একিট grtপূণ:
ভূিমকা রেয়েছ। িকnt এ কাজ করেত িগেয় /কবল ইসলােমর ধ]ান- ধারণােক নয়,

বরং এ

িবষেয় অnাn grtপূণ: ধম: ও দশ:েনর ধ]ান- ধারণা এবং নািsক]বাদী তttসমূহেকও
পয:ােলাচনামূলক দৃিhেকাণ /থেক অধ]য়ন কেরিছ ও িবচারবুিdর আেলােক িবে&ষণ কের
উপসংহাের উপনীত হেয়িছ। তারপরও /যেহতু িবচারবুিd ভুল করেত বা pভািবত হেত পাের,
অnিদেক িবচারবুিdর ভুল'ািn িনেদ:শ ও সংেশাধেনর কাজও sয়ং িবচারবুিdর পেkই সmব,
/সেহতু মুk ও ss িবচারবুিdর অিধকারী পাঠকগণ, িবেশষ কের অমুসিলম পাঠকগণ এ gেn
উপsািপত যুিkসমূহেক িবচারবুিdর আেলােক পরীkা- িনরীkা কের /কােনা dব:লতা /পেল তা
িনেদ:শ করেত পােরন এবং /স /kেt তাঁেদর বkব] পয:ােলাচনা কের /দখেবা;
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gহণেযাগ]

িবেবিচত হেল অব*ই gহণ করেবা এবং gহণেযাগ] িবেবিচত না হেল িবচারবুিdর আেলােক তা
gহণ না করার কারণ /পশ করেবা।
অেনক মুসিলম পাঠক- পািঠকার মেন po জাগেত পাের /য,

ইসলােমর সত] dীন হওয়ার

ব]াপাের /যখােন সেnেহর অবকাশ /নই /সখােন ইসলােমর /মৗিলক উপsাপনাসমূহেক
িবচারবুিd dারা নতুন কের উpঘাটেনর কী pেয়াজন রেয়েছ? এ pেoর জবােব বলেবা, d’িট
কারেণ এর pেয়াজন রেয়েছ। pথমতঃ এ /দেশ ও িবে- মুসলমােনর সংখ]া যেতা /বশীই /হাক
না /কন,

ইসলাম /কােনা sিনিদ:h সংখ]ক মুসলমান /পেয় সnth নয়,

বরং িবে-র বুেক

একজন অমুসিলমও বত:মান থাকেত তার িনকট সত]েক তুেল ধরা মুসলমানেদর ইসলামী ও
ঈমানী দািয়t। িকnt /কােনা অমুসিলেমর কােছ সত]েক তুেল ধরেত হেল তা ‘/কারআেন বলা
হেয়েছ’ যুিkেত তুেল ধরেল তা তার কােছ gহণেযাগ] হেব না, কারণ, /স /তা /কারআনেক
ঐশী gn jান কের না। তাই তার িনকট gহণেযাগ] সব:জনীন মানদেN অথ:াৎ িবচারবুিdর
আেলােক তার সামেন সত]েক /পশ করেত হেব। আর এটা করেত হেল sয়ং মুসলমানেক
িবষয়িট িবচারবুিdর আেলােক জানেত হেব। িdতীয়তঃ অn িব-াস সব:াবsায়ই ঝুঁিকপূণ: ও
ঠুনেকা,

এমনিক ঘটনাkেম তা সত] হেলও (যিদও অেনক অn িব-াসই 'াn হেয় থােক)।

কারণ, বাsবতার আঘােত অথবা /কােনা সিঠক বা িব'ািnকর 'াn যুিkর আঘােত /য /কােনা
সময় এ িব-াস /ভে0 /যেত পাের। ইিতহােস ও /য কােরা অিভjতায় এর ভুির ভুির দৃhাn
পাওয়া যােব। অতএব,

সত]েক িবচারবুিdর সব:জনীন মানদেN /জেন িনেল অতঃপর /কােনা

বাsবতা বা /কােনা িব'ািnকর অপযুিkই ব]িkর মন- মগয /থেক /স সত]েক মুেছ িদেত ও
তােক পথ'h করেত পারেব না।
এ pসে0 উেlখ করা pেয়াজন মেন কির /য,

জীবন ও জগেতর অnরােল িনিহত মহাসত]

সmেক: িবচারবুিdর রায় উpঘাটন করার মােন এ নয় /য,
যাে1। কারণ,

এ িবষয়িট এখােনই /শষ হেয়

িবচারবুিd যা উpঘাটন কের তা হে1 সত]সমূেহর /মৗিলকতম ও সংিkpতম

rপ। এ ব]াপাের জানার এখােনই /শষ নয়। আর /যেহতু িবচারবুিd /কারআন মজীদেক অকাট]
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সত] এবং পূণ:া0,

সব:েশষ ও একমাt সংরিkত ঐশী gn rেপ উpঘাটন কের,

অতঃপর

তােক এ সব সত] সmেক: /কারআন মজীদ /থেক িবsািরত জানার /চhা করেত হেব।
এ /kেt /কারআন মজীেদর সিঠক তাৎপয: gহেণও িবচারবুিd সহায়তা করেব। কারণ,
/কারআন মজীেদর সিঠক তাৎপয: gহেণ এর পাঠক- পািঠকােদর মেধ] /য সব মতপাথ:েক]র
উdব ঘেট তার অnতম pধান কারণ হে1 pথমতঃ এেক ঐশী gn িহেসেব িবচারবুিdর রােয়র
িভিtেত gহণ না কের অn িব-ােসর িভিtেত gহণ করা,

িdতীয়তঃ এর তাৎপয: gহেণ

িবচারবুিdেক অnতম সহায়ক শিk িহেসেব gহণ না করা ও অnাn পূব:pstিতর অভাব।
/কারআন মজীেদর তাৎপয: gহেণর লেk] িবিভn মনীষী /য সব মানদN উpঘাটন কেরেছন তার
মেধ] /যমন পারsিরক অিভnতা রেয়েছ,

/তমিন িবিভnতাও রেয়েছ এবং ইসলােমর িবিভn

িবষেয় মতপাথ:েক]র জn মেতর এ িবিভnতা সবেচেয় বড় কারণ। এমতাবsায় সকেলর জেn
সমভােব gহণেযাগ] মানদN িবচারবুিdেক অnতম মানদN িহেসেব gহণ করেল এবং তার
আেলােক তাঁেদর মতপাথ:েক]র মূলনীিতসমূহেক পরীkা- িনরীkা কের gহণ- বজ:ন করেল
িনঃসেnেহ তাঁেদর মেধ] মতপাথ:ক] hাস /পেত বাধ]।
বstতঃ ইসলােমর /মৗিলক উপsাপনাসমূহেক িবচারবুিdর আেলােক gহণ না কের অnভােব gহণ
করেল শাখা- pশাখাগত িদকসমূেহ কতক িভিtহীন 'াn িব-াসেক ইসলামী ধারণা নােম gহণ
করা হেত পাের এবং এর ফেলই অেনক িবষেয় মুসলমানেদর িনেজেদর মেধ] পরsর িবেরাধী
িবিভn ধারণা ও িবতক: িবsারলাভ কেরেছ। িকnt ইসলােমর /মৗিলক উপsাপনাসমূহেক pথেম
িবচারবুিdর আেলােক gহণ করেল এ জাতীয় িবতেক:র ও ধারণার /kেt পারsিরক Yবপরীেত]র
অবসান ঘটেত বাধ]। অতঃপর /কারআন মজীদ অধ]য়ন করেল তার অেনক আয়াত /থেক এমন
তাৎপয: ধরা পড়েব যা অn িব-াস জাত ধারণা /থেক িভn এবং তা বh িবতক: ও িব'ািnর
অবসান ঘটােত সkম।
/তমিন িবচারবুিd হাদীছেক যাচাই- বাছাই কের gহণ- বজ:েনও সাহায] কের। এখােন
উদাহরণsrপ উেlখ করা যায় /য, /যেহতু িবচারবুিd /কারআন মজীেদর আয়ােতর hkম বা
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পাঠ মানসূ7 (রিহত) হওয়ার ধারণােক pত]াখ]ান কের,

/সেহতু এর িভিtেত /কারআন

মজীেদর বh আয়ােতর তাৎপয: মানসূেখ িব-াসীেদর গৃহীত তাৎপয: /থেক িভnতর rেপ ধরা
পড়েব। দৃ*তঃ /কারআন মজীেদর /য সব আয়ােত /কােনা /কােনা নবীর (আ.) ওপর gনাh
আেরািপত হেয়েছ /স সব আয়ােতর /kেtও তা- ই। /তমিন /খজুর গােছ ফুল িপিটেয় /দয়া
সংkাn /য িবখ]াত হাদীছ বণ:না করা হয় - যার িভিtেত বলা হয় /য, হযরত রাসূেল আকরাম
(:াঃ) অেনক পািথ:ব ব]াপাের তাঁর সিঠক jান না থাকার কথা sীকার কেরেছন। িকnt
িবচারবুিdর রায় হে1, /যেহতু নবী ভুেলর উেধ:, /সেহতু িতিন /কােনা িবষেয় না জানেল /স
িবষেয় /কােনা মত pকাশ /থেক িবরত থাকেবন;
কারণ,

না জানা সেttও মত pকাশ করেবন না।

না জানা িবষেয় মত pকাশ করা সাধারণ মাnেষর জnও অিন1াকৃত ভুেলর /চেয়ও

grতর ও গিহ:ত কাজ,

sতরাং তা নবীর ময:াদার grতর বরেখলাফ। অতএব,

িবচারবুিd

উk হাদীছেক িমথ]া িহেসেব িচিhত ও pত]াখ]ান কের।
িবচারবুিdর দলীল সmেক: উেlখ] একিট grtপূণ: কথা হে1 এই /য,

এ দলীল যিদ

ব]িkিবেশেষর পk /থেকও উপsাপন করা হয় তথািপ তা ব]িkিবেশেষর বkব] িহেসেব গণ]
করা উিচত হেব না। কারণ,

িবচারবুিdর দলীল হে1 সব:জনীন দলীল। এমতাবsায় পাঠক-

পািঠকাগণ যখন অt gেn উপsািপত বkব]েক সিত]কােরর ss িবচারবুিdর রায় িহেসেব
/দখেত পােবন এবং অnt তা ব]বহার করেবন তখন তােক অt /লখেকর উপsািপত যুিk
িহেসেব /পশ করা বা উdৃত করা উিচত হেব না, বরং তােক সব:জনীন িবচারবুিdর রায় িহেসেব
/পশ করাই উিচত হেব। কারণ,
ব]িkিবেশেষর সmদ নয়,

িবচারবুিdর দলীল ব]িkিবেশষ উpঘাটন করেলও তা

বরং সকেলর সmদ;

ব]িkিবেশষ তা উpঘাটন কেরেছ মাt।

এেক ব]িkিবেশেষর বkব] িহেসেব উপsাপন করা হেল তােত বরং এ দলীেলর grt hাস
পােব। বলা বাhল] /য,

এই একই কারেণ অt gেn িবচারবুিdর /য সব দলীল /পশ করা

হেয়েছ তার মধ] /থেক অেনক দলীলই অেনক মনীষী /লখেকর gn অধ]য়ন /থেক পাওয়া
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/গেলও তা তাঁেদর যুিk িহেসেব /পশ করা হয় িন,

বরং সব:জনীন িবচারবুিdর রায় িহেসেব

/পশ করা হেয়েছ।
অt gেn অnভুk
: pথম pবnিট (িবচারবুিd ও ইসলাম) সmেক: Yকিফয়ৎ /দয়া pেয়াজন মেন
করিছ /য, িবচারবুিdর দলীল িভিtক এ gেnর ,rেত /কারআন মজীেদর দলীল িভিtক উk
pবnিট অnভুk
: করেণর কারণ,

মূল pবেn /যমন উেlখ করা হেয়েছ,

মুসলমানেদর মেধ]

িবচারবুিdর িবেরািধতার /য একিট pবণতা গেড় উেঠেছ /স 'ািn /থেক মুk কের তােদরেক
িবচারবুিdর মহাসড়েক উেঠ আসেত সহায়তা করা। তাই pকৃত পেk উk pবnিট অt
ভূিমকারই একিট সmpসািরত অংশ মাt। মূল gn ,r হেয়েছ ‘জীবন িজjাসার জবাব সnােন
jানতেttর পথিনেদ:শ’ pবn /থেক।
পিরিশেhর pবn d’িট পিtকায় pকািশত িবি1n pবn, িকnt িবষয়বst gেnর িবষয়বstর সােথ
সংি&h িবধায় gেnর ধারাবািহকতায় ঊভয় pবেnর কতক বkব] অিভn বা পুনরাবৃিtমূলক।
এতpসেttও িকছু অিতিরk বkব] থাকায় এবং সংি&h িবষেয় পূণা: 0 আেলাচনা িবধায়
sতntভােব তা gnেশেষ sান /দয়া হেলা।
সব /শেষ, অt gn পাঠক- পািঠকােদর সামেন জীবন ও জগেতর অnরােল িনিহত মহাসেত]র
দরযা উnুk কের িদেত সkম হেলই আমার >মেক সাথ:ক গণ] করেবা। আlাh তা‘আলা অt
gnেক এর /লখক এবং এর pচার- pসােরর সােথ জিড়ত সকেলর জn অনn জীবেনর পােথয়
কের িদন। আমীন।
িবনীত
নূর /হােসন মিজদী
৩রা :াফাr ১৪৩৫
২৩/শ অgহায়ণ ১৪২০
৭ই িডেসmর ২০১৩।
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িবচারবুিd ও ইসলাম
িবচারবুিd ()ﻋﻘﻞ- এর িবচরণেkেtর সীমা িনেয় যথাযথভােব িচnা না করার ফেল pায় সকল
সমােজই িবচারবুিdর gহণেযাগ]তা িনেয় িবতেক:র সৃিh ও এ ব]াপাের pািnক দৃিhেকােণর উdব
হেয়েছ। অেনেক মাnেষর জীবনপেথ চলার জেn িবচারবুিdর পথিনেদ:শেকই যেথh গণ]
কেরেছন এবং পুেরাপুিরভােব এর ওপর িনভ:র করার পেk রায় িদেয়েছন। আবার অেনেক
িবচারবুিdর gহণেযাগ]তােক পুেরাপুির অsীকার কেরেছন। dভ:াগ]জনক /য,

কতক ইসলামী

মনীষী িবচারবুিd ও তার হািতয়ার যুিkpেয়ােগর িবেরািধতা করায় মুসিলম dীনী সমােজ তািttক
/kেt িবচারবুিd ও যুিkর pিত /নিতবাচক মেনাভাব pাধাn লাভ কেরেছ এবং অn িব-ােসর
ব]াপক িবsার ঘেটেছ,

যিদও কায:েkেt সকেলই কমেবশী িবচারবুিd ও যুিkর আ>য় gহণ

করেছ। পিরহােসর ব]াপার হেলা এই /য,

যারা িবচারবুিd ও তার হািতয়ার যুিkpেয়ােগর

gহণেযাগ]তা pত]াখ]ান করেছন তা তাঁরা করেছন িবচারবুিdরই আ>য় িনেয় এবং বh রকেমর
যুিk pদশ:ন কের।
অnিদেক কতক মনীষী িবচারবুিdবাদীেদর ( )ﻋﻘﻠﻴﻮنকেঠার সমােলাচনা কেরেছন ও তাঁেদরেক
pত]াখ]ান কেরেছন,

অথচ তাঁরা িনেজরাও িবিভn /kেt িবচারবুিdর আ>য় িনেয়েছন। িকnt

তাঁেদর অnসারীেদর ও পরবত:ীেদর অেনেক িবষয়িট সmেক: তিলেয় িচnা না কের তাঁরা
িনরuশভােবই িবচারবুিdেক pত]াখ]ান কেরেছন বেল মেন কের তাঁেদর pিত ভিk- >dাবশতঃ
িবচারবুিd pত]াখ]ােনর সপেk অবsান gহণ কেরেছন। অথচ pকৃত ব]াপার হেলা, এ ধরেনর
মনীষীগেণর সমােলাচনা ও pত]াখ]ােনর লk] sয়ং িবচারবুিd ও যুিkpেয়াগ নয়,

বরং যারা

জীবন ও জগেতর অnরােল িনিহত মহাসত] উpঘাটন এবং সিঠক পথ ও পথিনেদ:শ উpঘাটেনর
জn একমাt িবচারবুিdর ফয়সালােকই যেথh গণ] কেরন এবং মাnষেক ওয়াহী ও নবুওয়াত

8

/থেক /বিনয়ায মেন কেরন /সই িবচারবুিdবাদীগণ ( )ﻋﻘﻠﻴﻮنও যুিkবাদীগণই হে1ন উপেরাk
মনীষীেদর সমােলাচনা ও pত]াখ]ােনর লk]।
‘আkl ( )ﻋﻘﻞবা িবচারবুিd pেo সবেচেয় grtপূণ: ও /মৗিলক সমsা এটাই।
এ ব]াপাের িdতীয় grtপূণ: সমsািট pােয়ািগক /kেtর সােথ সmৃk। তা হে1,

যারা

িবচারবুিdর অnসরেণর পkপাতী তাঁরা অেনক /kেt একিট উপসংহারেক িবচারবুিdর ফয়সালা
বেল দাবী কেরন অথচ pকৃত পেk তা হয়েতা িবচারবুিdর ফয়সালা নয়। কারণ,

িবচারবুিd

যেতাkণ /কােনা িবষেয় অকাট] ও অ'াn উপসংহাের উপনীত হেত না পাের,

বরং তােত

িকছুটা সংশয়,

বা অিন|য়তা,

বা dব:লতা /থেক যায়,

তেতাkণ ঐ উপসংহারেক

িবচারবুিdর ফয়সালা বলা /যেত পাের না। িকnt কায:তঃ /দখা যায় /য,

d’জন দাশ:িনক

িবচারবুিdর ফয়সালার নােম একই িবষেয় পরsরিবেরাধী উপসংহাের উপনীত হে1ন এবং
উভয়ই sীয় দাবীর ওপর অটল থাকেছন,

অথচ তাঁেদর উপসংহােরর এই পারsিরক

Yবপরীত]ই pমাণ কের /য, তাঁেদর d’জেনর মেধ] অnতঃ একজেনর মতামত অব*ই 'াn।
(অব* কতক /kেt উভেয়র মতামত 'াn হওয়াও অসmব নয়।১ )
উপেরাk কারেণই /দখা যায় /য, িবচারবুিd তথা যুিkর ওপর িভিtশীল অnতম pধান শাst
দশ:েনর কতক পিNত জীবন ও জগেতর অnরােল িনিহত মহাসত] উpঘাটন সংkাn আেলাচনায়
'াn যুিk pেয়ােগর মাধ]েম নািsকতার উপসংহাের উপনীত হেয়েছন এবং সিঠকভােব
সমােলাচনা ও পয:ােলাচনা ব]তীতই আধুিনক উLিশkা pিত{ানসমূেহ তাঁেদর মতামত পড়ােনা
হে1। ফেল এসব নামী- দামী দাশ:িনেকর মতামতেক অnভােব gহণ কের অেনেক নািsক হেয়
/গেছ। আর এরই pিতিkয়ায় অেনেক ইসলাম িবষয়ক আেলাচনায় িবচারবুিd ও যুিkpেয়াগেক
sান িদেত পুেরাপুির অsীকৃিত জািনেয়েছন। কারণ, তাঁেদর ভয়, িবচারবুিdর আ>য়gহণ বা
যুিkpেয়াগ নািsকতার পথেক উnুk কের /দেব এবং dীেন িবশৃMলা সৃিh করেব। এর িবপরীেত
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আেরক দল িবচারবুিdর ওপর এেতা /বশী grt আেরাপ কেরেছন /য, তাঁরা মাnষেক /খাদায়ী
পথিনেদ:েশর মুখােপিkতা /থেক মুk গণ] কেরেছন।
এ সব কারেণ িবচারবুিdর িবচরণ ও pেয়ােগর /ktসমূহ,

িবিভn pেয়াগেkেt িবচারবুিdর

ময:াদা ও ভুিমকার মধ]কার তারতম] এবং িবচারবুিdর অকাট] রায় ও িবচারবুিdর রােয়র নােম
'মাtক যুিk বা অপযুিk (fallacy) ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ـ- এর মধ]কার পাথ:ক] সmেক: s1 ধারণা
অপিরহায:।
dীন ও দশ:ন হে1 িবচারবুিdর dই িবচরণেkt। তেব এ dই িবচরণেkেt িবচারবুিdর ভূিমকা ও
ময:াদায় যেথh পাথ:ক] রেয়েছ। বstতঃ জীবন ও জগেতর /মৗিলকতম সত] উpঘাটন dীন ও দশ:ন
উভেয়রই লk]। আর এ লেk] উপনীত হবার সব:pথম একমাt সব:জনীন মাধ]ম হে1
িবচারবুিd। িকnt পরবত:ী পয:ােয় dীন ও দশ:েন িবচারবুিdর িবচরণেkt ও ভূিমকা পৃথক হেয়
যায়। দশ:ন তার খুিটনািট িবষেয়ও িবচারবুিdেক একমাt আিবNত:া িহেসেব গণ] কের,

িকnt

dীেনর /kেt খুিটনািট িবষেয় িবচারবুিdর ভূিমকা হে1 সহায়ক শিkর ভূিমকা। অnিদেক dীেনর
/kt দশ:েনর /kেtর তুলনায় অেনক /বশী pশs। ফেল আয়তেনর দৃিhেত dীনী /kেt
িবচারবুিdর ভূিমকা অেনক /বশী,

যিদও দশ:েন একমাt তথ]সূt ও িবচারকত:া হবার কারেণ

িবচারবুিdর ভূিমকা /সখােন অিধকতর অnভূত হেয় থােক।
দশ:ন ও dীন উভয়ই জীবন ও জগত সংkাn /য /মৗিলক pogেলার জবাব িবচারবুিdর সাহােয]
উpঘাটন কের তা হে1: এ জীবন ও জগেতর অnরােল /কােনা সৃিhকত:া আেছন িক? থাকেল
এক,

নািক একািধক? থাকেল /স সৃিhকত:ার gণৈবিশh]সমূহ কী? আমােদর বstেদেহর

অnরােল /কােনা অবstগত সtা আেছ িক? সৃিhকত:ার সােথ আমােদর সmক: কী? আমরা িক
তাঁর িনকট /থেক pত]k পথিনেদ:েশর মুখােপkী,

নািক আমােদর মেধ] িনিহত সহজাত

পথিনেদ:শই যেথh? পথিনেদ:শ অnযায়ী আমােদর পািথ:ব জীবেনর কম: ও আচরেণর ব]াপাের
/কােনাrপ জবাবিদিহতা (পরকালীন িবচার) িক অপিরহায:? সৃিhকত:ার পথিনেদ:শ কীভােব ও
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কা’র মাধ]েম পাওয়া /যেত পাের? তাঁেক (নবীেক) /চনার উপায় কী? /খাদায়ী পথিনেদ:শ
িহেসেব দাবীদার gnাবলীর দাবীর সত]াসত] িনণ:েয়র উপায় কী?
িবচারবুিdর সাহােয] িবsািরত আেলাচনা- পয:ােলাচনার মাধ]েম এ সব pেoর জবাব উpঘাটন
করা সmব ও অপিরহায:।
িবচারবুিd সmাব] সকল পnায় িবচার- িবে&ষেণর পর যখন সৃিhকত:ার অিst ও একt
(তাওহীদ), পরকালীন জীবেনর অিsেtর ও /স জীবেন ইহজীবেনর কম: ও আচরেণর ব]াপাের
জবাবিদিহতার অপিরহায:তা,
pেয়াজনীয়তা,
মজীেদর পূণ:া0,

pত]ােদশ (ওয়াহী) ও pত]ােদশবাহক (নবী- রাসূল)- এর

হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর িব-জনীন ও সব:েশষ নবী হওয়া এবং /কারআন
অিবকৃত ও সংরিkত সব:েশষ ঐশী gn হওয়ার সত]তা উpঘাটন কের,

তখন তার সামেন এসব /মৗিলক ধারণার শাখা- pশাখা এবং মাnেষর দািয়t- কত:ব] - এই d’িট
িবশাল /kt সমুপিsত হয়। এ d’িট /kt এমন /যখানকার কতক pেoর জবাব /দয়া
িবচারবুিdর পেk সmব হেলও অেনক pেoর জবাব /দয়াই তার পেk সmব নয়।
উদাহরণsrপ, মানব pজািতর সূচনার ইিতহাস, /ফেরশতা নামক িবেশষ সৃিhর অিst আেছ
িক /নই, সৃিhকত:ার িনকট আn{ািনক pাথ:নার pেয়াজন আেছ িকনা এবং থাকেল তা কীভােব
করেত হেব - এসব pেoর জবাব /দয়া িবচারবুিdর পেk সmব নয়। তাই এ িবশাল /kেtর
সকল pেoর মুখ] জবাবদানকারী িহসােব /কারআন মজীেদর dারs হেত হেব। /যেহতু িবচারবুিd
রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর নবুওয়াত ও /কারআন মজীেদর ঐিশতার ব]াপাের
অকাট] pত]েয় উপনীত হেয়েছ /সেহতু িবচারবুিdর জেn /কারআন মজীেদর pিতিট তtt,
তথ], পথিনেদ:শ ও আেদশ- িনেষধেক িবনা pেo gহণ কের /নয়া ছাড়া গত]nর /নই। কারণ,
এর ব]িতkম করা মােন তার (িবচারবুিdর) িনেজর pত]েয়র অকাট]তােকই pেoর সmুখীন
করা।
অব* এর মােন এ নয় /য,

/কারআন মজীেদর সত]তার ব]াপাের অকাট] pত]েয় উপনীত

হবার পর আর িবচারবুিdর /কােনা ভূিমকা থাকেব না। বরং পরবত:ী পয:ােয় িবচারবুিd সব
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সময়ই /কারআন মজীেদর পা-:চেরর ভূিমকা পালন করেব এবং /কারআন /থেক সিঠক তাৎপয:
gহেণ /কারআন- চচ:াকারীেক সহায়তা করেব। িবচারবুিd dীনী সূt িহেসেব /কারআন মজীেদর
পের /গাটা মুসিলম উmাহর মেধ] ,r /থেক চেল আসা মৈতক] (‘ইজমা‘এ উmাh) ও pিত sের
িবপুল সংখ]ক সূেt বিণ:ত (মুতাওয়ািতর) হাদীছেক সত]ািয়ত কের এবং এ িতন সূেtর
সহায়তায়, কম সূেt বিণ:ত (খবের ওয়ােহd) হাদীেছর gহণেযাগ]তা িবচার কের। িবচারবুিd এ
সব সূেtর সহায়তায় dীনী যুগিজjাসার জবাব দান কের।
/মাটামুিট এই হেলা /কারআন মজীেদর সত]ায়ন পরবত:ী পয:ােয় িবচারবুিdর ভূিমকা।
তেব িবচারবুিdর pাথিমক পয:ােয়র ভূিমকা সmেক: আেরা কেয়কিট কথা উেlখ করা pেয়াজন।
তা হে1, িবচারবুিdর অবsান ইসলাম ও /কারআন মজীেদর আেগ। অn কথায়, িবচারবুিd
হে1 ইসলাম- গৃেহ pেবেশর দরযা।
ইসলাম gহণ করা- নাকরার িবষয়িট /য সmূণ:rেপ িবচারবুিdর ওপর িনভ:রশীল /স ব]াপাের
িdমেতর অবকাশ /নই। কারণ,
কােছ আেস িন,

যারা জnসূেt মুসলমান ইসলাম ও /কারআন /কবল তােদর

বরং সকল মাnেষর কােছ এেসেছ। po হে1,

/য ব]িk এক ও অিdতীয়

সৃিhকত:ার অিsেt ও মৃতু]র পের পুনrtান বা পরকালীন জীবেনর অিsেt অকাট] pত]য় /পাষণ
কের না অথবা তা করেলও হযরত মুহাmাদ (:াঃ) /ক আlাহর রাসূল ও /কারআন মজীদেক
আlাহর /pিরত gn বেল জােন না,
অথ:হীন;

তার িনকট /তা আlাh,

রাসূল ও /কারআেনর /দাহাই

কীভােব /স ইসলাম gহণ করেব? অব*ই তার িবচারবুিdর সামেন আlাh,

পরকাল, রাসূল (:াঃ) ও /কারআন মজীেদর সত]তা তুেল ধরেত হেব। তার িবচারবুিd যখন এ
সেবর ব]াপাের অকাট] pত]েয় উপনীত হেব এবং তা gহণ কের /নেব /কবল তার পেরই
/কারআন মজীদ তার িনকট poাতীত দলীল (ডkেমTট) rেপ পিরগিণত হেব।
এ pসে0 উেlখ] (িবচারবুিdও যার সত]ায়ন কের) /য, িবে- pচিলত সকল ধম:ীয় মতাদেশ:র
মেধ] একমাt ইসলামই হে1 মাnেষর জn আlাh তা‘আলার /দয়া িচরnন জীবনব]বsা।
pচিলত ধারণায় হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর নবুওয়াত লােভর মাধ]েম ইসলােমর সূচনা বেল
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মেন করা হেলও pকৃত ব]াপার তা নয়। বরং মানব pজািতর আিদ িপতা হযরত আদম (আ.)
/থেক এ dীেনর যাtা ,r হেয়িছেলা - এটাই /কারআন মজীেদর দাবী। হযরত ইবরাহীম (আ.)
সহ অতীেতর অেনক নবী- রাসূেলর উিk /কারআন মজীেদ উdৃত হেয়েছ /য সব উিkেত তাঁরা
িনেজেদরেক ‘মুসিলম’ বেল উেlখ কেরেছন এবং িবেশষ কের হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর
অnসারীেদরেক ‘মুসিলমুn’ ( আlাh তা‘আলার িনকট আtসমিপ:ত জনেগা{ী) নামকরণ
কেরন।
মূলতঃ অnাn ধম:ীয় মতাদেশ:র সৃিh হেয়েছ এ িচরnন /খাদায়ী জীবনব]বsা /থেক পথচু]িত,
িবকৃিত ও িব'ািnর মাধ]েম। িবিভn ধেম:র নামকরণ /থেকও ইসলাম ও এ সব ধেম:র মধ]কার
একিট /মৗিলক পাথ:ক] ধরা পেড়। অnাn ধেম:র নামকরণ হেয়েছ িবিভn ব]িk,
sােনর নােম। /যমন: বুেdর নােম /বৗd ধম:,

/গা{ী বা

ঈসা (আ.)/ kাইs- এর নােম ঈসায়ী বা

খৃীsধম:, ইয়াহূদা/ যীহূদা- র /গােtর নােম ইয়াহূদী ধম:, িহn্- এর (ভারেতর) অিধবাসীেদর
ধম: িহেসেব িহnd ধম: ইত]ািদ। িকnt একমাt ‘ইসলাম’- এর নামকরণ করা হেয়েছ এ ধেম:র
Yবিশেh]র িভিtেত; আlাh তা‘আলার িনকট িনঃশত: আtসমপ:ণই এ ধেম:র মূল কথা িবধায় এ
ধেম:র নাম হেয়েছ ‘ইসলাম’ ( আtসমপ:ণ)। আর /যেহতু আlাh তা‘আলা sান- কাল িনিব:েশেষ
সকল মাnেষর shা /সেহতু বংশ- /গাt,

sান- কাল িনিব:েশেষ সকল মাnেষরই তাঁর িনকট

আtসমপ:ণ অপিরহায:। অব* অnাn সৃিhর nায় তারাও তাঁর pাকৃিতক িবধােনর িনকট
আtসমপ:ণ কের আেছ,

তাই িবচারবুিdর দাবী হে1,

sাধীন এিYতয়ারাধীন িবষয়ািদেতও

তারা আlাh তা‘আলার পসn- অপসেnর িনকট /s1ায় আtসমপ:ণ করেব।
ব]িk, /গা{ী ও sানেক /কnd কের (মূলতঃ ব]িk, /গা{ী ও sােনর নামেক /sাগান িহেসেব
ব]বহার কের) আিদ ও িচরnন সত] dীন ইসলাম /থেক িবচু]ত হওয়ার কারেণই অn সমs ধম:ই
তােদর উপsািপত /মৗিলক তািttক দাবীসমূহেক অn িব-ােসর ওপর িভিtশীল কের উপsাপন
কেরেছ। তারা তােদর /মৗিলক িব-াসসমূহেক ‘আkl বা িবচারবুিdর আদালেত /পশ করেত ও
যুিkর মানদেN পরীkা করেত িদেত রাযী হয় িন। তারা ‘ভিkেত মুিk’ এবং ‘িব-ােস িমলায়
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বst, তেক: বh দূর’ ইত]ািদ আেবগময় বkেব]র সাহােয] মাnষেক অn িব-ােসর ওপর ধের
রাখার /চhা কেরেছ। আর এর িবপরীেত /কারআন মজীদ মাnষেক অn িব-াস পিরত]াগ কের
‘আkl বা িবচারবুিdর িভিtেত জীবন ও জগেতর মহাসত] সংkাn poসমূেহর জবাব সnােনর
আহবান জািনেয়েছ এবং তােদরেক িবচারবুিd pেয়ােগর জn বার বার উৎসািহত কেরেছ, আর
যারা িবচারবুিdর pেয়াগ কের না তােদরেক িতরsার কেরেছ।
বstতঃ dীেনর উপsািপত /মৗিলকতম দাবীসমূেহর /kেt িবচারবুিdর আ>য় gহণ করা না হেল
ইসলােমর pচার ও িবsার লােভর /কােনা পথই থােক না। কারণ, এ ব]াপাের অn িব-ােসর
নীিত অnসরণ ও অn িব-াস gহেণর আেবদন জানােনার (যা অেনক মুসলমানই কের থােকন)
অিনবায: পিরণাম হে1 এই /য, pেত]েকই জnসূেt pাp িনজ িনজ ধেম:র ওপর িsর থাকেব;
ইসলাম gহণ করেব না। িকnt /যেহতু অn িব-াস হে1 িমথ]ার আ>য়sল /সেহতু ইসলাম
িবচারবুিdর অst dারা তােদর িব-ােসর dেগ: আঘাত /হেনেছ। তাই অn িব-াসেক যিদ ‘ধেম:র’
িভিt বেল sীকার করা হয়, তাহেল বলেত হেব /য, ইসলাম একিট ‘ধম:িবেরাধী’ মতাদশ: বা
দশ:ন, যা মাnষেক িব-ােসর বা ধেম:র অn গিল /থেক /বর কের এেন িবচারবুিdর মহাসড়েক
তুেল /দয় এবং /দেখ,েন িনেজর জn চলার পথ /বেছ িনেত বেল।
বstতঃ জীবন ও জগেতর মহাসত] pেo ইসলাম সকল যুেগই মাnষেক িব-ােসর২ অnসরণ
পিরত]াগ কের িবচারবুিdর ফয়সালা /মেন /নয়ার জেn অnpািণত কেরেছ। ইসলাম বলেছ: তুিম
িনেজই িচnা কের /দেখা, এটাই সত], নািক ঐgেলা সত]?
/কারআন মজীদ /য িবচারবুিdর ওপর কতখািন grt আেরাপ কেরেছ তা অnধাবেনর জn
ইসলােমর মূলনীিত উপsাপেন যুিkর আ>য় gহণ সহ /কারআেন ‘িবচারবুিd’( ﻋﻘﻞ- ‘আkl)
শbিটর ব]বহােরর pিত দৃিh /দয়াই যেথh। িবচারবুিd বা যুিkর আ>য় gহেণর পাশাপািশ
/কারআন মজীদ /মাট ৪৯ বার ‘আkl শbমূল /থেক িন^n শbাবলী ব]বহার কেরেছ। এর
মেধ] ১৩ বার বলা হেয়েছ: ((( اﻓﻼ ﺗﻌﻘﻠﻮنঅতঃপর /তামরা িক িবচারবুিd কােজ লাগােব না?)
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৮িট আয়ােত িবিভn িবষয় বণ:না করার পর বণ:নার উেd* সmেn বলা হেয়েছ: ()ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن
(যােত /তামরা িবচারবুিd pেয়াগ কেরা/ িবচারবুিd dারা অnধাবন কেরা)। d’িট আয়ােত বলা
হেয়েছ: (( )ان ﮐﻨﺘﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮنযিদ /তামরা িবচারবুিd pেয়াগ কেরা)।
/কারআন মজীদ sয়ং তার dীেনর /মৗিলকতম িবষয়সমূহ উপsােনর /kেt বার বার িবচারবুিd
()ﻋﻘﻞ- এর আ>য় িনেয়েছ। /যমন, এরশাদ হেয়েছ:

ِ
ِ
(.ﱠﻬﺎ ِر أَﻓَﻼ ﺗَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن
ُ ِاﺧﺘ
ْ ُﻴﺖ َوﻟَﻪ
ُ ) َوُﻫ َﻮ اﻟﱠﺬي ُْﳛﻴِﻲ َوُﳝ
َ ﻼف اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ َواﻟﻨـ

“আর িতিনই pােণর উdব ঘটান ও মৃতু] pদান কেরন এবং িদন ও রািtর পিরবত:ন তাঁরই
এিYতয়াের; অতঃপর /তামরা িক িবচারবুিd pেয়াগ করেব না?” ( সূরা আল- মু’িমনূn: ৮০)
সমg সৃিhজগেতর পরেত পরেত একজন মহাjানী shার িনদশ:ন িবদ]মান - এিদেক দৃিh
আকষ:ণ কের /কারআন মজীেদর িবিভn আয়ােত িবচারবুিdর িভিtেত সৃিhকত:া সংkাn িবতেক:র
সমাধােনর জn আহবান জানােনা হেয়েছ। এ /kেt অেনক আয়ােত সরাসির ‘িবচারবুিd’
( ‘আkl) শbমূল /থেক িন^n শbাবলী ব]বhত হেয়েছ। /যমন, এরশাদ হেয়েছ:

ٍ )وﺳ ﱠﺨﺮ ﻟَ ُﻜﻢ اﻟﻠﱠﻴﻞ واﻟﻨـﱠﻬﺎر واﻟﺸﱠﻤﺲ واﻟْ َﻘﻤﺮ واﻟﻨﱡﺠﻮم ﻣﺴ ﱠﺨﺮات ﺑِﺄَﻣ ِﺮﻩِ إِ ﱠن ِﰲ ذَﻟِﻚ ﻵﻳ
.(ﺎت ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻳـَ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن
ْ ٌ َ َ ُ ُ ُ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ
َ َ
َ

“আর িতিনই /তামােদর জn রািt ও িদনেক এবং সূয: ও চndেক িনয়িntত কেরেছন। নktমNলী
তাঁরই আেদেশ িনয়িntত। িনঃসেnেহ এেত /সই /লাকেদর জn িনদশ:ন রেয়েছ যারা িবচারবুিd
pেয়াগ কের।” ( সূরা আn- নাহl: ১২)
অnrপভােব এরশাদ হেয়েছ:

ِ  وِﻣﻦ َﲦَﺮ.ث ودٍم ﻟَﺒـﻨًﺎ ﺧﺎﻟِﺼﺎ ﺳﺎﺋِﻐًﺎ ﻟِﻠﺸﱠﺎ ِرﺑِﲔ
ٍ ِ )وإِ ﱠن ﻟَ ُﻜﻢ ِﰲ اﻷﻧْـﻌ ِﺎم ﻟَﻌِﺒـﺮًة ﻧُﺴ ِﻘﻴ ُﻜﻢ ِﳑﱠﺎ ِﰲ ﺑﻄُﻮﻧِِﻪ ِﻣﻦ ﺑـ
ات
َْ ْ
ُ
َ ً َ َ َ َ ﲔ ﻓَـ ْﺮ
ْ ْ َْ َ
ْ
َ
َ ْ َ َ
ِ
ِ ﺎب ﺗَـﺘ
ِ اﻟﻨ
ِ َاﻷﻋﻨ
.(ﻚ ﻵﻳَﺔً ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻳـَ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن
َ ﱠﺨ ُﺬو َن ِﻣْﻨﻪُ َﺳ َﻜًﺮا َوِرْزﻗًﺎ َﺣ َﺴﻨًﺎ إِ ﱠن ِﰲ َذﻟ
ْ ﱠﺨ ِﻴﻞ َو

“আর অব*ই /তামােদর জেn চতু^দ জntেদর মেধ] িচnার /খারাক রেয়েছ। আিম
/তামােদরেক তার উদরিsত বst /থেক - /গাবর ও রk হেত িনঃসৃত খাঁিট dg পান করাই যা
পানকারীেদর জn sেপয়। আর (খাওয়াই) /খজুর গােছর ফল ও আ0ুর;
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/তামরা তা /থেক

/নশাকর dব] ও উtম খাদ] Yতরী করেছা। িনঃসেnেহ এেত /সই /লাকেদর জn িনদশ:ন রেয়েছ
যারা িবচারবুিd pেয়াগ কের।” ( সূরা আn- নাহl: ৬৬- ৬৭)
আেরক আয়ােত এরশাদ হেয়েছ:

ِ ِض واﺧﺘ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ﱠ
ِ َ ﻼف اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ واﻟﻨـ
ْ َ ِ اﻷر
ُﱠﺎس َوَﻣﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠﱠﻪ
ْ )إ ﱠن ِﰲ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﺎوات َو
َ
َ ﱠﻬﺎر َواﻟْ ُﻔ ْﻠﻚ اﻟ ِﱵ َْﲡﺮي ﰲ اﻟْﺒَ ْﺤﺮ ﲟَﺎ ﻳـَْﻨـ َﻔ ُﻊ اﻟﻨ
ِ
ِِ ِﻣﻦ اﻟ ﱠﺴﻤ ِﺎء ِﻣﻦ ﻣ ٍﺎء ﻓَﺄ
ِ ْ َﺚ ﻓِﻴﻬﺎ ِﻣﻦ ُﻛ ﱢﻞ َداﺑﱠٍﺔ وﺗ
ِ ﺎح واﻟ ﱠﺴﺤ
ﲔ
َ ْ َﺎب اﻟْ ُﻤ َﺴ ﱠﺨ ِﺮ ﺑـ
َ اﻷر
ْ
ْ َﺣﻴَﺎ ﺑﻪ
َ َ ِ َﺼ ِﺮﻳﻒ اﻟﱢﺮﻳ
ْ َ َﺎ َوﺑَ ﱠ#ض ﺑـَ ْﻌ َﺪ َﻣ ْﻮ
َ ْ َ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ اﻷر
(.ض ﻵﻳَﺎت ﻟ َﻘ ْﻮم ﻳَـ ْﻌﻘﻠُﻮ َن
ْ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء َو
“িনঃসেnেহ আসমানসমূহ ও পৃিথবীর সৃিhেত,

জাহাযসমূেহ - যা মাnষেক উপকৃত কের,

রািt ও িদেনর িববত:েন,

সমুেd চলাচলরত

আlাh আসমান /থেক /য পািন বষ:ণ কেরন -

অতঃপর যা dারা মৃত যমীনেক সdীিবত কের /তােলন ও তােত সব ধরেনর জীবজnt ছিড়েয় /দন
- তােত এবং বায়ুর আবত:েন ও আসমান- যমীেনর মােঝ /ভেস চলা /মঘমালার মেধ] অব*ই
/সই /লাকেদর জn িনদশ:ন রেয়েছ যারা িবচারবুিd pেয়াগ কের।” ( সূরা আl- বাkারাh:
১৬৪)
আবার /কােনা /কােনা আয়ােত একই অেথ: ‘িচnা করা’র কথা বলা হেয়েছ। /যমন,

এরশাদ

হেয়েছ:

ِ اﳉِﺒ ِﺎل ﺑـﻴﻮﺗﺎ وِﻣﻦ اﻟﺸ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ ﱠ
ﺎﺳﻠُ ِﻜﻲ
َ ) َوأ َْو َﺣﻰ َرﺑﱡ
ْ ﻚ إِ َﱃ اﻟﻨ
ْ َ ﰒُﱠ ُﻛﻠﻲ ﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ اﻟﺜ َﱠﻤَﺮات ﻓ.ﱠﺠ ِﺮ َوﳑﱠﺎ ﻳـَ ْﻌ ِﺮ ُﺷﻮ َن
َ َ َ ً ُُ َ ْ ﱠﺤ ِﻞ أَن اﲣﺬي ﻣ َﻦ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ﻒ أَﻟْ َﻮاﻧُﻪُ ﻓِ ِﻴﻪ ِﺷ َﻔﺎءٌ ﻟِﻠﻨ
.(ﻚ ﻵﻳَﺔً ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻳـَﺘَـ َﻔ ﱠﻜ ُﺮو َن
ٌ اب ﳐُْﺘَﻠ
َ ﱠﺎس إِ ﱠن ِﰲ ذَﻟ
ٌ َﺎ َﺷَﺮ.ُﺳﺒُ َﻞ َرﺑﱢﻚ ذُﻟُﻼ َﳜُْﺮ ُج ﻣ ْﻦ ﺑُﻄُﻮ

“আর (/হ রাসূল!) আপনার রব /মৗমািছেক এ মেম: অnpািণত করেলন /য, পাহােড়, বৃেk ও
যা িকছু উঁচু তােত বাসা বাঁেধা,

এরপর ফলসমূহ /থেক ভkণ কেরা,

অতঃপর িবনীতভােব

sীয় রেবর উnুk পথসমূেহ চলাচল কেরা। তার উদর /থেক িবিভn রেঙর পানীয় বিহগ:ত হয়
যােত মাnেষর জn িনরাময় রেয়েছ। অব*ই এেত /সই /লাকেদর জn িনদশ:নাবলী রেয়েছ
যারা িচnা কের।” ( সূরা আn- নাহl: ৬৮- ৬৯)
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এভােব আlাh তা‘আলা চান /য,

মাnষ িচnা- /চতনার অnt /থেক িবচারবুিdর িদেক

pত]াবত:ন কrক এবং িবচারবুিdর ফয়সালার িভিtেত আlাh তা‘আলার অিst ও একtেক
gহণ কrক।
মুশিরকেদরেক তাওহীেদর িদেক আহবান জানােত িগেয় হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর উিk
সmেক: /কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ:

ِ ِ ﺎل أَﻓَـﺘَـﻌﺒ ُﺪو َن ِﻣﻦ د
ِ ُف ﻟَ ُﻜﻢ وﻟِﻤﺎ ﺗَـﻌﺒ ُﺪو َن ِﻣﻦ د
(.ون اﻟﻠﱠ ِﻪ أَﻓَﻼ ﺗَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن
ُ َون اﻟﻠﱠﻪ َﻣﺎ ﻻ ﻳـَْﻨـ َﻔﻌُ ُﻜ ْﻢ َﺷْﻴﺌًﺎ َوﻻ ﻳ
ُ ْ
ُ ْ
ُ ْ َ َ ْ  أ ﱟ.ﻀﱡﺮُﻛ ْﻢ
ُ ْ َ َ)ﻗ

“( ইবরাহীম) বলেলা: অতঃপরও িক /তামরা আlাহেক ব]তীত এমন িকছুর উপাসনা করেব যা
না /তামােদর /কােনা কল]াণ সাধন করেত পাের, আর না /কােনা kিত সাধন করেত পাের?
িধkার /তামােদর pিত ও তার pিত /তামরা আlাh ব]তীত যার উপাসনা করেছা;

অতঃপর

/তামরা িক িবচারবুিd pেয়াগ করেব না?” ( সূরা আl- আিmয়া’: ৬৬- ৬৭)
এখােন sshতঃই যুিkর সাহােয] অংশীবাদেক খNন করা হেয়েছ। এছাড়া অেনক আয়ােত
‘আkl ( )ﻋﻘﻞশbমূল /থেক িন^n শbাবলী ব]বহার ব]তীতই /কবল যুিk pেয়ােগর মাধ]েম
নািsক]বাদ ও অংশীবাদেক খNন করা হেয়েছ। /যমন, এরশাদ হেয়েছ:
(.اﳋَﺎﻟُِﻘﻮ َن
ْ )أ َْم ُﺧﻠِ ُﻘﻮا ِﻣ ْﻦ َﻏ ِْﲑ َﺷﻲ ٍء أ َْم ُﻫ ُﻢ

ْ

“তারা িক /কােনা িকছু (/কােনা সৃিh- উৎস/ সৃিhকত:া) ছাড়াই (িনেজ িনেজই/ শূn /থেকই) সৃh
হেয়েছ, নািক তারা (িনেজরাই িনেজেদর) সৃিhকত:া?” ( সূরা আত্- তূr: ৩৫)

ِ
ِ
ِ ب اﻟْﻌﺮ ِش ﻋ ﱠﻤﺎ ﻳ
ِ ِ
.(ﺼ ُﻔﻮ َن
َ َ ْ َ )ﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن ﻓﻴ ِﻬ َﻤﺎ آﳍَﺔٌ إﻻ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟََﻔ َﺴ َﺪﺗَﺎ ﻓَ ُﺴْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﻠﱠﻪ َر ﱢ

“এতdভেয় (আসমান ও যমীেন) যিদ আlাh ছাড়া অn উপাsমNলী থাকেতা তাহেল এতdভয়ই
gংস হেয় /যেতা। অতএব, ‘আরেশর মািলক আlাh তা /থেক পরম pমুk যা তারা তাঁর pিত
আেরাপ করেছ।” ( সূরা আল- আিmয়া’: ২২)
অnrপভােব পরকালীন জীবেনর সত]তা সmেnও িবচারবুিdর দলীল (যুিk) উপsাপন করা
হেয়েছ:

ِ ٍ
ِِ ﱠ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
(.ﻴﻢ
َ َ)ﻗ
ٌ  ﻗُ ْﻞ ُْﳛﻴ َﻴﻬﺎ اﻟﺬي أَﻧْ َﺸﺄ ََﻫﺎ أَﱠو َل َﻣﱠﺮة َوُﻫ َﻮ ﺑ ُﻜ ﱢﻞ َﺧ ْﻠﻖ َﻋﻠ.ﻴﻢ
ٌ ﺎل َﻣ ْﻦ ُْﳛﻴﻲ اﻟْﻌﻈَ َﺎم َوﻫﻲ َرﻣ
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َ

“/স (পরকাল অsীকারকারী ব]িk) বেল: ‘পেচ- গেল যাওয়া অিsgেলােক /ক জীিবত করেব?’
( /হ রাসূল!) বলুন, িতিনই তােক (পেচ- গেল যাওয়া অিsgেলােক) জীিবত করেবন িযিন pথম
বার সৃিh কেরেছন; আর িতিন pিতিট িবষয় সmেক: িচরjানী।” ( সূরা ইয়া- সীn: ৭৮- ৭৯)
(.ﻴﺪﻧَﺎ ﻗُ ِﻞ اﻟﱠ ِﺬي ﻓَﻄَﺮُﻛ ْﻢ أَﱠو َل َﻣ ﱠﺮٍة
ُ ِ)ﻓَ َﺴﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َﻣ ْﻦ ﻳُﻌ

َ

“অতঃপর অিচেরই তারা বলেব: ‘/ক আমােদরেক (মৃতু]র পের) pত]াবিত:ত করােব?’ ( /হ
রাসূল!) বলুন, িতিনই িযিন pথম বােরর মেতা /তামােদর সৃিhর সূচনা কেরন।” ( সূরা আlইসরা/ বানী ইসরাঈল: ৫১)
/তমিন রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর নবুওয়াত সmেnও িবচারবুিdর িনকট
আেবদন জানােনা হেয়েছ। হযরত নবী করীম (:াঃ) নবুওয়াত- pািpর পূেব: দীঘ: ৪০ বছর মkাh
শরীেফ বসবাস কেরন। এ সময় িতিন িনNলুষ চিরেtর /লাক িহেসেব সকেলর িনকট পিরিচত
িছেলন,

তেব /লখাপড়া জানেতন না এবং কােরা কাছ /থেক /মৗিখকভােবও jান আহরণ

কেরন িন। /মােটর ওপর িতিন jানী বা pিতভাধর ব]িk িহেসেব পিরিচত িছেলন না।
এমতাবsায় আlাh তা‘আলার পk /থেক নািযল হওয়া ব]তীত /কারআন মজীেদর nায়
উnততম সািহত]gণসমৃd সীমাহীন jােন পিরপূণ: মহাgn িনেজ রচনা কের উপsাপন করা তাঁর
পেk িকছুেতই সmব নয়। এিদেক ইি0ত কের এরশাদ হেয়েছ:

ِ
.(ﺖ ﻓِﻴ ُﻜ ْﻢ ُﻋ ُﻤ ًﺮا ِﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒﻠِ ِﻪ أَﻓَﻼ ﺗَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن
ُ ْ)ﻗُ ْﻞ ﻟَ ْﻮ َﺷﺎءَ اﻟﻠﱠﻪُ َﻣﺎ ﺗَـﻠَ ْﻮﺗُﻪُ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َوﻻ أ َْد َرا ُﻛ ْﻢ ﺑِﻪ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻟَﺒِﺜ

“( /হ রাসূল! তােদরেক) বেল িদন: আlাh যিদ চাইেতন (/য,

আমােক নবুওয়ােতর দািয়t

/দেবন না) তাহেল আিম /তামােদর িনকট তা (/কারআন) পাঠ করতাম না এবং িতিন
/তামােদরেক (এ িবষেয়) অবিহত করেতন না;
/তামােদর মেধ]ই কািটেয়িছ;

এর আেগ /থেকই /তা আিম আমার জীবন

অতঃপর /তামরা িক িবচারবুিd কােজ লাগােব না?” ( সূরা

ইউnস: ১৬)
/কারআন মজীদ আlাহর িকতাব িকনা তা- ও িবচারবুিdর সাহােয] পরীkা কের /দখার জেn
আহবান জানােনা হেয়েছ।
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এ pসে0 উেlখ] /য, িবে-র সকল ভাষার মেধ] আরবী ভাষা হে1 ব]াপকতম ও সূkতম ভাব
pকােশর সmাবনার অিধকারী একমাt ভাষা,

আর হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর ওপর

/কারআন নািযেলর যুেগ আরবী ভাষার চচ:া (কিবতা ও ভাষণ উভয় /kেt) উnিতর চরমতম
িশখের উপনীত হেয়িছেলা। অn /য /কােনা ভাষার ও আরবী ভাষার pকাশ kমতার মেধ]
পাথ:ক] এেতাই /বশী /য, আরবরা এ পাথ:ক] লk] কের অনারবেদরেক “আ‘জামী” ( /বাবা)
বেল অিভিহত করেতা। বstতঃ আরবী ভাষার নামিটও এর Yবিশh] pকাশক; ‘ ( ﻋﺮﺑﯽআরাবী)
মােন ‘উnততম ও সূkতম ভাব pকাশkম pাdলভাষী’ এবং ( ﻟﺴﺎن ﻋﺮﺑﯽিলসােন ‘আরাবী)
মােন ‘উnততম ও সূkতম ভাব pকাশkম pাdল ভাষা’। আlাh তা‘আলা উnততম pকাশ
kমতাসmn ভাষায় /কারআন নািযল কেরেছন এবং এ gেnর সািহিত]ক মান ও pকাশ kমতা
এমন চূড়াn পয:ােয়র /য,

আরবী ভাষী />{তম কিব ও বাgীগণ এর /মাকািবলায় চরমভােব

িনjpভ হেয় পড়ায় অকাট]ভােব pমািণত হয় /য,

এ gn /কােনা মাnেষর পেk রচনা করা

সmব নয়। এিদেক দৃিh আকষ:ণ কের আlাh তা‘আলা এরশাদ কেরন:
(.)إِﻧﱠﺎ أَﻧْـ َﺰﻟْﻨَﺎﻩُ ﻗـُ ْﺮآﻧًﺎ َﻋ َﺮﺑِﻴ=ﺎ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن

“অব*ই আিম এেক (এ gnেক) উnততম ও সূkতম ভাবpকাশkম pাdলতম (আরবী) পঠনীয়
(/কারআন) rেপ অবতীণ: কেরিছ যােত /তামরা িবচারবুিd pেয়াগ কেরা (এবং এিট /য আlাh
কতৃ:ক /pিরত gn তা বুঝেত পােরা)।” ( সূরা ইউsফ: ২; সূরা আy- যুখrফ: ৩)
আlাh তা‘আলা কােফরেদরেক /কারআেনর সমতুল] বkব] রচনা করার জn চ]ােলd pদান
কের বেলন:

ِ ِ ﻳﺚ ِﻣﺜْﻠِ ِﻪ إِ ْن َﻛﺎﻧُﻮا
ٍ  ﻓَـ ْﻠﻴﺄْﺗُﻮا ِﲝ ِﺪ.)أَم ﻳـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ﺗَـ َﻘ ﱠﻮﻟَﻪ ﺑﻞ ﻻ ﻳـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن
(.ﲔ
َ ﺻﺎدﻗ
َ َ
َ
ُ َْ ُ
َْ

“তারা িক বেল /য, িতিন (মুহাmাদ :াঃ) িনেজই এিট (/কারআন) রচনা কেরেছন? বরং তারা
/তা (িনেজরাই তােদর এ কথায়) আsা /পাষণ কের না। তারা যিদ (তােদর দাবীর pেo)
সত]বাদী হেয় থােক (তারা মুেখ যা বলেছ এটাই যিদ তােদর অnেরর pত]য় হেয় থােক) তাহেল
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তারা এর (/কারআেনর) অnrপ (মানসmn) বkব] িনেয় আsক (রচনা কrক)।” ( সূরা আত্তূr: ৩৩- ৩৪)
বstতঃ সমg সৃিhেলােক আlাh তা‘আলার অিsেtর অসংখ] িনদশ:ন িবদ]মান যা /থেক
িবচারবুিd pেয়াগকারী /লােকরা খুব সহেজই মহাসেত] উপনীত হেত সkম। /কারআন মজীেদর
িবিভn আয়ােত এ িবষয়িট উেlখ করা হেয়েছ। ,ধু তা- ই নয়,

আlাh তা‘আলা /কারআন

মজীেদ তাঁর িনদশ:নাবলীর /য িবsািরত িববরণ িদেয়েছন তার মূল লk]ই হে1 িবচারবুিd
pেয়াগকারী /লােকরা। তাই এক আয়ােতর /শষাংেশ এরশাদ হেয়েছ:

ِ
ِ ﺼﻞ اﻵﻳ
(ﺎت ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻳـَ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن
َ ) َﻛ َﺬﻟ
َ ُ ﻚ ﻧـُ َﻔ ﱢ

“আিম এভােবই /সই /লাকেদর জn িবsািরতভােব িনদশ:নাবলী বণ:না কির যারা িবচারবুিd
pেয়াগ কের।” ( সূরা আr- rm: ২৮)
যারা পূব:বত:ীেদর অn অnসরণেক িবচারবুিdর ওপর অgািধকার pদান কের /কারআন মজীদ
তােদর কেঠার সমােলাচনা ও িনnা কেরেছ এবং তােদর এ কম:নীিতেক তােদর /হদায়াত (সিঠক
পেথর সnান) না পাওয়ার কারণ srপ গণ] কেরেছ। ,ধু তা- ই নয়,
তােদরেক চতু^দ জntর সােথ তুলনা কেরেছন এবং অn,

আlাh তা‘আলা

বিধর ও /বাবা বেল িতরsার

কেরেছন। এরশাদ হেয়েছ:

ِ ِ
.ﻴﻞ َﳍُ ُﻢ اﺗﱠﺒِﻌُﻮا َﻣﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑَ ْﻞ ﻧـَﺘﱠﺒِ ُﻊ َﻣﺎ أَﻟْ َﻔْﻴـﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ آﺑَﺎءَﻧَﺎ أ ََوﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن آﺑَ ُﺎؤُﻫ ْﻢ ﻻ ﻳـَ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن َﺷْﻴﺌًﺎ َوﻻ ﻳـَ ْﻬﺘَ ُﺪو َن
َ ) َوإذَا ﻗ
ِﱠ
ِ
ِ ِ ِ
(.ْﻢ ُﻋ ْﻤﻲ ﻓَـ ُﻬ ْﻢ ﻻ ﻳـَ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن
ُ ًﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ اﻟﱠﺬي ﻳـَْﻨﻌ ُﻖ ﲟَﺎ ﻻ ﻳَ ْﺴ َﻤ ُﻊ إِﻻ ُد َﻋﺎءً َوﻧ َﺪاء
َ َوَﻣﺜَ ُﻞ اﻟﺬ
ٌ ٌ ﺻ ﱞﻢ ﺑُﻜ

“আর যখন তােদরেক বলা হয়, ‘আlাh যা নািযল কেরেছন তার অnসরণ কেরা’, তখন তারা
বেল,

‘বরং আমরা তারই অnসরণ করেবা যার ওপর আমােদর িপতৃপুrষেদর /পেয়িছ’।

তােদর িপতৃপুrষরা যিদ /মােটই িবচারবুিd pেয়াগ না কের থােক এবং সিঠক পথ (/হদায়াত)
pাp না হেয় থােক (তবুও িক তারা তােদর অnসরণ করেব)? আর যারা কােফর হেয়েছ (সত]
dীনেক pত]াখ]ান কেরেছ) তােদর উপমা হে1 তার nায় যােক ডাকা হেল /স হাকডাক ছাড়া

20

আর িকছুই ,নেত পায় না (অথ: বুঝেত পাের না); তারা বিধর, /বাবা ও অn, sতরাং তারা
িবচারবুিd pেয়াগ করেব না।” ( সূরা আল- বাkারাh: ১৭০- ১৭১)
অnt এরশাদ হেয়েছ:

ِ )وإِذَا ﻗِﻴﻞ َﳍﻢ ﺗَـﻌﺎﻟَﻮا إِ َﱃ ﻣﺎ أَﻧْـﺰَل اﻟﻠﱠﻪ وإِ َﱃ اﻟﱠﺮﺳ
ﻮل ﻗَﺎﻟُﻮا َﺣ ْﺴﺒُـﻨَﺎ َﻣﺎ َو َﺟ ْﺪﻧَﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ آﺑَﺎءَﻧَﺎ أ ََوﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن آﺑَ ُﺎؤُﻫ ْﻢ ﻻ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن
ُ
َ
َ ُ َ َ ْ َ ُْ َ
.(َﺷْﻴﺌًﺎ َوﻻ ﻳـَ ْﻬﺘَ ُﺪو َن

“তােদরেক যখন বলা হয়, ‘আlাh যা নািযল কেরেছন তার িদেক ও রাসূেলর িদেক এেসা, ’

তখন তারা বেল, ‘আমরা আমােদর িপতৃপুrষেদরেক যার ওপর /পেয়িছ তা- ই আমােদর জn
যেথh।’ তােদর িপতৃপুrষরা যিদ /মােটই jােনর অিধকারী না /থেক থােক এবং সিঠক পথ না
/পেয় থােক (তবুও িক তারা তােদর অnসরণ করেব)?” ( সূরা আl- মােয়দাh: ১০৪)
যুেগ যুেগ যারা নবী- রাসূলগেণর (আ.) দাও‘আত pত]াখ]ান কের তােদর অnতম pধান Yবিশh]
িছেলা এই /য,

তারা তােদর িপতৃপr
ু ষেদর অnসৃত নীিত- আদশ: অnসরেণর যুিkেত তা

pত]াখ]ান কের। এরশাদ হেয়েছ:

ِ
ِ
ِ
ﻚ ِﰲ ﻗَـ ْﺮﻳٍَﺔ ِﻣ ْﻦ ﻧَ ِﺬﻳ ٍﺮ إِﻻ
َ ﻚ َﻣﺎ أ َْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒﻠ
َ  َوَﻛ َﺬﻟ.)ﺑَ ْﻞ ﻗَﺎﻟُﻮا إِﻧﱠﺎ َو َﺟ ْﺪﻧَﺎ آﺑَﺎءَﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ٍﺔ َوإِﻧﱠﺎ َﻋﻠَﻰ آﺛَﺎ ِرﻫ ْﻢ ُﻣ ْﻬﺘَ ُﺪو َن
(.ﻮﻫﺎ إِﻧﱠﺎ َو َﺟ ْﺪﻧَﺎ آﺑَﺎءَﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ٍﺔ َوإِﻧﱠﺎ َﻋﻠَﻰ آﺛَﺎ ِرِﻫ ْﻢ ُﻣ ْﻘﺘَ ُﺪو َن
َ َﻗ
َ ُﺎل ُﻣْﺘـَﺮﻓ

“বরং তারা বেল, ‘অব*ই আমরা আমােদর িপতৃপুrষেদরেক একিট আদেশ:র ওপর /পেয়িছ
এবং অব*ই আমরা তাঁেদর কেম:র িভিtেত সিঠক পথpাp আিছ।’ আর এভােবই, আপনার
আেগ /কােনা জনপেদ এমন /কােনা সতক:কারী পাঠাই িন যােক /সখানকার pভাবশালী ব]িkরা
বেল িন, ‘অব*ই আমরা আমােদর িপতৃ- পুrষেদরেক একিট আদেশ:র ওপর /পেয়িছ এবং
অব*ই আমরা তাঁেদর কেম:র অnসরণকারী’।” ( সূরা আy- যুখro: ২২- ২৩)
অnrপভােব সূরা আl- আ‘রাফ- এর ২৮ ও ৯৫,
আিmয়া’- এর ৫৩ ও ৫৪,

সূরা ইউnস- এর ৭৮,

সূরা আl-

সূরা আq- শূ‘আরা’- এর ৭৪ এবং সূরা /লাকমাn- এর ২১ নং

আয়ােত কােফর- /মাশেরকেদর পk /থেক পূবপ
: ুrষেদর অnসরেণর যুিk /পশ করার কথা
উেlখ করা হেয়েছ। বলা বাhল] /য,

িবচারবুিd ও আlাহর কালােমর িবপরীেত পূব:বত:ীেদর

21

(িপতৃপুrষ,

মুrbী,

ধম:ীয় পিNত ও ধম:েনতা িনিব:েশেষ) অnসরেণর যুিk উপsাপন

/কারআন মজীেদর দৃিhেত িনnনীয় ও বািতল কম:নীিত এবং তা /কবল কােফর- /মাশেরকেদর
/বলায়ই pেযাজ] নয়,

বরং সব:জনীনভােব সকেলর /বলায়ই pেযাজ]। তাই ‘অতীেতর

মনীষীগণ িক ইসলামেক কম বুেঝিছেলন?’ এrপ যুিkেত িবচারবুিdর যুিk ও /কারআন মজীদ
কী বেলেছ তা ,নেত না চাওয়া /য /গামরাহীর কারণ তােত সেnহ /নই। বstতঃ িবচারবুিdর
অকাট] রায়, আlাহর কালাম এবং রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর মত, আচরণ
ও তাঁর অnেমািদত আচরণ িহেসেব অকাট] ও সব:সmতভােব pমািণত বkব] (মুতাওয়ািতর
হাদীছ ও ইজমা‘এ উmাh) ছাড়া কােরা /কােনা কথাই ভুেলর উেধ: বেল গণ] কের অnভােব
অnসরণ পুেরাপুিরভােব ইসলাম কতৃ:ক pত]াখ]াত কম:নীিত।
মুসলমােনর অnতম Yবিশh] হে1 /কােনা মেতর পেk- িবপেk উপsািপত বkব] /শানা এবং
এরপর তার মধ] /থেক সিঠক বা উtমিটেক gহণ করা। ,নেল পূেব:কার ধারণা পােl /যেত
পাের বা যা বলা হেব তা />াতার অnসৃত বা >dাভাজন ব]িkর মেতর সােথ সাংঘিষ:ক হবার
সmাবনা আেছ,

এ কারেণ কােরা তtt বা তথ]পূণ: কথা ,নেত অsীকার করা মুসলমােনর

Yবিশh] নয়। আlাh তা‘আলা এরশাদ কেরন:

ِ  اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘ ِﻤﻌﻮ َن اﻟْ َﻘﻮ َل ﻓَـﻴﺘﱠﺒِﻌﻮ َن أَﺣﺴﻨﻪ أُوﻟَﺌِ ﱠ.)ﻓَـﺒﺸﱢﺮ ِﻋﺒ ِﺎدي
ِ
ِ ﻚ ُﻫﻢ أُوﻟُﻮ اﻷﻟْﺒ
(.ﺎب
َ ُ ََ ْ ُ َ ْ
ُ َْ َ َ
َ
َ ْ َ
ْ َ ﻳﻦ َﻫ َﺪ ُاﻫ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪُ َوأُوﻟَﺌ
َ ﻚ اﻟﺬ

“অতএব, ( /হ রাসূল!) /সই বাnােtদরেক sসংবাদ িদন যারা বkব] /শােন, অতঃপর তার
মধ] /থেক যা িকছু অিধকত উtম তার অnসরণ কের। এরাই হে1 তারা যােদরেক আlাh সিঠক
পথ /দিখেয়েছন এবং এরাই হে1 pকৃত jানবান।” ( সূরাh আy- যুমার : ১৭- ১৮) অnt
ঈমানদারেদরেক সতক: কের িদেয় এরশাদ হেয়েছ :

ِ ﺼ ﱡﻢ اﻟْﺒﻜ ﱠ
ِﱠ
ِ اب ِﻋ َ ﱠ
ِ
ِ
( ﻳﻦ َﻻ ﻳـَ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن
ﱠو ﱢ
َ ﻳﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا َﲰ ْﻌﻨَﺎ َوُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳَ ْﺴ َﻤﻌُﻮ َن إ ﱠن َﺷﱠﺮ اﻟﺪ
َ ْﻢ اﻟﺬ
َ ) َوَﻻ ﺗَ ُﻜﻮﻧُﻮا َﻛﺎﻟﺬ
ُ ُ ﻨﺪ اﻟﻠـﻪ اﻟ ﱡ
“আর /তামরা তােদর nায় হেয়া না যারা বেল, ‘আমরা ,েনিছ, ’ অথচ তারা (িঠক /যrপ
মেনােযাগ িদেয় /শানা উিচত িছেলা /সভােব) /শােন িন। িনঃসেnেহ আlাহর িনকট িনকৃhতম
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জnt হে1 /সই বিধর- /বাবার দল যারা িবচারবুিd pেয়াগ কের না।” ( সূরাh আল- আনফাল :
২১- ২২)
যারা িবচারবুিd pেয়াগ কের না তােদরেক আেরা কেয়কিট আয়ােত িতরsার করা হেয়েছ। ,ধু
তা- ই নয়,

যারা িবচারবুিd কােজ লাগায় না আlাh তা‘আলা তােদরেক ঈমােনর /ন‘আমত

pদান কেরন না। এরশাদ হেয়েছ :

ِ ِ
ِ
ِ
ِ اﳊﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠ ِـﻪ ر ﱢ
ِ
(ﲔ
َ َ) َد ْﻋ َﻮ ُاﻫ ْﻢ ﻓ َﻴﻬﺎ ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧ
َ ب اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ
ْ َْ ﻚ اﻟﻠﱠ ُـﻬ ﱠﻢ َوَﲢﻴﱠﺘُـ ُﻬ ْﻢ ﻓ َﻴﻬﺎ َﺳ َﻼ ٌم َوآﺧ ُﺮ َد ْﻋ َﻮ ُاﻫ ْﻢ أَن
َ
“আlাহর অnমিত ব]তীত /কউ ঈমান (পরকালীন জীবেন sরkা) অজ:ন করেত পাের না। আর
যারা িবচারবুিd pেয়াগ কের না িতিন (আlাh) তােদরেক কলুষিলp কের রােখন (ফেল তারা
ঈমােনর sেযাগ পায় না)।” ( সূরাh ইউnস : ১০০)
এ আয়ােত িবেশষভােব লk] করার িবষয় এই /য, কাউেক িবচারবুিd না থাকার কারেণ িনnা
ও সমােলাচনা করা হয় িন, বরং িবচারবুিd থাকা সেttও তা কােজ না লাগােনার কারেণ িনnা
ও সমােলাচনা করা হেয়েছ। /কারআন মজীদ এ /kেt িkয়াপদ ব]বহার কেরেছ যা pমাণ কের
/য, এরা িবচারবুিdবিuত মানিসক pিতবnী নয়, বরং িবচারবুিdর অিধকারী হেয়ও তা কােজ
লাগােনা /থেক িবরত রেয়েছ এবং এভােব িনেজেদরেক িবচারবুিdবিuত প,র পয:ােয় নািমেয়
এেনেছ।
/মাdা কথা,

/কারআন মজীদ িবচারবুিdর িনকট ইসলােমর দাওয়াত /পশ কেরেছ। কারণ,

/কােনা মাnষ যতkণ না অn িব-ােসর /খালস /ভে0 /বিরেয় এেস িবচারবুিdর আ>য় gহণ কের
ততkণ তার পেk সিঠক অেথ: ইসলাম gহণ করা সmব নয়।
ইসলাম gহেণর পের dীেনর িবsািরত িবষয়ািদর /kেt অব*ই তােক সংি&h িবষেয় িবেশষj
/কােনা ব]িkর অnসরণ করেত হেব। আর /যেহতু িবsািরত িবষেয় িবেশষেjর অnসরণ
অপিরহায:, /সেহতু আেদৗ /কােনা িবেশষj না /পেল /স /kেt ব]িkর িনেজর জnই িবেশষj
হওয়া অপিরহায:। িকnt /কউ যিদ /কােনা িবেশষেjর সnান না পায় এবং িনেজও িবেশষjt
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অজ:ন না কের ,ধু িবচারবুিdর সাহােয] sীয় করণীয় িনধ:ারণ করেত চায় তাহেল তা gহণেযাগ]
নয়। কারণ, sয়ং িবচারবুিd এেক সিঠক pিkয়া বেল রায় /দয় না।
/মাdা কথা, িবচারবুিdেক পুেরাপুির বজ:ন করা অথবা ,ধু িবচারবুিdর ওপর িনভ:র করা উভয়ই
ভুল কম:পnা। বরং িবচারবুিdেক যথাযথ /kেt ব]বহার করেত হেব - এটাই ‘আkl বা
িবচারবুিdর দাবী;

ইসলােমর আেবদনও এটাই। িবচারবুিd হে1 ইসলাম গৃেহর দরযা;

এ

পেথই ইসলােম pেবশ করেত হেব এবং এরপর ইসলামেক সিঠকভােব জানা- বুঝা ও
অnসরেণর /kেt িবচারবুিdর ভূিমকা হে1 সহায়ক বা হািতয়ােরর ভূিমকা।
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জীবন িজjাসার জবাব সnােন jানতেttর পথিনেদ?শ
জীবন ও জগেতর প|ােত /কাn সত] িনিহত? ইিndয়gাh বstজগেতর অnরােল /কােনা
অিতিndয় জগত আেছ িক? িব-জগেতর /কােনা আিদ shা আেছন িক? মাnেষর বstেদেহর
অnরােল /কােনা অবstগত সtা আেছ িক? তার /চেয়ও বড় কথা,

আমােদর ইিndয়gাh

জগেতর srপ কী? বstরই বা srপ কী? আমরা িনেজরাই বা কী অথবা /ক?
এ সব po হে1 এমন কতgেলা /মৗিলক িজjাসা যা pিতিট মাnেষর অnের জাgত হেত বাধ]।
আর সামািজক পিরমNেল জngহণকারী মাnষ জেnর পর /থেক sীয় পিরেবেশ পূব: হেত
িবদ]মান জবাবসমূহ gহণ কের এ সব pেoর জবাব লােভর জেn তার মেধ] সৃh িপপাসার
িনবৃিt করার /চhা কের। িকnt িবিভn পিরেবেশ এ সব pেoর জবােব িবিভnতা থাকার কারেণ
একই pেoর জবাব িবিভn ব]িkর িনকট িবিভn হেয় থােক। আবার অেনক /kেt একই ব]িk
অn পিরেবেশ pদt জবাব জানার পর িনজ পিরেবেশ pাp জবাব পিরত]াগ কের অn পিরেবশ
/থেক pাp জবাব gহণ কের অথবা উভয় জবােবর মেধ] তুলনা ও িবে&ষেণর মাধ]েম তৃতীয়
/কােনা জবাব উpঘাটন কের - যা অব* পরবত:ীকালীন /লাকেদর জn আেরক ধরেনর
গতাnগিতক জবাব িহেসেব পিরগিণত হয়।
িনঃসেnেহ একই pেoর িবিভn জবােবর মেধ] সবgেলা বা একািধক জবাব সিঠক হেত পাের
না। এমনিক সবgেলা জবাব ভুল হবার সmাবনাও উিড়েয় /দয়া যায় না। তাই po হে1, সিঠক
জবাব লােভর উপায় কী? একিট pেoর যেতাgেলা জবাব /দয়া হেয়েছ তার মধ] /থেক
pেত]কিট জবাবই িনেজেক সিঠক বেল দৃঢ়তার সােথ দাবী কের এেসেছ। এমতাবsায় কী কের
বুঝেবা /য, /কাn জবাবিট সিঠক বা আেদৗ /কােনা সিঠক জবাব পাওয়া /গেছ িক না?
অnিদেক জীবন ও জগত সmেক: এ সব po এেতাই grtপূণ: /য,

এgেলােক

জবাবিবহীনভােব /রেখ /দয়াও সmব নয়। কারণ, এ সব pেoর জবােবর ওপর মাnেষর /গাটা
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জীবেনর কম:নীিত িনভ:র কের। এ সব pেoর জবােবর িবিভnতার কারেণ এক ব]িk আকN
/ভাগ- িবলােস িনমিjত থােক, এক ব]িk ব]িkগত sােথ: /য /কােনা অnায়- অপরাধ করেত
িdধা কের না,

/কউ /কউ /তা ‘অnায়’,

‘অপরাধ’ ইত]ািদ পিরভাষােকই অথ:হীন ও

হাsNর বেল মেন কের, অnিদেক এক ব]িk /কােনা নীিত- আদেশ:র জn বা /দেশর জn বা
মাnেষর জn অথবা hদয়বৃিtকতা ও ভাবােবেগর জn sীয় ধনসmদ, এমনিক জীবন পয:n
িবিলেয় িদে1। আবার /দখা যায়, এক ব]িk সংসার ত]াগ কের পাহােড়- জ0েল চেল যাে1 বা
ছnছাড়া হেয় ঘুের /বড়াে1 অথবা সn]াসbত অবলmন করেছ, এক ব]িk shােক বা /দবতােক
সnth করেত নরবিল িদে1, এক ব]িk আtহত]া কের এ dিনয়া /থেক িবদায় িনে1, এক
ব]িk সnান- সnিতর মাধ]েম এবং আেরক ব]িk কীিত:র মাধ]েম িনেজেক অমর কের রাখার
/চhা করেছ।
এ ধরেনর আেরা অেনক উদাহরণ /দয়া যায়। অতএব, এ pogেলা /য খুবই grtপূণ: তােত
/কােনাই সেnহ /নই। এমনিক যারা বেল, এ সব pেoর জবাব খুঁেজ লাভ /নই, তার /চেয়
d’িদেনর এ dিনয়ার জীবনটা /ভাগ- আনেn কািটেয় দাও;

সিঠক জবাব খুঁজেত খুঁজেত

জীবনটা ব]য় কের /ফলেল পের /স জবাব কী কােজ লাগেব? - বাhতঃ তারা এ সব pেoর
pিত উদাসীনতা ও উেপkা pদশ:ন করেলও কায:তঃ তারাও এ সব pেoর এক ধরেনর জবাব
িনধ:ারণ কের িনেয় তার িভিtেত আচরণ করেছ। অথ:াৎ তারা মুেখ sীকার কrক বা না- ই
কrক,

কায:তঃ এই বst ও জীব জগৎেকই একমাt সত] বেল এবং এ পািথ:ব জীবনেকই

একমাt জীবন বেল গণ] করেছ।
তেব যারা এ সব pেoর জবাব সnান /থেক িবরত থাকেত বেল তােদর মেধ] অেনেক তােদর
বkব]েক /যৗিkক িভিtর ওপর দাঁড় কিরেয় তার gহণেযাগ]তা সৃিhর /চhা কের থােক। এেদর
কথা হে1, জীবন ও জগেতর িপছেন /কােনা সত] আেছ িকনা এবং থাকেল তা কী - তা আেদৗ
জানা সmব নয়। অn কথায়, ‘jান’ অজ:ন করা সmব নয়, তা /য /কােনা িবষেয়র jানই
/হাক না /কন।
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এ ব]াপাের তােদর যুিk অেনক। তােদর দাবী হে1, মাnেষর সামেন িনভু:ল jান অজ:ন করার
/কােনা পথ /নই। মাnেষর বstগত /দেহর অnরােল /কােনা অবstগত সtা আেছ িক /নই /স
ব]াপাের িনি|ত হওয়া /তা দূেরর কথা, /য ইিndয়িনচয়েক jানমাধ]ম িহেসেব সকেলই sীকার
কের তার ওপেরও িনভ:র করা যায় না। উদাহরণsrপ, /চাখ অেনক সময় /ছাট িজিনসেক বড়
/দেখ,

আবার বড় িজিনসেক /ছাট /দেখ। সূয:টা কেতা বড়,

িকnt /চাখ তােক /ছাট /দেখ।

অnমনs অবsায় কােনর কােছ শb হেলও কান তা ,নেত পায় না। আবার অেনক সময় /কােনা
শb না হেলও কান কাlিনক শb ,েন থােক। /তমিন মাnেষর অnাn ইিndয়ও ভুল কের
থােক। িতনিট পােt অl,

মধ]ম ও /বশী তাপমাtার পািন /রেখ অl ও /বশী তাপমাtার

পািনেত dই হাত ডুিবেয় /রেখ পের উভয় হাত মধ]ম তাপমাtার পািনেত ডুবােল এক হােত গরম
ও আেরক হােত ঠাNা মেন হেব, যিদও dই হাতই অিভn পািনেত ডুবােনা হেয়েছ। অতএব,
সিঠক jান অজ:ন করা সmব নয়।
উপেরাk ধারণা /পাষণকারীেদর সবেচেয় শিkশালী যুিk হে1 এই /য,

আমরা যখন sp

/দিখ তখন তােক বাsব বেল মেন কির, sp বেল মেন কির না। এমতাবsায় আমরা আমােদর
এই জীবনেক /য বাsব মেন করিছ, এ- ও /য এক বড় ধরেনর sp নয় তা কী কের বুঝেবা?
হয়েতা বা এ- ও এক ধরেনর sp, মৃতু]র মাধ]েম যা /ভে0 যােব এবং অn এক জগেত আমরা
/জেগ উঠেবা। অতএব, এ জীবেন সত] উpঘাটন তথা সিঠক jান লাভ করা সmব নয়। তাই
জীবনিজjাসা সহ /কােনা িজjাসারই জবাব সnান কের লাভ /নই।
এেদর দাবী দৃ*তঃ সিঠক মেন হেলও আসেল তােদর বkেব]র মেধ]ই তােদর মূল দাবীর
'ািnর pমাণ িনিহত রেয়েছ। তােদর মূল দাবী: সত]েক জানা বা উpঘাটন করা সmব নয়। এখন
po হে1: তােদর দৃিhেত তােদর এ দাবী সিঠক িকনা? যিদ তারা এ দাবীেক সিঠক বেল গণ]
কের তাহেল তােদর এটা মানেতই হেব /য, তারা অnতঃ একিট সত]েক উpঘাটন কেরেছ, তা
হে1: “সত]েক উpঘাটন করা যায় না।” িকnt একিট সত]ও যিদ উpঘাটন করা সmব হয় তাহেল
তা /থেকই তােদর দাবী িমথ]া pমািণত হেয় যাে1।
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আমােদর এ জবাবেক একটা জিটল kটতািক:ক জবাব বেল /কউ দাবী করেত পাের। িকnt
সত]েক জানা যায় না বা সিঠক jান অজ:ন করা সmব নয় - এটা pমােণর জn তারা /য সব
উদাহরণ িদেয় থােক তা /থেকই pমািণত হয় /য, সকল ব]াপাের না হেলও অnতঃ কতgেলা
ব]াপাের অকাট] jান অজ:ন করা সmব। /যমন: তারা তােদর দাবী /পশ করেত িগেয় কতgেলা
িবষয় sীকার কের িনেয়েছ। এর মেধ] রেয়েছ: (১) তােদর িনেজেদর অিst, যিদও তার srপ
তারা জােন না। (২) তারা ছাড়া অn মাnেষর বা তােদর কােছ /য বা যা তােদরই মেতা মাnষ
বেল pিতভাত হে1 তােদর অিst - যােদর সােথ তারা jান সংkাn িবতক: করেছ,

যিদও

তােদর অিsেtর srপ তারা জােন না। (৩) এই িবতক:কারী পkdয় ছাড়া তৃতীয় একিট অিst
আেছ যা হে1 বাইেরর বst ও জীব জগৎ - যার srপ তারা জােন না। (৪) তােদর ও তােদর
pিতপেkর বstেদেহর মেধ] একিট িবতক:কারী শিk আেছ,

যার srপ তারা jাত নয়। (৫)

jান বেল একটা িকছু আেছ যা সকেল অজ:ন করেত চায়, িকnt অজ:ন করা সmব নয় বেল তারা
মেন কের। (৬) অজ:ন বেল একটা কাজ আেছ যা সmাদন করা সmব বা অসmব বেল তারা dই
পk িবতক: করেছ। (৭) সিঠক jােনর /যমন অিst রেয়েছ,

/তমিন ভুল jােনরও অিst

রেয়েছ, যিদও তারা মেন কের /য, সিঠক jান অজ:ন করা সmব নয় এবং তােদর pিতপk
/য jান অজ:ন কেরেছ তা তােদর মেত ভুল jান,

তেব তার অিst রেয়েছ;

ভুল jান

অিstহীন নয়। (৮) মাnষ sp /দেখ যিদও তার srপ তার জানা /নই। (৯) /য মাnষ জাgত /স
বাsব জগেত রেয়েছ,

যিদও এ বাsব জগেতর srপ সmেক: িনি|ত jান অজ:ন করা সmব

নয় বেল তারা মেন কের এবং মৃতু]র পের এর সিঠক rপ ধরা পড়ার সmাবনা আেছ। (১০)
মাnষ sেpর িভতের যা /দেখ তােক বাsব গণ] কের, জাgত হবার পর যা বাsব নয় বেল মেন
হয়। (১১) /স জােন /য, মাnেষর ইিndয়িনচয় তার তথ] বা jান আহরেণর মাধ]ম। (১২) /স
এ- ও জােন /য, ইিndয়িনচয় অেনক সময় ভুল তথ] সরবরাহ কের। (১৩) মাnষ অেনক সময়
বুঝেত পাের /য,

ইিndয়িনচয় তােক ভুল তথ] সরবরাহ করেছ। (১৪) মাnেষর িভতের এমন

একিট ইিndয়বিহভূ:ত শিk রেয়েছ যা ইিndেয়র ভুল সmেক: িনি|ত হেত পাের।
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অতএব, /দখা যাে1, সকল িবষেয় না হেলও অেনক িবষেয় মাnষ অকাট] jােনর অিধকারী
হেত পাের। আেরা উদাহরণ িদেত /গেল এ তািলকা অেনক দীঘ: হেয় যােব। িকnt সমsা হে1
এই /য, মাnেষর পেk ‘অেনক’ িবষেয় (সকল িবষেয় নয়) সিঠক jােনর অিধকারী হওয়ার
সmাবনা থাকার মােন হে1 ‘অেনক’ িবষেয় ভুল jান অিজ:ত হওয়ার সmাবনাও রেয়েছ।
এমতাবsায় এমন /কােনা pিkয়া বা পথ থাকা pেয়াজন যা সকল িবষেয়, বা অnতঃ grtপূণ:
িবষয়সমূেহর /kেt মাnেষর জn সিঠক jান pািpেক িনি|ত করেব অথবা সিঠক jান
উpঘাটেনর /কৗশলেক তার আয়েt এেন /দেব। po হে1, এমন /কােনা pিkয়া বা পথ আেছ
িক? যিদ /থেক থােক, /তা কী /স pিkয়া বা পথ? কীভােব আমরা জীবনিজjাসার সিঠক
জবাব /পেত পাির এবং ভুল জবাবgেলােক ভুল জবাব িহেসেব িচিhত করেত পাির?
এ pেoর জবাব /পেত হেল আমােদরেক সবgেলা jান- উৎস ও jানাজ:েনর মাধ]মেক িবে&ষণ
করেত হেব।
সবgেলা jান- উৎস ও jানাজ:েনর মাধ]মেক িবে&ষণ করেল আমরা এgেলােক /মাট চার ভােগ
ভাগ করেত পাির।
এ /kেt pথেমই িবেবচনায় আেস অিভjতা ও পরীkামূলক িবjান /থেক লb jান। অিভjতা
এবং এই অিভjতারই উnততম সংsরণ পরীkামূলক িবjান বা বstিবjান আমােদরেক
জীবনিজjাসার জবাব দােন সkম নয়। কারণ, pথমতঃ অিভjতা এবং পরীkামূলক িবjান
বা বstিবjান ইিndয়জ পয:েবkেণর ওপর িনভ:রশীল। আর ইিndয়িনচয় সব সময় িনভু:ল তথ]
সরবরাহ কের না। এ কারেণ,
দূেরর কথা,

জীবন ও জগেতর অnরােল িনিহত রহs উpঘাটন করা /তা

ইিndয়িনচয় অn /কােনা jান- আহরণ মাধ]েমর সাহায] ছাড়া ,ধু বstজগত

সmেক:ও সিঠক jান সরবরােহর িন|য়তা িদেত পাের না।
িdতীয়তঃ /মৗিলক জীবনিজjাসাসমূেহর িবষয়বst /কােনা বstজাগিতক িবষয় নয়। এ কারেণ,
না তা ইিndেয়র dারা পয:েবkণ করা সmব, না পরীkাগাের এতদসংkাn তথ]ািদর সত]াসত]
পরীkা করা সmব। সৃিhকত:া আেছন অথবা /নই - এর /কােনাটাই ইিndয়িনচয় বলেত সkম
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নয়। /তমিন মাnেষর /গাটা শরীর পরীkাগাের িবে&ষণ কের জবাব পাওয়া যােব না /য, তার
মেধ] আtার অিst আেছ অথবা /নই। অতএব,

বstিবjান আমােদরেক বstসংkাn অেনক

jান (অব* অnাn jানমাধ]েমর সহায়তায়) িদেত সkম হেলও জীবনিজjাসার জবাবদােন
সkম নয়।
িdতীয় একিট jানমাধ]ম হে1 পূব:বত:ীেদর /রেখ যাওয়া jানভাNার যােক এক কথায় - ﻋﻠﻮم

‘( ﻧﻘﻠﯽউলূেম নাkলী -

transferable knowledge - উdৃিতেযাগ] jানবেল অিভিহত করা /যেত (

পাের। এর মেধ] ইিতহাস,

রাTিবjান,

সািহত],

ধম:,

দশ:ন,

যুিkিবjান,

ভাষাতtt,

jানতtt এবং অnেদর অিভjতা, অnভূিত ও পরীkািনরীkা ইত]ািদ সকল িবষেয়রই কিথত বা িলিখত িববরণ ও উপসংহার অnভুk
: ।
উdৃিতেযাগ] jানসমূেহর মেধ] িবেশষভােব দশ:ন ও ধম:সমূহ জীবনিজjাসার জবাব /দয়ার /চhা
কেরেছ। িকnt এ সব jানসূেtর মাধ]েম /মৗিলক জীবনিজjাসাসমূেহর জবাব উpঘাটেনর পেথ
কতgেলা কিঠন সমsা /দখা /দয়। এ /kেt বড় সমsা হে1,
pেoর িবিভn জবাব িদেয়েছ। shার সংjা,
srপ,

সংখ]া,

gণাবলী,

িবিভn ধম: ও দশ:ন এ সব
srপ,

আtার সংjা ও

shা ও মাnেষর মধ]কার সmক: ইত]ািদ pেo িবিভn ধম: ও দশ:ন িবিভn জবাব

িদেয়েছ। এ সব জবােবর মেধ] কতgেলা /kেt /কােনা /কােনা ধম: ও দশ:ন অপর /কােনা
/কােনা ধম: ও দশ:েনর সােথ অিভn জবাব িদেলও অিধকাংশ /kেtই তােদর জবােবর মেধ]
পারsিরক িবিভnতাই ,ধু নয়, বরং Yবপরীত]ও /দখা যায়। ,ধু তা- ই নয়, এমনিক অেনক
kেt একই ধেম:র িবিভn সূt একই pেoর িবিভn জবাব িদেয়েছ। তাছাড়া িবেশষ কের ধম:ীয়
জবােবর /kেt সংি&h জবাব /য সব ব]িkর িনকট /থেক pাp বেল দাবী করা হেয়েছ তাঁেদর
ঐিতহািসকতা, gহণেযাগ]তা এবং তাঁেদর /দয়া জবাব িনভু:লভােব বত:মান pজn পয:n /পৗঁছার
িবষয়িট sিনি|ত নয়। তারপর কথা হে1, একই pেoর /kেt িবিভn ধম:ীয় সূt /য পরsর
িবেরাধী িবিভn জবাব িদেয়েছ তা gহণ- বজ:েনর মানদN কী?
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অতএব,

/দখা যাে1,

ধম:ীয় বা দাশ:িনক jানসূtসমূহ জীবনিজjাসাসমূেহর /য সব জবাব

িদেয়েছ তা gহণ- বজ:েনর জn অn /কােনা jানমাধ]েমর dারা পরীkা- িনরীkা ও যাচাইবাছাইেয়র pেয়াজন রেয়েছ।
jানাজ:েনর,

িবেশষতঃ জীবনিজjাসার জবাব pািpর তৃতীয় মাধ]মিট হে1 jােনর

sতঃpকািশত হবার pিkয়া। ‘ইরফানী (আধ]ািtক) ধারাও এ পয:ােয়র। /কােনাrপ পািথ:ব
কারণ ছাড়াই /যভােব হঠাৎ কের কােরা মিsেN একিট Yবjািনক আিবNার /খেল যায়, িঠক
/সভােবই কােরা িনম:ল অnঃকরেণ জীবনিজjাসাসমূেহর এক ধরেনর জবাব ধরা পেড় /যেত
পাের। িকnt এর dারা আমােদর সমsার সমাধান হেত পাের না। কারণ, এটা /কােনা সব:জনীন
jানমাধ]ম নয় এবং এর যথাথ:তা সmেn িনি|ত হওয়ার /কােনা সব:জনীন পািথ:ব পnা জানা
/নই। এ ধরেনর অনিজ:ত ও ইিndয়াতীত মাধ]ম লb jান বstিবjান িবষয়ক হেল তার যথাথ:তা
অিভjতা dারা বা পরীkাগাের পরীkা কের /দখা /যেত পাের, িকnt তা জীবনিজjাসার জবাব
িবষয়ক হেল তার যথাথ:তা অিভjতা dারা বা পরীkাগাের পরীkা কের /দখা সmব নয়।
অnিদেক /য /কউ চাইেল এবং /চhা করেলই তার অnের জীবন ও জগেতর মহাসত]সমূহ
সংkাn pেoর জবাব ধরা /দেবই তার /কােনা িন|য়তা /নই। /তমিন এrপ jােনর pকৃত উৎস
কী এবং /স উৎস সিঠক িকনা - এ po /থেক যায়। কারণ, এটা ব]িkর সেচতন িচnােচতনার
অবেচতন pভাবজাতও হেত পাের। অnিদেক যার িনকট এ jান উdািসত হেয়েছ িতিন এ
ব]াপাের /য পয:ােয়র িন|য়তার অিধকারী তাঁর িনকট /থেক যারা ,নেব তােদর পেk তdrপ
িন|য়তার অিধকারী হওয়া সmব নয়। ফেল তােদর jান অকাট] পয:ােয়র হেব না। তাছাড়া
এrপ ব]িkর দাবীর সত]াসত] সmেক: িনি|ত হবার pেয়াজন রেয়েছ। আর তা হেত হেল অn
/কােনা jানমাধ]েমর সাহায] িনেত হেব।
বstতঃ কােরা কােছ /য jান sতঃpকািশত হয় অnেদর জn তাঁর /স jান এক ধরেনর ধম:ীয়
jান Yব নয়, /লােকরা যা তােদর দৃিhেত িনভ:রেযাগ] বেল পিরগিণত /লাকেদর িনকট /থেক
gহণ কের থােক। এখােন আেরা sরণীয় /য, এভােব অnের জীবন ও জগেতর মহাসত] ধরা
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পড়ার িবষয়িট (ইলহাm বা কাশo) সাধারণতঃ sদীঘ: কাল ব]াপী ধম:ীয় জীবন যাপন ও িবেশষ
‘ইরফানী (আধ]ািtক) pিkয়ায় সাধনার ফলrিত হেয় থােক। /স িহেসেব তা ধম:ীয় jােনরই
পয:ায়ভুk বা তার একটা pধান শাখা মাt, অnেদর জn যার gহণেযাগ]তা পরীkা- িনরীkার
মুখােপkী।
চতুথ: jানমাধ]মিট হে1 িবচারবুিd (‘আkl)। আসেল িবচারবুিd হে1 মাnেষর ব]িkসtায়
িনিহত এমন একিট শিk যা একই সােথ jােনর উৎস এবং অnাn jানসূt /থেক pাp
তথ]ািদর সত]াসত] পরীkাকারী ও /স সেবর মেধ] সমnয়সাধনকারী।
বstতঃ ‘jান’ িবষয়িট পুেরাপুিরভােবই িবচারবুিdর সােথ সmৃk। ইিndয়িনচয় মাnষেক /য সব
তথ] সরবরাহ কের িবচারবুিd তা িবে&ষণ কের সত],
িব'ািnকর,

িমথ]া,

িঠক,

ভুল,

িমি>ত,

মায়া ইত]ািদ িবিভn িবেশষেণ িবেশিষত কের। ,ধু বstিবjানই নয়,

বরং

ব]িkগত কাশo বা ইলহাm বা ওয়াহী বােদ পুেরা ধম:ীয় jানই ইিndেয়র মাধ]েম (>বণ ও
পঠেনর মাধ]েম) সংগৃহীত হেয় থােক। িকnt তার gহণ- বজ:ন ঘেট িবচারবুিdর dারা।
িবেশষ কের অত]n grtপূণ: একিট িবষয় হে1 এই /য, ইিndয়িনচেয়র কাজ একমুখী অথ:াৎ
,ধু তথ] সরবরাহ করা। তার সত]াসত] যাচাই করা বা অn তেথ]র সােথ তার তুলনা কের
তৃতীয় /কােনা িসdােn উপনীত হওয়া ইিndয়িনচেয়র কাজ নয়। বরং িবচারবুিdই এ সব তথ]
িবে&ষণ কের উপসংহাের উপনীত হয়।
িবচারবুিd /য ইিndিনচেয়র /দয়া তথ]ািদ িবে&ষণ কের ,ধু তা- ই নয়,
উৎসও বেট। কারণ,

বরং sয়ং jােনর

ইিndয়িনচেয়র সাহায] ছাড়াই িবচারবুিd sীয় অিst অnভব কের এবং

ইিndেয়র ওপের sীয় />{t সmেক: িনি|ত হয়। িবচারবুিd বstসmক:হীন- ভােব বh অকাট]
jান অজ:ন কের। /যমন, িবচারবুিd বেল: অিভn sান- কােল /কােনা িজিনস আেছ এবং /নই dইই সত] হেত পাের না, /য /কােনা সমেgর অংশ ঐ সমg হেত kুdতর হেত বাধ], কারণ
ছাড়া /কােনা কায: ঘেট না, dই /যাগ dই (dই বst /যাগ dই বst নয়) সমান চার, জ]ািমিতক
িবnd ও /রখা /কােনা জায়গা দখল কের না,
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/কােনা ফলrিত /য কারণ /থেক উdূত /স

কারণিট ঐ ফলrিত /থেক উdূত হেত পাের না, পিরবত:নশীল বstজগেতর আিদ উৎস অব*ই
পিরবত:নশীলতা /থেক মুk হেত হেব; যার অিst /নই বstর ওপের তা pিতিkয়া করেত পাের
না, /যেহতু মাnষ অবstগত সtা িনেয় িবতক: কের, অতএব, তা আেছ, নইেল তা আেছ
বেল তার মেন হেতা না অথ:াৎ আেছ বেলই তা মাnেষর মেন pিতিkয়া কেরেছ, ইত]ািদ।
/মাdা কথা,

িবচারবুিd sয়ং jােনর উৎস এবং অnাn jানসূেtর সত]াসত] িবচারকারী।

অব* িবিভn কারেণ িবচারবুিd ভুল করেত পাের, তেব িবচারবুিdর িবে&ষেণই /স ভুল ধরা
পেড় ও সংেশািধত হয়। এমতাবsায় জীবন ও জগেতর মহাসত] সংkাn িজjাসাসমূেহর সিঠক
জবাব /পেত হেল sয়ং িবচারবুিdর কাছ /থেক জবাব ,নেত হেব এবং অnাn সূেt pাp
জবাবসমূহেকও িবচার- িবে&ষেণর জn িবচারবুিdর সামেন /পশ করেত হেব।

জীবন িজjাসাঃ িবচারবুিdর জবাব
মাnষ, অnাn pাণীpজািত, উিdদরািজ ও মহাকােশর /জ]ািতNিনচয় সহ এই /য sিবশাল
িব-েলাক sীয় অিst িনেয় িবরাজ করেছ এর িপছেন /কােনা অিstদাতা আেছন িক? এ হে1
এমন একিট po যা এিড়েয় যাওয়া িবচারবুিdসmn /কান মাnেষর পেkই সmব নয়। আর এর
জবাব হেব হয় ‘hা’ অথবা ‘না’; এর বাইের তৃতীয় /কান জবাব হেত পাের না।
উপেরাk pেoর জবােব /কউ হয়েতা বলেব: “আিম জািন না।” িকnt এ poিট মাnেষর জn
এেতাই grtপূণ: /য,

এর জবােবর ওপর তার /গাটা জীবেনর কম:নীিত ও কম:ধারা িনভ:র

করেছ। অতএব, এর জবােব “জািন না” বেল পাশ কািটেয় যাওয়ার /কােনাই উপায় /নই। বরং
অn /য /কােনা কােজর আেগ,

এমনিক /বঁেচ থাকার জেn অপিরহায: Yদনিnন মামুিল

কাযকেম:রও আেগ, এ pেoর সিঠক জবাব সnান ও উpঘাটন করা অপিরহায:।
অব* যারা মুেখ “জািন না” বেল পাশ কািটেয় যাবার /চhা কের কম:নীিত ও কম:ধারার িদক
/থেক তারা “না” জবাব- দানকারীেদরই দলভুk। কারণ, এ pেoর “hা” জবাব িদেল এরপর
আেরা অেনক pেoর উদয় হয় এবং /সgেলারও সিঠক জবাব সnান ও উpঘাটন করা অপিরহায:
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হেয় পেড়। তাছাড়া “hা” জবাবদােনর সােথ সােথই িব-েলােকর অিstদাতার সােথ তার (“hা”
জবাবদানকারীর) সmক: িনণ:য় করা এবং তার িভিtেত বh দািয়t পালন অপিরহায: হেয় পেড়।
অnিদেক “না” জবাব /দয়া হেল এতদসংkাn pেoর এখােনই সমািp; অতঃপর আর /কােনা
দািয়t থােক না। কারণ, shা না থাকেল shার pিত এবং shার কােছ জবাবিদিহ করার ভেয়
সৃিhর pিত দািয়t পালেনর poই ওেঠ না। /তমিন যারা ‘জািন না’ বেল আর জানার /চhাও
কের না,

তােদর জnও নতুন /কােনা po থােক না। ফলতঃ এই dই দল /লাক িচnার িদক

/থেক পরsর িকছুটা sতnt হেলও বাsব আচরণ ও কম:নীিত- কম:ধারার িদক /থেক পরsর
অিভn।
িঠক /হাক বা ভুল /হাক,

উk pেoর যিদ একিটমাt জবাব পাওয়া /যেতা;

হয় ,ধু ‘hা’

অথবা ,ধু ‘না’ জবাব পাওয়া /যেতা, তাহেলও অnতঃ মাnেষর পেk িনি|n থাকার একটা
উপায় হেতা। িকnt /যেহতু এ pেoর d’িট জবাব /দয়া হেয়েছ এবং d’িট জবাব পরsেরর
িবপরীত - ‘hা’ এবং ‘না’,

/সেহতু এ িবতেক:র ফয়সালা অপিরহায:। িকnt /ক করেব এর

ফয়সালা? এজn এমন একজন ফয়সালাকারীর dারs হেত হেব যােক /মেন /নয়া উভয় পেkর
জnই সমানভােব সmব। এমন একমাt ফয়সালাকারী হে1 িবচারবুিd ()ﻋﻘﻞ।
জীবনিজjাসার জবাবদােনর জn যেতাgেলা jানসূt এিগেয় এেসেছ তার মেধ] একমাt
িবচারবুিd ছাড়া আর /কােনািটরই সব:জনীন gহণেযাগ]তা /নই। এর মােন অব* এ নয় /য,
িবচারবুিdর বাইের সত] উpঘাটেনর জn আর /কােনা মাধ]ম /নই বা থাকেত পাের না;
অব*ই থাকেত পাের বা আেছ। িকnt সমsা হে1,

/স সব jানসূt বা মাধ]েমর সব:জনীন

gহণেযাগ]তা /নই; /স সেবর সব:জনীন gহণেযাগ]তা থাকেল অnতঃ জীবন ও জগৎ সংkাn
/মৗিলক poসমূেহর জবােবর /kেt মতপাথ:েক]র সৃিh হেতা না। তাই জীবনিজjাসাসমূেহর
/kেt িবিভn jানসূt বা মাধ]ম কতৃ:ক pদt সকল জবাবেক পরীkা- িনরীkার জেn
িবচারবুিdর আদালেত /পশ করা ছাড়া গত]nর /নই।
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অব* এমন অেনক /লাকও রেয়েছন যারা িবচারবুিdর /যাগ]তা ও এর রােয়র gহণেযাগ]তা
সmেক: po /তােলন। তাঁরা িবচারবুিdর ভুল, dnd ও s- িবেরািধতা pদশ:েনর /চhা কেরন।
িনঃসেnেহ িবচারবুিdও ভুেলর উেধ: নয়। িকnt মজার ব]াপার হে1, যারা িবচারবুিdেক সািলস
মানার িবেরািধতা করেছন তাঁরা িকnt িবচারবুিdর অ>য় িনেয়ই এ কাজ করেছন। কারণ, তাঁরা
এ /kেt যুিkতক: ও িবচারিবে&ষেণর আ>য় িনে1ন। তাহেল /দখা যাে1 /য, িবচারবুিd ভুল
করেল তা- ও িবচারবুিdর কােছই ধরা পেড়। ‘ক’- এর িবচারবুিd সিঠক মেন কের /য রায়
িদেয়েছ ‘খ’- এর িবচারবুিd িবচার- িবে&ষণ কের তার ভুল ধিরেয় িদে1। িকnt /শষ পয:n ভুলিট
ধরা পেড় যাে1 এবং তা িবচারবুিdর কােছই ধরা পেড় যাে1। এখােনই অnাn jানসূেtর
তুলনায় িবচারবুিdর />{t। কারণ,

ঐসব jানসূt gহণকারীরা িবচারবুিdর আ>য় িনেয়ই

তাঁেদর িনেজেদর সমিথ:ত jানসূtসমূেহর gহণেযাগ]তা ও অnেদর সমিথ:ত jানসূtসমূেহর
অgহণেযাগ]তা pমাণ করার /চhা কেরন। আবার তাঁেদর pিতপkও তাঁেদর সমিথ:ত
jানসূtসমূহ pত]াখ]ান ও িনেজেদর সমিথ:ত jানসূtসমূেহর gহণেযাগ]তা িবচারবুিdর
মানদেNর সাহােয]ই pমােণর /চhা কেরন। এভােব তাঁরা সকেলই িনেজেদর অjাতসােরই sীয়
সমিথ:ত jানসূtসমূেহর gহণেযাগ]তা িবচােরর জn মানদN বা িবচারক িহেসেব িবচারবুিdেক
‘কায:তঃ’ /মেন /নন। অnিদেক িবচারবুিd যিদ কখেনা ভুল কের তখন /স অn কােরা dারs
হয় না, বরং িনেজই িনেজর ভুল িচিhত কের। যিদও হেত পাের /য, একজেনর িবচারবুিdর
ভুল আেরক জেনর িবচারবুিdর কােছ ধরা পড়েছ,

িকnt যখন তা অকাট]ভােব ভুল বেল

pমািণত হে1 তখন pথেমাk ব]িkর িবচারবুিdও তা gহণ কের /নয়।
যা- ই /হাক, অnাn jানসূt জীবনিজjাসার /য জবাব িদেয়েছ তা /যেহতু অিভn নয় এবং
তার /কােনাটাই সব:জনীনভােব gহণেযাগ] pমািণত হয় িন /সেহতু বাধ] হেয় আমােদরেক
িবচারবুিdর িনকট /থেকই ফয়সালা িনেত হেব।
এখােন pথেমই একিট কথা sরণ কিরেয় /দয়া pেয়াজন, তা হে1, মানবসভ]তার অgগিতর
সােথ সােথ jান- িবjােনর অসংখ] শাখা- pশাখার িবকাশ ও িবsার ঘেটেছ। jান- িবjােনর এ
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সব শাখা- pশাখা pিতিনয়তই আমােদরেক অসংখ] িবষেয় সিঠক ও ভুল উভয় ধরেনর ধারণা
িদে1। িকnt ভুল ধারণাgেলােকও অেনেকই সিঠক বেল ধের িনে1। /তমিন সামািজক,
পািরবািরক,

রাজৈনিতক,

ধম:ীয়,

সাংsৃিতক ও pিত{ািনক িশkা আমােদরেক একইভােব

অসংখ] সিঠক ও ভুেলর িম>ণ গলাধঃকরণ করাে1। আর এ িম>েণর dারা আমােদর
িবচারবুিdও অেনকখািন pভািবত হেয় পড়েছ। অব* িবচারবুিdর Yবিশh] হে1 এই /য, তার
ভুলেক ধিরেয় /দয়া হেল /স বুঝেত পাের /য, এটা ভুল (যিদও /কােনা িবেশষ sােথ:র কারেণ
ব]িk মুেখ তা sীকার না- ও করেত পাের,

িকnt অnের ‘িঠক’/ক ‘িঠক’ বেল ও ‘ভুল’/ক

‘ভুল’ বেল জানেবই)। তেব /য িনম:ল ও ss িবচারবুিd /কােনাrপ জিটল 'াn jােনর পদ:া
dারা আবৃত হয় িন /স /যrপ সহেজই ‘সিঠক’ ও ‘ভুল’ িনণ:য় করেত পাের 'াn jােনর পদ:ায়
আবৃত িবচারবুিd তেতা সহেজ তা পাের না। বরং অসংখ] নতুন নতুন সংশয় ও po এেস তােক
সত] /থেক দূের সিরেয় রােখ। এ কারেণই এ ধরেনর িবচারবুিdর সামেন িবিভn দৃিhেকাণ /থেক
সত]েক উপsাপন করা অপিরহায:। অথ:াৎ ,ধু মূল pেoর সিঠক জবাব /দয়াই যেথh নয়, বরং
সংশেয়র পদ:া িছn করাও অপিরহায:। অn কথায় বলা চেল,

িবচারবুিdেক pিতিট ব]িkর

অবsা িবেবচনা কের তার সামেন জীবনিজjাসার জবাব /পশ করেত হেব। অথ:াৎ pেত]ক
ব]িkেক তার জেn সহজেবাধগম] কের জবাব িদেত হেব।
এবার আমরা িবচারবুিdর আেলােক জীবনিজjাসার জবাব সnান করব।
জীবনিজjাসার জবাব িদেত িগেয় িবচারবুিd pথেমই আমােদরেক একিট কম:নীিত অnসরেণর
জেn িনেদ:শ pদান কের,

তা হে1 সতক:তার কম:নীিত। আিsক- নািsক িনিব:েশেষ pিতিট

মাnষই সতক:তার কম:নীিতেক gহণেযাগ] মেন কের। অথ:াৎ সকেলই সংশেয়র /kেt সতক:তা
অবলmন কের। /যমন: /কউ যিদ বেল /য, ‘এ gােসর পািনেত িবষ /মশােনা আেছ’, তখন এ
কথার সত]াসত] সmেn িনি|ত হওয়া সmব না হেলও িপপাসাত: ব]িk সতক:তার কারেণ ঐ
পািন পান করা /থেক িবরত থােক। /তমিন পিরচয়পtিবহীন /কােনা ব]িk যিদ pথম বােরর মত
অn /কােনা /দেশ যাবার জেn pstিত /নয় এবং তখন যিদ তােক /কউ বেল /য, ‘পিরচয়পt
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ছাড়া /কউ ঐ /দেশ pেবশ করেল তােক /gফতার ও কারাrd করা হয়’, /স /kেt ঐ কথার
সত]াসত] যাচাই করা সmব না হেলও ঐ ব]িk সতক:তার কারেণ পিরচয়পt ছাড়া ঐ /দেশ
গমন করা /থেক িবরত থােক এবং /সখােন গমেনর জেn পিরচয়পt সংgহ কের। ইিতবাচক
তেথ]র /kেtও তা- ই। মrভূিমেত পািনিবহীন /কােনা ব]িkেক যিদ /কউ বেল /য,

অমুক

িদেক এেতাদূর /গেল পািন পাওয়া যােব /স /kেt এ তেথ]র সত]াসত] যাচাই করা সmব না
হেলও /স ঐিদেক ছুেট যায়। /তমিন kুধাত: িভkুকেক যিদ বলা হয় /য,

আজ অমুক সময়

অমুক িঠকানায় কা0ালী /ভাজ হেব তাহেল এ তেথ]র সত]াসত] যাচাই করা সmব না হেলও
kুধাত: িভkুক খােদ]র আশায় /সখােন চেল যায়। আমােদর জীবন /থেক এ ধরেনর অসংখ]
দৃhাn িমলেব।
জীবনিজjাসার /kেtও িবচারবুিd আমােদরেক pথমতঃ সতক:তার কম:নীিত অnসরেণর িনেদ:শ
/দয়, তা হে1, িবচারবুিd বেল: এ জীবন ও জগেতর িপছেন যিদ /কােনা অিstদাতা শিk
থােকন /তা অব*ই তাঁর িনকট িনেজেক দািয়tশীল গণ] কের জীবনপেথ পথ চলা ব]িkেদর
জn অপিরহায:, অnথায় ব]িkর জn িবপয:য় অিনবায:। এখন পিরিsিত যিদ এrপ হয় /য,
আসেলই এrপ /কােনা সtার অিst /নই,

/স /kেt /য ব]িk অযথাই এrপ সtার অিst

আেছ মেন কের দািয়tশীল জীবনযাপন ও আচরণ করেলা এবং /য ব]িk এrপ সtার অিst
/নই মেন কের দািয়tহীন জীবনযাপন ও আচরণ করেলা এতdভেয়র /শষ পিরণিতেত /কােনাই
পাথ:ক] ঘটেব না;

মৃতু] উভেয়র অিsেtর ওপর অনিsেtর পদ:া /টেন /দেব এবং ঊভেয়র

জnই লাভ- kিত অথ:হীন হেয় যােব। অথ:াৎ /য ব]িk সৃিhকত:া না থাকা সেttও আেছ মেন কের
দািয়tশীল জীবনযাপন ও আচরণ কেরেছ তা তােক kিতgs কের িন;

/স ভুলবশতঃ পািথ:ব

জীবেনর অেনক /ভাগ- আনn /থেক িনেজেক বিuত করেলও তােত তার আেদৗ /কােনা kিত
হয় িন। কারণ,

অনn কােলর তুলনায় এ পািথ:ব জীবনকাল মহাসমুেdর তুলনায় বািরিবndর

সমতুল]ও নয়,

বরং তার /চেয়ও অিকিuৎকর। এেহন মূল]হীন জীবেনর /ভাগ- আনেnরও

আেদৗ /কােনা মূল] /নই, িবেশষ কের যখন এ /ভাগ- আনেnর জেn অেনক /kেtই dঃখ-
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কh ও ব]থােবদনার ঝুঁিক িনেত হয়। তাই মৃত]ু েতই /য জীবেনর িচরপিরসমািp,

pাকৃিতক

মৃতু]র জেn অেপkা না কের /স জীবনেক বরং এখিন /শষ কের /দয়াই উtম।
িকnt pকৃতই যিদ এ জীবন ও জগেতর িপছেন /কােনা shাসtা /থেক থােকন তাহেল মৃতু]েত এ
জীবেনর িচরপিরসমািp ঘটার /কােনাই িন|য়তা /নই। কারণ, এrপ সtা - িযিন শূn /থেক
সবিকছু সৃিh করেত /পেরেছন,

তাঁর পেk ব]িkেদর জেn পািথ:ব মৃতু]র পের নতুন ধরেনর

/কােনা জীবেনর ব]বsা রাখা অসmব িকছু নয়। /স /kেt /য ব]িk দািয়tশীল জীবনযাপন ও
আচরণ কেরেছ /স ব]িk তার নতুন ধরেনর জীবেন /কােনাrপ িবপেদর সmুখীন হেব না।
অnিদেক /য ব]িk সৃিhকত:া /নই মেন কের দািয়tহীন জীবনযাপন ও আচরণ কেরেছ তার
জেn ভয়াবহ িবপয:য়কর অনn জীবন অেপkা করেছ। এমতাবsায় িবচারবুিdর পথিনেদ:শ
হে1,

অিন|য়তা ও সংশেয়র /kেt সতক:তার কম:নীিত অnসরণ করেত হেব;

সmাব]

ভয়াবহ িবপয:য় এড়ােনার লেk] দািয়tশীল জীবনযাপন ও আচরণ করেত হেব।
তেব িবচারবুিd আমােদরেক ,ধু সতক:তার কম:নীিত অnসরেণরই িনেদ:শ /দয় না,

বরং

জীবনিজjাসার অকাট] জবাবও pদান কের। িবচারবুিd জীবনিজjাসার জবাব কেয়কভােব
pদান কের থােক।
িবচারবুিd জীবনিজjাসার /য সব জবাব pদান কের তার মেধ] এক ধরেনর জবাব অত]n
সহজ- সরল যা jানী- মূখ: /য কােরা জেn সহজেবাধগম]। তা হে1: আিম িছলাম না,

িকnt

আিছ, অতএব, িনঃসেnেহ আমার /কােনা shা আেছন।
/য /কােনা িনম:লজবাব gহণ করেত বাধ]। িকnt /য ব]িkর িবচারবুিdর িনNলুষ িবচারবুিdই এ -ওপর 'াn jােনর আবরণ পেড়েছ /স এেত তৃp হয় না। তাই /স এ ব]াপাের নানা ধরেনর পা-:
po তুলেত পাের। /য সব তেথ]র অকাট]ত◌া িনি|ত নয় তােক অকাট] ধের িনেয় তার
িভিtেতও /স po উtাপন কের থােক। উদাহরণsrপ,

বstবাদীেদর দাবী হে1,

/গাটা

িব-েলােক ,ধু বstই আেছ; আর িকছুই /নই। তােদর মেত, বstজগেতর সূচনার পূেব: ‘/sফ
বst’ (absolute matter) বা ‘িনg:ণ বst’ অথ:াৎ /কােনা িবেশষ আকারআকৃিত -, গঠনিম>ণ বা -
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বstধম: িবহীন বst িবরাজমান িছল /যৗিগকতা িবহীন ও gণাবলী বা pাকৃিতক, পের এক সময়
‘ঘ:টনাkেম’ (accidentally) তােত আেলাড়ন বা িবেsারেণর ফেল গিতসuােরর মাধ]েম সৃিhর
সূচনা হয় এবং বstর িkয়াpিতিkয়ায় kমাnেয় িবিভn ধরেনর বstিনচয়,

িব-জগৎ ও

pজািতসমূহ অিstলাভ কের। অতএব, shা বলেত িকছু /নই।
িকnt এ তথাকিথত Yবjািনক সৃিhতেttর pবkারা অেনকgেলা /মৗিলক pেoর জবাব িদেত সkম
হন িন। তা হে1:
এককিথত এ আিদ িনg:ণ বst /কােtেক এেলা :? /ক তার অিstদাতা? কারণ, বst বা কিথত
আিদ বst /তা এমন /কােনা অিst হেত পাের না যা িনেজ িনেজ সতত িবদ]মান। বলা হয় :
“িছেলা।” এ এক অৈবjািনক জবাব। কারণ, বstজগৎ ‘কারণ ও ফলrিত’ (cause and effect
-

 )ﻋﻠﺔ و ﻣﻌﻠﻮلিবিধর অধীন। অতএব, এটা হেত পাের না /য, ‘অনািদ কাল’ /থেক ‘আিদ

বst’র অিst িছেলা, তারপর তা কারণ ও ফলrিত িবিধর আওতাভুk হেলা।
dই: বstর ধম: অnযায়ী তার ওপর /কােনা শিk িkয়া- pিতিkয়া না করেল তা অনn কাল একই
অবsায় থাকেব। অথ:াৎ যা িsর তা িsরই থাকেব এবং যা গিতশীল তা গিতশীলই থাকেব।
এমতাবsায় কিথত ‘আিদ বst’/ত - যা pথেম িsর বা গিতহীন িছেলা বেল এ মেতর pবkাগণও
sীকার কেরন - গিতসuার (তা আেলাড়ন বা িবেsারণ যা- ই /হাক না /কন) করেলা /ক?
/কােনা কারণ ছাড়া িনেজ িনেজ /তা আর তােত গিতসuার হওয়া সmব িছেলা না।
িতন: কিথত আিদ বstেত গিত সuািরত হবার পর িবিভn ধরেনর /মৗিলক পদাথ: ও /যৗিগক
বstিনচয় এবং pাণশীল pজািতসমূহ সৃিh হেলা /য pাকৃিতক িনয়েম বা /য কারণ ও ফলrিত
িবিধর অধীেন /স িনয়ম বা িবিধ /কােtেক এেলা? কারণ, িনj:ান বst িনেজর জn pাকৃিতক
িবিধ- িবধান Yতরী করেত,

িবিভn ধরেনর অপিরবত:নীয় বstgণ সৃিh করেত,

িব-জগেত

িনখুঁত শৃMলা pিত{া করেত এবং pােণর উdব ঘটােত সkম নয়। sয়ং বst /য pাকৃিতক িনয়ম
বা কায:কারণ িবিধর অধীন /স িনেজই /তা আর তা সৃিh করেত পাের িন।
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িবjােনর নােম /কউ /কউ দাবী কেরেছন /য,

dঘ:টনাkেম (accidentally) এক িবেsারেণর

ফেল আিদ বstেত গিতসuার হয়। িকnt ‘dঘ:টনা’ একিট সািহিত]ক,

মানিবক ও /লৗিকক

পিরভাষা। খাঁিট Yবjািনক দৃিhেত ‘dঘ:টনা’ তথা কারণিবহীন বা িনয়মবিহভূ:তভােব /কােনা িকছু
সংঘিটত হওয়া অসmব। যিদও pচিলত কথায় /য ঘটনা সংঘিটত হেত পাের বেল পূেব: ধারণা
করা যায় িন বা /ktিবেশেষ /য ঘটনার pকৃত কারণ পূেব: জানা িছেলা না বা হয়েতা পেরও জানা
যায় িন /স ঘটনােক ‘dঘ:টনা’ বলা হয়, িকnt pকৃত িবjােনর দৃিhেত, /কােনা ঘটনা সmেক:
তা সংঘিটত হবার পূেব: ধারণা করা যাক বা নাই যাক -, অথবা ঘটনার pকৃত কারণ পূেব: বা
পের জানা যাক বা নাই যাক -,

কারণ ছাড়া /কােনা ঘটনাই সংঘিটত হেত পাের না। আর

পিরবত:নশীলতার Yবিশেh]র অিধকারী বst অনািদ হেত পাের না;

তার একটা ,r বা সূচনা

থাকেতই হেব এবং /স ,r বা সূচনার উৎসেক অব*ই পিরবত:নশীলতার Yবিশh] /থেক মুk
থাকেত হেব। বলা বাhল] /য, বst িনেজই /স সূচনা- উৎস হেত পাের না। কারণ, বst
পিরবত:নশীলতার Yবিশh] /থেক মুk নয়। তার /চেয়ও বড় কথা, বstর /তা অিstই িছল না, তাই
/স sয়ং িনেজর সূচনাকারী হেব কী কের? অতএব, এমন /কােনা সtা থাকেতই হেব িযিন বstর
সূচনা বা সৃিhকারী এবং তােত pাণসuারকারী। আর /স সtা বstগত হেত পােরন না, কারণ
আমরা /তা বstরই উৎস সnান করিছ - /য বst অনািদ ও পিরবত:নশীলতামুk হেত পাের না।
অব* ‘/sফ আিদ বst’ তtt অেনক আেগই sয়ং িবjােনর dারাই অথ:হীন pমািণত হেয়েছ।
সব:েশষ Yবjািনক আিবNারউdাবন অnযায়ী বstেলােকর /মৗিলকতম পয:ায় /কােনাrপ কারণ ।n বst নয়সমgণসm, বstর kুdতম একক অণুসমূেহর gণৈবিশh] িবিভn বstর /kেt
িবিভn। আবার অণুসমূহ পরমাণু সমবােয় গিঠত। পরমাণুgেলাও /মৗিলকতম একক নয়। কারণ,
িবিভn ধরেনর পরমাণু রেয়েছ। pিতিট পরমাণু এেককিট /যৗিগক শিk এবং িবিভn ধরেনর
পরমাণুর /যৗিগক গঠন িবিভn। pিতিট পরমাণুর /কেnd রেয়েছ এক বা একািধক /pাটন যােক
/কnd কের আবিত:ত হে1 এক বা একািধক ইেলকTন। এমনিক /pাটন ও িনউTন পয:n /মৗিলক
নয়, বরং /যৗিগক। pিতিট /pাটন বা িনউTন িতনিট /কায়াক: dারা গিঠত। /কায়াক: ছয় ধরেনর
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এবং pেত]ক ধরেনর /কায়াক: লাল,
দৃ*মান নয়,

সবুজ বা নীল রেঙর। অব* এ রং /কােনাভােবই )

বরং Yবjািনক কlনা।অথ:াৎ আঠােরা রকেমর /কায়াক: /থেক /pাটন বা (

িনউTন গিঠত যার pিতিটেত িতনিট কের /কায়াক: রেয়েছ। ই/লকTন সহ ঊিনশিট /মৗিলক একক
িদেয় পরমাণুসমূহ গিঠত। এছাড়া pিতিট বstকণারই িবপরীত বা /নিতবাচক বstকণা রেয়েছ
যােক anti-matter বা পরাবst বা pিতবst বলা হয়। /কােনা বst ও /সই বstর পরাবst পরsর
সংsেশ: এেল উভেয়রই িবলুিp ঘেট।
/মাdা কথা, বstর srপ সmেn সব:েশষ আিবNার- উdাবন অnযায়ী সমrপ আিদ ‘/sফ বst’
বেল কখেনা িকছু িছেলা না। িবেশষ কের ইেলকTন পরমাণুেকেndর চতুিদ:েক অsাভািবক গিতেত
ঘূণ:নরত। এমতাবsায় অনািদ কাল /থেক ঊিনশিট একেক গিঠত পরমাণু বা তা /থেক গিঠত
বstিনচয় িsর িছেলা এবং হঠাৎ ‘িবনা কারেণ’ তা গিতশীল হেলা - এrপ দাবী হেব চরম
অৈবjািনক। বরং এ sের এেস po হে1,

এই ঊিনশিট /মৗিলক একেকর আিদ উৎস কী?

এgেলার Yবিশh] এবং এgেলার dারা পরমাণুসমূেহর গঠন একজন সূkদশ:ী sপিরকlনািবদ
মহািবjানীর অিsেtর কথাই /ঘাষণা কের। কারণ,

তথাকিথত সমrপিবিশh সীমাহীন

বstকণার িনিkয় অনািদ অিst যেতাখািন অসmব ঊিনশিট িবিভn /মৗিলক একক dারা গিঠত
পরমাণুসমূেহর িনিkয় অনািদ অিst তার /চেয়ও অেনক /বশী অসmব।
/মাdা কথা, বstজগেতর সৃিh, িববত:ন ও তােত pিতি{ত pাকৃিতক িনয়ম বা কায:কারণ িবিধর
উৎস িহেসেব একিট অবstগত পরম jানী sপিরকlনািবদ উৎেসর অিst /মেন /নয়া ছাড়া
গত]nর /নই।
এখােন pস0তঃ ডারউইেনর িববত:নবােদর ওপর সামাn আেলাকপাত করা pেয়াজন বেল মেন
করিছ। কারণ,

অেনেক 'ািnবশতঃ ডারউইেনর িববত:নবাদেক সৃিhকত:া না থাকার pমাণ

িহেসেব দাবী কের থােকন। বstতঃ এ এক উdট ও হাsকর দাবী। কারণ, pথমতঃ ডারউইেনর
িববত:নতtt অকাট]ভােব pমািণত /কােনা তtt নয়, বরং সৃিhৈবিচেt]র একিট কাlিনক ব]াখ]া
মাt। িdতীয়তঃ /জেনিটক িবjােনর সব:েশষ আিবNারউdাবন প -◌্রমাণ কেরেছ /য,
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pজািতসমূেহর মধ]কার /kােমাজমক]জিনত /দয়াল অিতkম কের এক pজািতর সংখ]ার পাথ: অn pজািতেত উtরণ অসmব। অথ:াৎ pজািতসমূেহর উdব িববত:ন (evolution)-এর pিkয়ায়
হয় িন, বরং হsেkপ (revolution) pিkয়ায় হেয়েছ। তাহেল িনঃসেnেহ বstজগেতর উেধ: এমন িন তাঁর পিরকlনা বাsবায়েনর জn বstজগেত একজন sিবj পিরকlনাকারী রেয়েছন িয
হsেkপ কের pাণীpজািত সমূহেক সৃিh কেরেছন।
এর /চেয়ও /মৗিলক কথা হে1,

এমনিক তেক:র খািতের িববত:নবাদেক সত] িহেসেব ধের

িনেলও তা সৃিhকত:ার অিstহীনতা pমােণ সkম নয়। কারণ, সৃিhকত:ার জn অপিরহায: নয়
/য,

িতিন pিতিট pজািতেক আলাদাভােব সৃিh করেবন। বরং িতিন যিদ সৃিhর ,rেতই তাঁর

পিরকlনা িনধ:ারণ কের িববত:নpিkয়া সহ pাকৃিতক িবিধিবধানসমূহ িনধ:ারণ কের িদেয়
থােকন এবং কােলর pবােহ তা যথাসমেয় rপ পিরgহ কের থােক /তা তােত বাধা /কাথায়?
( যিদও pমািণত হেয়েছ /য, তা িববত:নpিkয়ায় হয় িন।) িকnt /কােনা অবsােতই বstেলােকর
অবstগত সjান আিদ উৎস ও িনয়nার অিst অsীকার করার উপায় /নই।
িবচারবুিd উnততর pjাসmn /লাকেদর িনকট জীবনিজjাসার অn একিট জবাব উপsাপন
কের, তা হে1 দাশ:িনক জবাব।
‘অিst’ বলেত যা িকছু আেছ িবচারবুিd pথমতঃ তােক dইভােব িচnা করেত পােরহয় তা :
যা না থাকা আেদৗ সmব নয় - থাকা অপিরহায: অথ:াৎ থাকেতই হেব,
অপিরহায: নয়,

অথবা তা থাকা

বরং pেয়াজনীয় শত:াবলী পূণ: হেল তার অিstলাভ অিনবায: হেয় ওেঠ এবং

pেয়াজনীয় পূণ:া0 কারণ উপিsত না থাকেল বা তােত /কাথাও ঘাটিত থাকেল তার অিstpািp
অসmব হেয় পেড়। দাশ:িনকগণ pথম ধরেনর অিstেক বেলেছন ‘অপিরহায: অিst’
( Essential Existence -

 )واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮدএবং িdতীয় ধরেনর অিstেক বেলেছন ‘সmব

অিst’ (Possible Existence -  )ﳑﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮدঅথ:াৎ যার অিst সব:াবsায় অপিরহায: বা অিনবায:
নয়, তেব তার অিstলাভ সmব অথ:াৎ শত:াবলী পূণ: হেল সmব, অnথায় অসmব।
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বলা বাhল] /য,

/কােনা অিstেক অপিরহায: অিst হেত হেল তােক ,r- /শষ,

hাস- বৃিd

এবং /য /কােনা ধরেনর pেয়াজন বা অভাবেবাধ /থেক মুk থাকেত হেব। িকnt আমােদর
অিভjতার বstজগেত আমরা যা িকছু ইিndয়িনচয় dারা pত]k করিছ তার সব িকছুই
অিstলােভর /kেt িবিভn উপাদান ও িবিভn কারণ িবদ]মান থাকার শত:সােপk এবং অিst
অব]াহত থাকার জnও িনেজর বাইেরর অেনক িকছুর pিত মুখােপkী,

/তমিন

সদাপিরবত:নশীল। অথ:াৎ ইিndয়gাh জগেতর সব িকছুই ‘সmব অিsেtর’ অnভুk
: ;

এর

/কােনািটই ‘অপিরহায: অিst’ নয়।
এখন po হে1, এই পিরবত:নশীল সmব অিstসমূেহর আিদ উৎস কী?
আমরা rপাnরpিkয়ার ধারাবািহকতায় িপছন িদেক /যেত /যেত অথ:াৎ উৎেসর উৎস এবং
তারও উৎস খুঁজেত খুঁজেত এমন এক sের িগেয় উপনীত হেবা যার িপছেন আর /কােনা বstগত
পয:ায় /নই। এক সময় এ পয:ায়েক আিদ িনg:ণ বst বেল দাবী করা হেতা যার 'ািnর িবষয়িট
ইিতপূেব:ই তুেল ধরা হেয়েছ।
সৃিhর সূচনা সmেn িবjােনর নােম /য সব তtt উপsাপন করা হেয়েছ তার মেধ] সব:েশষ হে1
িsেফন হিকংএর িবg ব]াং বা মহািবে,ারণ তtt। তাঁর মেত -,

অসীম ভর সmn আিদ

বstকণায় (primary particle) সংঘিটত মহািবেsারেণর মধ] িদেয় িব-জগেতর সূচনা হেয়েছ।
তাঁর মহািবে,ারণ তtt িব-ব]াপী মহা আেলাড়ন সৃিh কেরেছ। িকnt িতিন কিথত আিদ বstকণা ও
তার অসীম ভেরর উৎস, িবেsারেণর কারণ এবং িবেsারণকােল অnসৃত কারণ ও ফলrিত
িবিধর উৎস সmেn নীরব।
কিথত আিদ বstকণা ‘অিstলাভ করা’ বা ‘সৃিh হবার’ পূেব: /তা /কােনা ‘সmব অিst’
(Possible Existence) িছেলা না;

তাহেল তা /কাn উৎস /থেক উৎসািরত? িনঃসেnেহ /কােনা

অবstগত অপিরহায: অিst /থেকই তা উৎসািরত হেয়িছেলা। আর বstর ওপের pাণী pজািতসমূহেক যা />{t ও pাধাn pদান কেরেছ তা হে1 তার হsেkপkমতা তথা তার
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জীবন,

jান ও ই1াশিk। এমতাবsায় বstজগেতর আিদ উৎস অপিরহায: সtা /য pাণময়,

ই1াশিkসmn ও মহাjানময় হেবন এটাও অপিরহায:।
িবচারবুিd আেরা এক ধরেনর জবাব pদান কের। তা হে1,

আমরা আমােদর অিভjতার

মেধ]ই বstর ওপের হsেkপকারী এক ধরেনর উLতর অবstগত সtার সnান পাই। এ হে1
এমন এক ধরেনর সtা যা pাণী pজািতেত রেয়েছ। এটা /sফ বstগত ও রাসায়িনক pিতিkয়ার
ফল নয়। কারণ,

আমােদর মেধ] /য ই1াশিk ও িবচারবুিd রেয়েছ তােক আমরা ssh

অnভব কির।
তেক:র খািতের আমরা আমােদর জীবনেক যিদ যািntক িkয়া বা রাসায়িনক িkয়ার ফল বেল ধের
/নই,

তথািপ ই1াশিk ও িবচারবুিdেক /স পয:ােয় /ফলা যায় না। কারণ,

এ d’/য়র সােথ

বstধেম:র সামds /নই। বstর একিট pধান gণ হে1 একমুিখতা; তােত িdধাdnd, Ydততা,
সংশয়,

িবতক:,

িব-াস,

pত]য় ইত]ািদ থাকেত পাের না। িকnt pাণীর মেধ] তা রেয়েছ;

িবেশষ কের মাnেষর মেধ] এ সব Yবিশh] এেতাই pবল /য, তা /কবল মাnষেক বstগত সtার
উধ:s সtাrেপই তুেল ধের না, বরং /ktিবেশেষ তা তােক অnাn pাণীpজািত /থেক সmূণ:
sতnt িহেসেব pিতি{ত কের। উদাহরণsrপ,

pাণীkেলর সহজাত pবণতা (যা অব* তার

মেধ] এক অবstগত শিkর অিst pমাণ কের) হে1 এই /য,

/য /কােনা pাণীই kুধা /পেল

তার /দেহর চািহদা িমটােনার উপেযাগী খাবার /খেত চায়। তেক:র খািতের যিদ ধের /নই /য,
তার এ kুধা লাগার িবষয়িট এক ধরেনর বstগত রাসায়িনক িkয়া, তাহেল মানেত হেব /য,
তার পেk kুধা িনবৃিt করা সmব হেল অব*ই /স kুধা িনবৃিt করেব। /যমন: ঝুঁিক না থাকেল
একিট kুধাত: মশা /য /কােনা মাnেষর রk পান কের। kুধাত: অবsায় একিট িবড়ালও তার
খাওয়ার উপেযাগী /য /কােনা খাবাের কামড় /দয়। অব* কাছাকািছ মাnষ /দখেল /স ‘ভয়’
পায়; তার এ ‘ভয় পাওয়া’ও pমাণ কের /য, তার মেধ] অবstগত িকছু আেছ। িকnt একজন
/রাযাদার নারী বা পুrষ চরম kুধাত: অবsায় /শষ িবেকেল ssাd খাবার Yতরী কের এবং
ইফতারীর সময় ভkণ ও পিরেবশেনর জেn সািজেয় রাখার কােজ ব]s থােক,
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অথচ

/কােনাrপ ঝুঁিক না থাকা সেttও /স তখন খাবার খায় না। এটা িনঃসেnেহ বstগত রাসায়িনক
িkয়া- pিতিkয়ার ধেম:র সােথ সাংঘিষ:ক। তার এ আচরণ তার মেধ] এক pবল ই1াশিk ও
িবচারবুিdর অিsেtর pমাণ বহন কের যা বstধেম:র িবrেd িবেdাহ ও লড়াই করেত পাের।
উপেরাk /kেt /কউ হয়েতা মাnেষর অভ]াস ও সংsােরর কথা তুলেত পাের। িকnt ব]াপার
হে1 এই /য,

বstর /বলায় ‘সংsার’ ও kসংsার’ /কােনাটাই pেযাজ] নয়। অতএব,

pাণীpজািতসমূেহর সদsেদর,

িবেশষ কের মাnেষর বstগত শরীর জুেড় এক বা একািধক

এমন ধরেনর অবstগত অিst রেয়েছ যা বstর ওপের হsেkপ কের থােক এবং sয়ং বstধেম:র
িবrেd লড়াই করেত পাের (তা /স লড়াইেয় তার হার- িজত যা- ই /হাক না /কন)। অতএব,
/গাটা সৃিhেলােকর সূচনা অথ:াৎ এর বstগত ও অবstগত উপাদানসমূহ সৃিh এবং pাকৃিতক িবধান
িনধ:ারণ ও সৃিhজগেতর পিরচালনার িপছেন সীমাহীন kমতার অিধকারী এক অবstগত শিkর
অিst থাকা খুবই সmব, বরং অপিরহায:।
িবচারবুিd এছাড়া আেরা একভােবও জীবনিজjাসার জবাব িদেত পাের। তা হে1, বstর ওপের
/কবল তা- ই pিতিkয়া করেত পাের যার অিst আেছ। (অব* অবstর ওপেরও তা pিতিkয়া
করেত পাের,

তেব যারা অবstগত অিst অsীকার ও অিstহীন মেন কের তােদর জেn

বstগত অিst /থেকই অবstগত অিsেt উপনীত হেত হেব।) উদাহরণsrপ,

একটা

/টিলিভশেনর পদ:ায় /কবল /সই অn{ানই /দখা যায় যা /কাথাও না /কাথাও /থেক pচার করা
হয়। একিট sপার কিmউটার /কবল /সই সব তথ]ই pদশ:ন কের যা পূেব:ই তার মেধ] /দয়া
হেয়েছ এবং যা সংgহ কের পিরেবশন করার জেn তার মেধ] যথাযথ ‘/pাgাম’ /দয়া হেয়েছ;
বstতঃ /য /pাgাম তােক িনয়ntণ কের /স তদnযায়ীই কাজ কের থােক। এর বাইের /স িকছুই
করেত পাের না। িবেশষ কের তার মেধ] যার অিst /নই বা যা Yতরী করার মত /pাgাম তােক
/দয়া হয় িন এমন /কােনা িকছু /স pদশ:ন বা সmাদন করেত পাের না। অথ:াৎ একিট
কিmউটােরর কায:াবলী একজন /pাgামােরর অিst pমাণ কের িযিন তার মেধ] সংি&h তথ]ািদ
বা /pাgাম সমূহ pদান কেরিছেলন।
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এখন po হে1, মাnষ /য সৃিhকত:ার অিst ও অnাn অবstগত সtা, িবেশষ কের আtার
অিst সmেn িবতক: করেছ,

মাnষ যিদ বst ছাড়া আর িকছুই না হেব তাহেল তার মেধ] এ

িবতেক:র সূtপাত হেলা কীভােব? বলা /যেত পাের /য,

এক কিmউটার /থেক অn

কিmউটাের তথ] ও /pাgাম sানাnেরর nায় বংশাnkেম pাp ধারণা এ িবতেক:র সৃিh কেরেছ।
িকnt /স /kেt po আেস,

pথম বার /য ব]িkর মেন shা- pস0 উিদত হেলা তার মেন তা

/কােtেক এেলা? যিদ ইিndয়াতীত অবstগত shার অিst না- ই থাকেব তাহেল তার মনমিsেN এ ধারণা এেলা কীভােব? কীভােব এ pিতিkয়া সৃিh হেলা? যার অিstই /নই তা /তা
pিতিkয়া সৃিh করেত পাের না। অতএব, shা সmেn মাnেষর মন- মিsেN ধারণা সৃিh এবং
এতদসংkাn িবতক: সৃিhই তাঁর অিst pমাণ কের।
এভােব িবচারবুিd আেরা অেনক পnায় জীবনিজjাসার জবাব িদেত পাের। তার মেধ] একিট
grtপূণ: জবাব হে1 এই /য, /য ব]িk সৃিhকত:ার অিst অsীকার কের /স- ও তার িনেজর
মেধ] বst- উধ: এক সtার অিstেক অsীকার করেত পাের না। এ সtার সংjা িনেয় মতপাথ:ক]
থাকেত পাের, িকnt d’িট িবষেয় মতপাথ:ক] থাকেত পাের না। তা হে1, তার িনেজর অিst
ও তার মধ]কার বst- উধ: Yবিশh]। এমনিক /স মুেখ যিদ তা অsীকার কেরও তথািপ কােজ ও
আচরেণ তা sীকার কের /নয়। /স িবতক: কের, আর িবতক: করা বstর ধম: নয়। সত] ও িমথ]া,
ভাল ও মn, jান ও অjতা, সmান ও লা-না, লjা ও /গৗরব ইত]ািদ পিরভাষা ও এসেব
পিরব]k তাৎপেয:র সােথ জিড়েয় পড়ার /kেt /স shার অিsেt pত]য় /পাষণকারীেদর সােথ
অিভn। ,ধু তা- ই নয়, তার ব]িkেtর িবকাশ, rিচেবাধ, সািহত]- সংsৃিত, sাধীনতা,
সাম],

Yমtী,

মুিk,

জয়- পরাজয়,

sখ- dঃখ,

/শাক- /বদনা,

>dা ও সmান ইত]ািদ

সকল পিরভাষার সােথই /স িনেজেক সmৃk কের। অথচ বstর /kেt এ সব পিরভাষা /কােনা
তাৎপয: বহন কের না। এ সব পিরভাষা /কবল বstেদহেক আ>য়কারী অবstগত আিtক সtারই
সৃিh এবং এ আিtক সtার জnই তাৎপয: বহন কের। অতএব, এ আিtক সtােক অsীকার
করা তার পেk সmব নয়। এমতাবsায় /গাটা িব-েলােকর অিst ও পিরচালনার িপছেন এর
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/চেয় অসংখ] gণ শিkশালী একজন পূণ:তম অবstগত সtার অিst অsীকার করার পেk /কাn
যুিk থাকেত পাের?
অতঃপর /স িক সব:জনীনভােব gহণেযাগ] jান- উৎস িবচার- বুিdর রায় /মেন /নেব? নািক
অnভােব সৃিhকত:ােক অsীকার কের চলেব? /স যিদ তার িবচারবুিdর রায়েক মুেখ অsীকার
কেরও তথািপ তার িবচারবুিd /য এ রায়ই িদেতই থাকেব তােত সেnহ /নই।
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বstিবjােনর দৃিDেত অবstগত অিst
বাংলা অিভধােন ‘িবjান’ মােন ‘অপেরাk jান’, ‘িবেশষ jান’. তttjান’ ইত]ািদ। িকnt
পি|মা বstবাদী সংsৃিতর pভােব ‘িবjান’ পিরভাষািট নতুন এক তাৎপয: পিরgহণ কেরেছ। তা
হে1,

‘িবjান’ বলেত সাধারণভােব বstসংি&h িবjান বা পরীkােযাগ] িবjানেকই বুঝােনা

হয়।
বstিবjান িনঃসেnেহ মানবসমােজর জn একিট অপিরহায: িবষয়, তেব তার িবচরণেkt বstর
মেধ]ই সীমাবd। বst িনেয় গেবষণা ও পরীkা- িনরীkা করা এবং বstধম: উpঘাটন কের তা
মাnেষর sােথ: কােজ লাগােনাই বstিবjান ও বstিবjানীর কাজ। যা বst নয় তা িনেয় বstিবjান
বা বstিবjানীর িকছুই করার /নই। বstিবjানী যিদ িনজ কম:েkেtর মেধ] িনেজেক সীমাবd
রােখন এবং এর বাইেরর িবষেয় মতামত pদান /থেক িবরত থােকন /তা তা- ই হেব স0ত ও
যথাথ: কম:নীিত। কারণ,

বst- উধ: /কােনা িবষেয় মতামত pদান করা তাঁর কাজ নয়;

তাঁর

পেk তা সmবও নয়। অতএব, বstবিহভূ:ত /কােনা অিsেtর সmাবনা অsীকার করা /নহােয়তই
অৈবjািনক কাজ। /কননা,
িনরীkা করেত পােরন;

বstিবjানী তাঁর গেবষণাগাের বst িনেয়ই গেবষণা ও পরীkাঅবstগত অিst িনেয় গেবষণা ও পরীkা- িনরীkা করা তাঁর

গেবষণাগাের সmব নয়। িব-েলােকর সৃিhকত:া আlাh তা‘আলা বstগত সtা নন। /ফেরশতারাও
তা- ই। /তমিন মাnেয়র না.s বা ব]িkসtাও অবstগত সtা। তাই এর /কােনাটাই বstিবjােনর
গেবষণাগাের পরীkােযাগ] িবষয় নয়। বstিবjানী তাঁর গেবষণাগাের পরীkা কের /যমন এ
সেবর অিst pমাণ করেত সkম নন, /তমিন তাঁর পরীkার আওতাবিহভূ:ত িবধায় এ সেবর
অিst অsীকার করাও হেব তাঁর জn অjতার পিরচায়ক। ‘আিম যা জািন না,

যা আমার

আওতায় /নই বা যা আমার গেবষণাগাের পরীkা করেত পারিছ না তার অিst /নই’ - এrপ
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দাবী করার /চেয় অjতাpসূত ও অৈবjািনক দাবী আর িকছূই হেত পাের না। িকnt
dভ:াগ]বশতঃ বstবাদী বstিবjানীরা এ অjতাpসূত অৈবjািনক দাবী কের বেসেছন।
এখােন একিট িবষেয় গভীরভােব তিলেয় িচnা করার pেয়াজন রেয়েছ। তা হে1, িবjানীেদর
আিবNার- উdাবনসমূহ 'ািnর সmাবনা /থেক পুেরাপুির মুk নয়। তাই /দখা যায়, আজ এক
িবjানী /কােনা িবষেয় /য অিভমত ব]k করেছন,
করেছন। িdতীয় িবষয়িট এই /য,

কাল অপর এক িবjানী এেস তা খNন

কতক িবjানী বা িবjানবাদী হবার দাবীদার /লাক এমন

িবষেয়ও মতামত ব]k করেছন যা তাঁেদর িবেশষjেtর /kেtর আওতাভুk নয়,
পরীিkত নয় (বা পরীkা করা আেদৗ সmব নয়),

অথবা তা

বরং তাঁেদর মতামত /নহােয়তই ধারণা-

কlনার ওপর িভিtশীল। /যমন: ডারউইেনর িববত:ন তtt। পািনর অণু /য অিkেজন ও
হাইেDােজেনর সমnেয় গিঠত তা গেবষণাগাের পরীkা কের pমাণ করা যায়। িকnt সৃিhেলােকর
সূচনা ও অgগিত এবং pজািতসমূেহর উৎপিt সmেক: ডারউইন যা বেলেছন তা গেবষণাগাের
pমাণ করা সmব নয়। অতএব,

sয়ং বstিবjােনর দৃিhেতই এrপ একিট তtt Yবjািনক

তttrেপ পিরগিণত হেত পাের না। িকnt এ সেttও এrপ একিট কাlিনক তttেক দীঘ:িদন যাবত
Yবjািনক তtt িহেসেব গণ] করা হেয়েছ। pজািতসমূেহর মেধ] /kােমাজেমর অনিতkম]
/দয়ালসম পাথ:ক] লk] কের অেনক বstিবjানী ডারউইেনর িববত:ন তেttর অসারতা ও
িভিtহীনতা sীকার কের িনেলও এখেনা তাঁেদর একাংশ সহ তথাকিথত িবjানমনs /লােকরা এ
তttেক অ'াn বেল মেন কের।
বstতঃ সৃিhেলােকর উৎস এবং মাnেষর বstেদেহ িনিহত তার অবstগত ব]িkসtা বstিবjােনর
আেলাচ] িবষয় হেত পাের না, বরং তা িবচারবুিdর আেলাচ] িবষয়। িবচারবুিd এrপ অবstগত
অিstেক sীকার বা অsীকার করার এিkয়ার রােখ, িকnt বstিবjান তা রােখ না। অnিদেক
িবচারবুিdর িবে&ষেণ িব-েলােকর অবstগত উৎস অকাট]ভােব pমািণত হয় - /য উৎস সীমাহীন
pাণ,

শিk ও jােনর অিধকারী। তাই বstিবjানীেদর উিচত তাঁেদর িবেশষjেtর

আওতাবিহভূ:ত এ িবষেয় িবচারবুিdর রায়েকই /মেন /নয়া। িকnt dভ:াগ] এই /য, kেপর ব]াঙ
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কতৃ:ক সমুেdর অিst অsীকার করার nায় কতক বstিবjানী বst- উধ: অিsেtর সmাবনােক
pত]াখ]ান কেরেছন। আর সাধারণ মাnেষর এক িবরাট অংশ অjতাবশতঃ তাঁেদর ধারণােকই
gহণ কের বেস আেছ।
যিদও িবতিক:ত িবষেয় িবচারবুিdর রােয়র কােছ আtসমপ:ণ করা ছাড়া গত]nর /নই, তথািপ
বstবাদী ধ]ান- ধারণার dারা মন- মগেযর ওপর সৃh 'ািnর পদ:া /ভদ কের অেনেকর পেkই তা
gহণ করা সmব হয় না। অব* sয়ং বstিবjান /থেক অবstগত অিsেtর pমােণর অnkেল
/কােনা আেলােকর সnান /পেল তা হয়েতা তােদর মন- মগেযর ওপরকার অnকার পদ:ােক িছn
করেত সkম হেত পাের। /সৗভাগ]kেম এrপ আেলার সnানলাভ সmব হেয়েছ যিদও বstবাদীরা
তা তিলেয় /দখার অবকাশ পায় িন বা তা চায় িন।
বstিবjান তার গেবষণাগাের আlাh তা‘আলার বা মাnেষর বstেদহ জুেড় িবরাজমান তার
অবstগত ব]িkসtার অিst থাকা বা না- থাকা /কােনাটাই pমাণ করেত সkম নয়। তেব
বstিবjান এমন কতক অিsেtর অিভjতা হাি:ল কেরেছ যা বst নয়। কারণ,

তােত বstর

সংjা pেযাজ] নয়। আর এসব অিst ‘বst ছাড়া /কােনা অিst না থাকা’র ধারণােক িমথ]া বেল
pমািণত কের ।
বstর সংjায় বলা হেয়েছ /য, বstর িতনিট মাtা (Dimension) আেছ, তা হে1 Yদঘ:], ps ও
/বধ। বstর আেরকিট Yবিশh] হে1,

তা জায়গা দখল কের। মাধ]াকষ:েণর আওতায় এেল

ওযেনর অিধকারী হওয়াও বstর অnতম Yবিশh]। /য /কােনা বstর kুdতম একক অণু এেতাই
kুd /য, তার Yদঘ:], ps, /বধ, আয়তন ও ওযন /কান যেntর সাহােয] পিরমাপ করা সmব
নয়। িকnt /যেহতু িTিলয়ন িTিলয়ন সংখ]ক অণু একিtত হেল তা পিরমাপ করা সmব হয় /সেহতু
pিতিট অণুেতই /য এ Yবিশh] রেয়েছ তা সpমািণত। িকnt মাnেষর অিভjতায় এমন কতক
অিst রেয়েছ যার /kেt বstর সংjা pেয়াগ করা সmব নয়। এর মেধ] রেয়েছ আgন,
আেলা,

তাপ,

িবd]ত,

/চৗmক /kt ইত]ািদ। অব* এgেলার pিতিটরই িনজs ও
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sাতnt]বাচক Yবিশh] রেয়েছ। িকnt এgেলােক বstর সংjার আওতায় আনা সmব নয়। আমরা
এখন এ িবষেয়র ওপর আেলাকপাত করেবা।
এ pসে0 আেলাচনা করেত িগেয় আমােদরেক বstর বstিবjানsীকৃত আেরা d -’িট Yবিশh] বা
বstধেম:র কথা উেlখ করেত হয়। একিট হে1 এই /য, /কােনা বst যখন /কােনা জায়গা দখল
কের তখন তা /সখােন পূব: /থেক িবদ]মান বstেক হিটেয় /দয়। অথ:াৎ /য sােন একিট বstঅণু অণু অবsান -অবsান করেছ তােক সিরেয় না িদেয় /সই একই sােন একই সময় আেরকিট বst
gহণ করেত পাের না। িdতীয় Yবিশh]িট হে1 এই /য, বst rপ পিরবত:ন করেত পাের /যম)ন :
কিঠন, তরল ও বায়বীয় অবsা ধারণ করেত পােরপািনর অণু :/যমন) এবং িবি&h হেত পাের (
(িবি&h হেয় অিkেজন ও হাইেDােজেনর অণুেত পিরণত হেত পাের,
মেত,

িকnt,

বstিবjানীেদর

বst অিstহীন হেয়ও /যেত পাের না বা অনিst /থেক অিst লাভ করেত পাের না।

অব* কিথত এই সব:েশষ Yবিশh]িট িবতেক:র উেধ: নয়। বরং সাmpিতক Yবjািনক আিবNার ]
অnযায়ী /য /কােনা বstর pিতবst (anti-matter) হেত পাের যা ঐ বstেক িনি|h কের /দেব এবং
িনেজও িনি|h হেয় যােব। তেব আমরা /য িবষেয় আেলাচনা করিছ তােত বstেক এ পয:ােয়
অিবনাশী ধের /নয়ােত /কােনা বাধা /নই। তাছাড়া pিতবst আিবNৃত হেলও অনিst /থেক নতুন
বstর আিবভ:াবেক বstবাদী িবjানীরা অসmবই গণ] কেরন। কারণ, তা না হেল তাঁেদরেক বstর
িপছেন িনিহত অবstগত shার অিstেক sীকার কের িনেত হেব।[
এখন আমরা ইিতপূেব: মাnেষর অিভjতার আওতাধীন /য ক’িট অবstগত অিsেtর কথা উেlখ
কেরিছ তার মধ] /থেক কেয়কিটর অবsা িবে&ষণ কের /স সেবর অবstt pমাণ করেবা।
আেলা /কােনা বst নয়। কারণ, আেলার বা তার kুdতম একেকর Yদঘ:, ps ও /বধ /নই। তা
তার চলার পথ /থেক অn বstেক হিটেয় /দয় না। তার ওযন /নই এবং তা বst /থেক উdূত
হেলও বstর িবি&h rপ বা /কােনা বstর গঠন- উপাদানসমূেহর অnতম উপাদান নয়। /তমিন তা
িবি&h হেয় অnাn উপাদােন পিরণত হয় না, বরং িনঃেশষ হেয় যায়। অn কথায়, অিst
লাভ কের ও অিst হারায়। িবd]েতর অবsাও তা- ই।
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পািনর িতনিট rপ আেছ: কিঠন, তরল ও বায়বীয় এবং পািনর অণু িবে&ষণ করেল অিkেজন
ও হাইেDােজন অণু পাওয়া যায়। পািন না আেলা বা িবd]েত rপাnিরত হেত সkম, না তােক
িবে&ষণ করেল অিkেজন ও হাইেDােজেনর পাশাপািশ তৃতীয় উপাদান িহেসেব আেলা বা িবd]ত
পাওয়া যােব। িকnt জলীয় বা^ /থেক সৃh /মেঘর মেধ] /য পারsিরক pিতিkয়া ঘেট তার ফেল
িবd]ত এবং /স িবd]ত /থেক আেলা সৃিh হয়। po হেলা,

/কাn বst আেলা বা িবd]েত

rপাnিরত হেলা? িন|য় জলীয় বােsর কণা আেলা বা িবd]েত rপাnিরত হেত পাের িন।
অnিদেক আেলা কাঁেচর /দয়াল /ভদ কের যাবার সময় কাঁেচর বstকণােক হিটেয় /দয় না। িকছু
সমেয়র জn হেলও আেলা তার চলার পেথ কাঁেচর বstকণার সােথ অিভn sান- কােল অবsান
কের। অnিদেক অেনক বst আেলা ,েষ /নয়,

িকnt ঐ বstেক িবে&ষণ করেল তার মেধ]

‘আেলা’/ক পাওয়া যায় না। এর অথ: হে1, আেলা তার অিst হািরেয় /ফেল।
িবd]তpবােহর িবষয়িট আেরা িবsয়কর। /কােনা একিট িবd]তেকেnd িবd]ত উৎপািদত হয়
এবং তােরর মধ] িদেয় বh দূের িগেয় তা আেলা ও তাপ pদান কের। তােরর মধ] িদেয়
িবd]তpবাহ কীভােব যায়? নেলর মধ] িদেয় পািনর pবাহ যাবার nায় িক? /মােটই নয়।
িবd]তpবাহ তােরর বstকণাgেলােক অপসারণ কের পথ চেল না, তােরর ওপর িদেয়ও যায় না।
আবরণিবহীন তােরর মধ] িদেয়ও িবd]ত sানাnিরত করা যায়, িকnt pবািহত িবd]েতর মাtার
তুলনায় তারিট খুবই সr না হেল তারিট /থেক আেলার িব1ুরণ ঘেট না,

বা তা /থেক তাপ

ছিড়েয় পেড় না। তাহেল এ িবd]েতর srপ কী? তা িক পদাথ:? তার মেধ] িক পদােথ:র
Yবিশh] আেছ? না, /নই।
আেলা ও িবd]ত পদােথ:র pিতিkয়া /থেক উৎপn হয় - এটা অনsীকায:। িকnt যা উৎপn হেলা
তােত পদােথ:র Yবিশh] /নই। তেব িক তা অিstমান নয়?
/কােনা /কােনা pিতিkয়ার ফেলর (result) pকৃত অিst (real existence) থাকানাথাকা িনেয় পািনর ওপের বায়ুর আঘােত /য তরে0র সৃিh হয় :িবতক: থাকেত পাের। /যমন আসেল িক তার
/কােনা অিst আেছ? অথ:াৎ বায়ু ও পািনেক বাদ িদেল তরে0র /কােনা অিst আেছ িক? এটা
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একটা িবতিক:ত ব]াপার যার ফয়সালা আমােদর অt আেলাচনার জেn অপিরহায: নয়। অব*
তর0েক অিst িবেবচনাকারী ও অনিst িবেবচনাকারী dই মেতর মাঝামািঝ একিট তৃতীয় মত
অnযায়ী এিট এক ধরেনর ‘আেপিkক অিst’ (relative existence) বা ‘পরিনভ:রশীল অিst’
যার অিst পািন ও বায়ুর ওপর িনভ:রশীল। িকnt আেলা ও িবd]ত এ ধরেনর /কােনা আেপিkক
অিst নয়,

বরং তার pকৃত অিst রেয়েছ। কারণ,

বstর pিতিkয়া /থেক উdূত হেলও

উৎপিtsেলর বাইেরও তার অিst অকাট]ভােব pমািণত। /মেঘ সৃh িবd]েতর আেলা /মেঘর
বাইের বh নীেচ ভূপৃ{ পয:n /পৗঁেছ থােক;

উেধ: কতদূর যায় তা জানা /নই। একইভােব

Yবd]িতক তর0 তার উৎপিtsল ও গnব]sেলর মাঝখােনও অিstমান। িকnt আেলা ও Yবd]িতক
তরে0র অিst আেপিkক বা িনভ:রশীল অিst না হেলও, বরং pকৃত অিst হওয়া সেttও,
তােত বstর Yবিশh] /নই।
/চৗmক /kেtর িবষয়িট আেরা /বশী pিণধানেযাগ]। আেলা /তা pবহমান অিst যা িsর থােক
না। িকnt /চৗmক /kt চুmেকর চারিদেক িsর। বstতঃ /চৗmক /kt একিট শিk যা চুmক /থেক
উৎসািরত হেলও চুmেকর বাইের িsরভােব অবsান কের থােক এবং তােত বstর /কােনা Yবিশh]ই
িবদ]মান /নই। এমনিক চুmক ও তার /kেtর মােঝ আড়াল সৃিh করা হেলও অেনক /kেtই তা
কাজ করেত সkম। একিট চুmক ও তার /kেtর মাঝখােন একিট কাগজ রাখা হেলও /কােনা
/লাহার টুকরা (/যমন: আলিপন) ঐ /kেtর আওতায় এেল তা ছুেট এেস কাগেজ /ঠেক যােব
এবং তার সােথই /লেগ বা ঝুেল থাকেব। চুmক pাকৃিতকই /হাক বা Yবd]িতকই /হাক, /চৗmক
/kt /য একটা শিk এবং তার /য sতnt অিst আেছ অথচ তােত বstর ধম: /নই - এটা
অনsীকায:।
[ pস0তঃ উেlখ] /য, আেলা ও শিkর সংjা এবং এতdভেয়র ‘ধম:’ সmেক: বstিবjানীগণ
এখেনা /কােনা অিভn মেত উপনীত হেত পােরন িন। এমনিক আেলার গিতেক ইিতপূেব: rব
মেন করা হেলও ইদানীং /স ধারণাও পােl /গেছ। িবেশষ কের /কায়াTটাম বলিবদ]া
পদাথ:িবjােনর অেনক িবিধেকই অিন|য়তার মুেখ /ঠেল িদেয়েছ।]
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আমােদর এ আেলাচনা /থেক অকাট]ভােব pমািণত হেলা /য,
অিst নয়,

‘অিst’ মােন ,ধু বstগত

বরং অবstগত অিstও আমােদর অিভjতায় রেয়েছ। অব* এসব অিsেtর

পরsেরর মেধ] gণগত,

Yবিশh]গত ও মাtাগত পাথ:ক] রেয়েছ। তেব বstেলােকর সােথ

সংি&h িবধায় আমরা এgেলােক ‘বstসদৃশ অবstগত অিst’ বেল অিভিহত করেত পাির।
এবার আমরা pাণীkল, িবেশষতঃ মাnেষর সােথ সংি&h অবstগত অিsেtর িদেক দৃিh /দেবা
যা Yবjািনক অিভjতায় pমািণত হেয়েছ।
Yবjািনক অিভjতায় pমািণত হেয়েছ /য,

মাnষসহ pিতিট pাণশীল ও সজীব অিsেtরই

বstেদহ ছাড়াও একিট আেলাকময় অবstগত /দহ রেয়েছ। িকরিলয়ান ফেটাgািফেত এ ধরেনর
আেলার /দেহর অিst ধরা পেড়েছ।
কৃ6সাগেরর তীরবত:ী kােsাদ:া শহেরর তুেখার িবd]তিবjানী /সিমওn দািভেদািভ8 িকরিলয়ান
১৯৩৯ সােল এক িবেশষ ধরেনর যেntর সাহােয] আিবNার কেরন /য,

pিতিট জীিবত শরীর

এবং তার /য /কােনা অ0pত]0 বা অংশ /থেক এক ধরেনর আেলাকরি: /বর হেয় থােক। িতিন
ও িমেসস িকরিলয়ান এর ছিব তুলেত সkম হন। তাঁরা আেরা pমাণ কেরন /য,
অssতা ও মৃতু]র পূব:াভাস িদেত পাের। তা হে1,

এই আেলা

িচিকৎসািবjােন ধরা না পড়েলও,

যার

শরীের /রােগর উপাদান pেবশ কেরেছ ও শী;ই /স /রাগাkাn হেত বা মৃতু]বরণ করেত যাে1
তার শরীর /থেক বিহগ:ত আেলা mান হেয় থােক।
িকরিলয়ান দmিত ছাড়াও মািক:ন মিহলা সাইিকক এিলন গ]ােরটও মাnষসহ সকল pাণীর /দেহর
চারিদেক kয়াশা1n আেলার আভা লk] কেরন। এর আেগ খৃsীয় ১৯০০ অেbর pথম িদেক
লTডেনর /সTট টমাস হাসপাতােলর ডওয়াlার িকলনাr লk] কেরন /য ., িডসাইয়ািনন ডাই
রিdত কাঁেচর িভতর িদেয় তাকােল মাnেষর /দেহর চারপােশ উjjল আেলার একটা আভা
/দখেত পাওয়া যায়। শরীেরর চারপােশ ছয় /থেক আট /সিTটিমটার জায়গা জুেড় এ আভা /মেঘর
মেতা ভাসেছ। এছাড়া এক শতাbীকাল পূেব: িবখ]াত জাম:ান রসায়নিবদ ব]ােরাn ভn িরেচনবা7
গেবষণা কের বেলিছেলন /য, মাnষ, গাছপালা ও প,পাখীর শরীর /থেক এক ধরেনর /জ]ািত
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/বর হয়। িবংশ শতাbীর িতিরেশর দশেক /সািভেয়ত িবjানী ডআেলকজাTডার gরিভচ

.

আিবNার কেরন /য, জীবn সব িকছু /থেকই এক ধরেনর শিk আেলার আকাের /বর হয় যা
/দখা যায় না। িতিন pমাণ কেরন /য, িপয়ােযর একিট িশকড় কীভােব দূর /থেক অn একিট
িশকেড় আেলা িবিকরণ কের তার /কাষসংখ]া বািড়েয় িদে1। কিবর :িকরিলয়ান ফেটাgািফ)
আশরাফ, রহs পিtকা, জুন ১৯৮৫ - Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain gn
অবলmেন(
এ /থেক কােরা মেন হেত পাের /য, উk িবjানীেদর আিবNার /বাধ হয় /sফ িবেশষ ধরেনর
আেলা যা সাধারণভােব /চােখ ধরা পেড় না। িকnt pকৃত পেk তা শরীর /থেক িনগ:ত /নহােয়ত
আেলামাt নয় যা অনবরত /বেরাে1 ও বাইের ছিড়েয় পেড় অnাn আেলার nায় হািরেয়
যাে1। বরং এটা হে1 এক ধরেনর িsর আেলা যা শরীরেক িঘের অবsান করেছ যিদও তার
িকছুটা রি: ছিড়েয় পড়েছ। অথ:াৎ এটা শরীর /থেক িনগ:ত আেলামাt নয়,

বরং এ হে1

শরীরেক িঘের বা শরীর জুেড় এক আেলার শরীর। /কননা “িক:িলয়ান ফেটাgািফ pমাণ কেরেছ
/য, মাnেষর হাত বা পা /কেট /ফলেলও তার আেলার হাত বা পা /সখােন রেয় যায়।” ( pাgk
সূt)
এ /থেক এটাই pমািণত হয় /য, িকরিলয়ান দmিত যা আিবNার কেরন তা শরীর /থেক িনগ:ত
আেলা নয়, বরং তা হে1 আেলার শরীর। আেরা অেনক িবjানী এ ধারণা সমথ:ন কেরেছন।
“অেনক গেবষণার পর ইnিশn,

িgে|ংেকা ও অn কেয়ক জন rশ িবjানী িসdােn আেসন

/য, সমs জীবn pাণীরই রেয়েছ একিট িdতীয় শরীর বা pিতেদহ (counter-body) যা সmূণ:
বায়বীয়,

ইথারীয় ও আেলাকময়। তাঁরা এর নাম িদেয়েছন Biological Plasma body; এটাই

হে1 আসল শরীর যার মধ] িদেয় ‘pাণ’ বা জীবনীশিk চলাচল কের। /য সমs ভারতীয় /যাগী
দাবী কেরন /য,

তাঁরা িনেজর শরীর /থেক /বর হেয় /যেত পােরন,

সmবতঃ তাঁেদর এই

আেলার /দহিটই ‘/ভৗত শরীর’ /থেক /বর হেয় যায়। তাঁেদর ই1া মেতা /সটা আবার /দেহ
/ফরত আেস।” ( pাgk সূt(
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বলা বাhল] /য, এটা আেলামাt হেল /দেহর কিত:ত অে0র শূnsােন আেলার অ0 থাকেতা না।
অতএব, এটা /য, একিট অবstগত /দহ তােত সেnহ /নই। িকnt po হে1, মাnেষর বstগত
/দেহর অভ]nের বা /দহেক িঘের বা /দহজুেড় িক /কবল এই একিটমাt অবstগত আেলার /দহ
রেয়েছ, নািক আেরা /কােনা অিst রেয়েছ যা িক:িলয়ান ফেটাgািফেতও ধরা পেড় িন? এrপ
থাকাটাই sাভািবক। আর যিদ না- ই থােক /তা বলেত হেব /য, এই আেলার /দহটাই মাnেষর
pাণ বা pােণর কারণ।
এখােন sরণ কিরেয় /দয়া pেয়াজন মেন কির /য,
সmেn আেলাচনা কেরিছ অথ:াৎ আgন,

শিk,

আমরা ইিতপূেব: /য সব অবstগত অিst

আেলা,

িবd]ত ও /চৗmক /kt,

/সgেলা

অবstগত অিst হেলও pাণ বা pােণর বাহক নয়। িকnt িকরিলয়ান দmিত যা আিবNার করেলন
তা হে1 pাণ বা pােণর বাহক। অথ:াৎ পয:ায় ও ময:াদাগত িদক /থেক এিট উLতর অবstগত
অিst। এমতাবsায় অnrপ উLতর অবstগত অিst, /যমন: িজn ও /ফেরশতার অিst থাকা
অসmব বলার /কােনা উপায় /নই,

যিদও আেরা উLতর হবার কারেণ তােক বstিবjানীেদর

অিভjতার আওতায় িনেয় আসা সmব নয়।
এ পয:ােয় এেস উেlখ করা /যেত পাের /য, pিতিট ধম:ই মানবেদেহ অবstগত সtার অিsেtর
কথা বেলেছ। দশ:ন ও ‘ইরফাn (তা:াওউo)ও তা- ই বেল। তেব এrপ অবstগত সtার সংখ]া
ও srপ িনেয় মতপাথ:ক] রেয়েছ।
সাধারণ মাnেষর দৃিhেত মাnষ /দহ ও আtার সমnেয় সৃh। িকnt ইসলামী সূেt মাnেষর /দেহ
একািধক অবstগত অিst থাকার কথা উেlখ রেয়েছ। ইসলামী সূেt বstেদহ িজসm) - body)
ছাড়াও একিট ‘সদৃশ /দহ’ ( িজসেম িমছালী(, pাণ হায়াত্)- life), মানিবক /চতনা ও (rh)
-ব]িkসtা) না.ssel f ) - এর কথা উেlখ করা হেয়েছ। এ িনেয় িবsািরত িবে&ষণ এখােন
যrরী নয়। সংেkেপ বলা /যেত পাের /য, pাণ সmবতঃ তাই যা সব:াবsায় শরীেরর নূ]নতম সিkয়তা চালু রােখ এবং মৃতু]েত তার িবলয় ঘেট; rh হে1 মানিবক /চতনাশিk ও ই1াশিk
যা /রাগজীবাণুর মেধ] /নই;

আর না.s হে1 /সই ব]িkসtা যা িতেল িতেল মাnেষর মেধ]
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গেড় ওেঠ এবং ভাল বা মn gেণর বা উভয় gেণর অিধকারী হয়। আর িজসেম িমছালী বা সদৃশ
/দহ হে1 তাই বstেদেহর মৃতু]র পের ব]িkর rh ও না.s যােক আ>য় - কের পুনrtানপূব:
অnব:ত:ী জগেত অবsান কের।
এখােন উেlখ] /য, অেনক মুসিলম দাশ:িনক িজসেম িমছালী বা সদৃশ /দহেক এক ধরেনর সূk
পদাথ: ()ﻣﺎدﻩ ﻟﻄﻴﻒ- এর dারা সৃh বেল উেlখ কেরেছন। /যেহতু তা পদাথ: বা বstর সংjায় পেড়
না /সেহতু তাঁরা এেক ‘সূk অিst’ (  )وﺟﻮد ﻟﻄﻴﻒনােম অিভিহত কেরেছন যা অিsেtর sরগত
িবচাের বstর কাছাকািছ হেলও বst নয়। /স িহেসেব ‘অিst’ িতন ধরেনর: বstগত অিst ( وﺟﻮد

)ﻣﺎدﻩ, সূ² অিst ( )وﺟﻮد ﻟﻄﻴﻒও অবstগত অিst ()وﺟﻮد ﳎﺮد। অব* এই িতন ধরেনর অিsেtর
pিতিট ভােগরই িবিভn sর রেয়েছ এবং উLতর ও িনmতর পয:ায় রেয়েছ।
অt আেলাচনার উপসংহাের বলেত চাই /য, বstিবjােনর অিভjতায়ও আমরা কতক অবstগত
সূk অিsেtর pমাণ পাই যার মেধ] sর ও পয:ায়েভদ রেয়েছ - যার /কােনা /কােনািট বstর খুবই
কাছাকািছ (/যমন: আgন),

/কােনা /কােনািট বstর Yবিশh] /থেক খুবই দূের (/যমন: /চৗmক

/kt) এবং /কােনা /কােনািট তার /চেয়ও উnততর ও pাণশীল (/যমন: মাnেষর আেলার
শরীর)। এমতাবsায় আেরা উLতর বst- উধ: অিst, /যমন: িজন, rh ও /ফেরশতার অিst
থাকার /জার সmাবনা sীকার করেত হয়। সেব:াপির সকল pকার বst ও বstসদৃশতার সীমাবdতা
/থেক মুk অবstগত অপিরহায: সtা এক মহাjানময় সৃিhকত:ার অিst অsীকার করার /কােনাই
উপায় /নই।
মানিবক িবচারবুিd আtা বা না.s ও সৃিhকত:ার অিst অকাট]ভােব pমাণ করার পেরও জীবন
ও জগেতর উৎস সmেক: িবjােনর নােম বstবাদীেদর পk /থেক pদt কাlিনক ব]াখ]া যােদর
িবচারবুিdর সামেন অnেtর /দয়াল সৃিh করায় তারা িবচারবুিdর রায় উেপkা কের অবstগত
অিst অsীকার কের চেলেছ, তােদর অnেtর /দয়াল চুরমার কের /দয়ার জn বstিবjােনর
অিভjতা /থেক /পশকৃত আমােদর pমাণসমূহই যেথh হওয়া উিচত। এরপরও যিদ /কউ বst
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ছাড়া অn িকছুর অিst অsীকার কেরই চেল /তা তােদর pসে0 বলেত হয়: যার /চােখ ছািন
পেড়েছ তার দৃিh িফিরেয় /দয়া যায়,

িকnt যার /চাখই উৎপািটত হেয়েছ তােক দৃিh িফিরেয়

/দয়ার উপায় /নই।
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িবIেলােক sDার অিsেtর িনদশ?ন
এ িব-েলােকর উৎস /য এক অবstগত অপিরহায: সtা, এটা মানিবক িবচারবুিdর অকাট] রায়।
িবচারবুিd িবিভn পnায় এ সেত] উপনীত হয়। অব* এর মেধ] কতক পnা িকছুটা জিটল এবং
উLতর বুিdবৃিtকতার সােথ জিড়ত, আবার কতক পnা খুবই সহজ- সরল। তেব সহজ- সরল
মােনই grtহীন নয়। কারণ, অেনক সময় যা সহজলভ] তার grt dল:েভর তুলনায়ও /বশী
হেয় থােক। /যমন: খােদ]র তুলনায় পািন সহজলভ],

িকnt pাণ বাঁচােত তার grt খােদ]র

/চেয় /বশী। /তমিন পািনর তুলনায় বায়ু অিধকতর সহজলভ],

িকnt /বঁেচ থাকার জেn তার

grt পািনর তুলনায় বh gেণ /বশী।
অnrপভােব িবচারবুিd /য সব সহজ- সরল পnায় জীবন ও জগেতর উৎেসর সnান /দয় তা ss
ও িনNলুষ িবচারবুিdর অিধকারী সরলমনা মাnেষর িনকট সহেজ gহণেযাগ] হেলও যােদর
িবচারবুিdর ওপর 'াn jােনর পদ:া পেড়েছ /সই পািNত]ািভমানী নািsকরা তােত সnth হেত
পাের না। কারণ, তােদর দৃিhেত যা অত]n জিটল po, তার সহজ জবাব তথা জিটল সমsার
সহজ সমাধান তােদর মেন খুঁতখুঁেত ভাব সৃিh কের। িকnt িবচারবুিdর সহজ জবাব িনেয়
খািনকkণ িচnা করেলই এ জবােবর সহজতায় মেনর মেধ] খুঁতখুঁেত ভাব সৃিhর পিরবেত: এেহন
সহজ জবাবিট ইিতপূেব: দৃিh এিড়েয় যাওয়ায় িবিsত হওয়া ছাড়া গত]nর থােক না।
নািsকরা জীবন ও জগেতর মূেল িনিহত রহs উpঘাটেন /শাচনীয়ভােব ব]থ: হেয়েছ। জীবন ও
জগেতর উৎস সmেক: তারা যা িকছু এ পয:n দাবী কেরেছ তা না তােদর অিভjতার ফসল, না
তা তােদর গেবষণাগাের পরীkা- িনরীkার ফসল। তা সেttও তারা অত]n হাssরভােব তােদর
এতদসংkাn কাlিনক ধারণােক ‘Yবjািনক ধারণা’ বেল দাবী কেরেছ। অথচ পয:েবkণ ও
পরীkা - এ d’/য়র বাইের pাp /কােনা তথ] বা pদt /কান বkব] বstিবjােনর আওতায় আেস
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না এবং ‘িবjান’ পিরভাষািট যখন ‘বstিবjান’ অেথ: ব]বhত হয় (যিদও আমােদর দৃিhেত তা
ভুল ব]বহার) তখন এrপ /কােনা ধারণা ‘Yবjািনক ধারণা’ িহেসেব িবেবিচত হেত পাের না।
এর /চেয়ও িবড়mনাকর িবষয় হেলা,

তারা তােদর নািsকতার যথাথ:তা pমাণ করেত িগেয়

গতকাল /য কাlিনক দাবী /পশ কেরেছ, আজ তার কাlিনকতা ধরা পেড় যাওয়ায় তারা তা
বািতল কের িদেয় নতুন কাlিনক দাবী /পশ করেছ এবং সেnহ /নই /য, আগামী কাল তােদর
আজেকর দাবীর 'ািn ধরা পেড় যাবার পর তারা নতুন অn /কােনা কাlিনক দাবী /পশ করেব।
আসেল নািsকরা তােদর নািsকতার pেo অnিব-াসী বা kসংsারা1n। তাই তারা /য /কােনা
মূেল] তােদর নািsকতার দাবীেক pমািণত বেল /দখােনার জেn /য /কান ধরেনর /গাঁজািমেলর
আ>য় িনেত িdধােবাধ কের না। তাই একবার তােদর দাবী: িব-েলােকর আিদ উৎস ‘/sফ বst’;
বstর সৃিhও /নই, gংসও /নই; আিদেত িkয়া- pিতিkয়ািবহীন এ ‘/sফ বst’/ত আেলাড়ন
বা িবেsারণ সৃিh এবং তার ফেল উdূত িkয়া- pিতিkয়ার পিরণিতেত লk- /কািট বছেরর
ব]বধােন িব-েলাক rপ পিরgহ কেরেছ ও বত:মান অবsায় এেস দাঁিড়েয়েছ।
িকnt তােদরেক যখন po করা হয় /য, /তামােদরই দাবী অnযায়ী এ বstজগত যখন ‘কারণ ও
ফলাফল’ (cause and effect) িবিধর অধীন (ই -এবং আসেলও তা), তখন আিদ কােলর /সই
িkয়াpিতিkয়াহীন িনথর ‘/sফ বst’ /কাn কারেণ এবং /কাn উৎস /থেক কীভােব উৎসািরত
হেয়িছেলা? তখন তারা এ pেoর জবাব িদেত পাের িন। /তমিন তারা এ pেoরও জবাব িদেত
পাের িন /য,

আিদ কােলর /সই িkয়াpিতিkয়াহীন িনথর ‘/sফ বst’/ত /কাn কারেণ pথম

বােরর মেতা আেলাড়ন সৃিh বা িবেsারণ সংঘিটত হেলা? কিথত এ আেলাড়ন /ক সৃিh করেলা
বা এ িবেsারণ /ক ঘটােলা? /কাn িনয়ম বা িবিধর অধীেন কিথত এ আেলাড়ন বা িবেsারণ
সংঘিটত হেলা? আর /ক /সই কিথত আেলাড়ন বা িবেsারেণর িবিধ ও তার পরবত:ীেত
কায:কর pাকৃিতক িবিধিবধান pণয়ণ করেলা যার পিরণিতেত এ অত]n জিটল ও িবsয়কর
িব-জগত rপলাভ করেলা?
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পরবত:ীকােল বstর বাইের সব:t বstবিহভূ:ত অিstসমূহ,

িবেশষ কের শিkর মহাসমােরােহর

সnান পাবার পর নািsক িবjানীরা সৃিhর উৎস ও সূচনা সংkাn তােদর নািsক]বাদী তttেক
পিরবিত:ত rেপ উপsাপন কের। এখন আর তারা সৃিhpিkয়া ,rর পূেব: সব:t িনথরিন|ল িkয়াpিতkিরয়াহীন সীমাহীন ‘/sফ বst’র অিst িছেলা বেল দাবী কের না,

বরং সীমাহীন

সmাবনাযুk ‘আিদ বstকিণকা’র (primary particle) কথা বেল এবং িবg ব]াং বা এক
মহািবেsারেণর মাধ]েম সৃিhর সূচনা হেয়েছ বেল দাবী কের থােক।
অব* িবg ব]াং তtt খNন করা সৃিhকত:ার অিst pমােণর জেn অপিরহায: নয়। কারণ,
সৃিhকত:া যিদ একিট আিদ বstকণা বা একিট আিদ পরমাণুর মাধ]েম /গাটা সৃিhেলাকেক
পয:ায়kেম অিst দান কের থােকন এবং িবg ব]াং- এর মাধ]েম /স সৃিhকেম:র সূচনা কের
থােকন /তা তােত সমsা /কাথায়? /য সৃিhকত:া সীমাহীন jান ও শিk- kমতার অিধকারী /য কারেণ িতিন /কােনা উপায়- উপাদান ছাড়াই সৃিh করেত সkম, বরং উপায়- উপাদােনরই
shা;

িযিন সৃিhকম: সmাদেনর জেn /কােনাrপ িনয়ম বা িবিধর অnসরেণ বাধ] নন,

বরং

sয়ং িনয়ম ও িবিধর shা, িতিন /তা /যমন খুশী ও /যভােব খুশী সৃিh করেবন। তাঁর সmেn /তা
বলা চেল না /য,

িতিন pিতিট বst ও pজািতেক আলাদা আলাদাভােব সৃিh করেত বাধ],

অতএব, িবg ব]াং- এর মাধ]েম ‘আিদ বstকিণকা’ /থেক িব-েলাক সৃিh হেয় থাকেল pমািণত
হেব /য, /কােনা সৃিhকত:া ছাড়াই িব-জগৎ সৃিh হেয়েছ।
িকnt পিরহােসর িবষয় এই /য, িবjানমনs হবার দাবীদার নািsক]বাদীরা তােদর নািsক]বােদ
অn িব-াসী িবধায় তারা কিথত এ ‘আিদ বstকিণকা ও িবg ব]াং’- এর তttেক shার অিst
অsীকৃিতর অবলmন িহেসেব gহণ করেছ। তাই অত]n nায়স0তভােবই তােদরেক po করা
/যেত পাের /য,

কিথত এ আিদ বstকিণকার উৎস কী? তােদর কােছ এ pেoর /কােনা

সেnাষজনক জবাব /নই। তারা বেল :“এিট িছেলা।” po হে1এিট /কােtেক এেলা /য :,
বলেবা,

“িছেলা”? ‘বst যখন ‘কারণ ও ফলাফল’ (cause and effect) িবিধর অধীন তখন

কিথত এ আিদ বstকিণকােকও /কাথাও /থেক বা কােরা কাছ /থেক অিst লাভ করেত হেব।
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কারণ,

পিরবত:নশীল বstকিণকা আিদেত অপিরবিত:তrেপ অিstমান িছেলা,

কের িন’

-

অিst ‘লাভ

এটা পুেরাপুির অসmব ব]াপার। বরং পিরবত:নশীলতার গিতধারার ও

ধারাবািহকতার দাবীই হে1 এই /য,

/যেহতু /স পিরবত:নশীল অিst /সেহতু /স িছল না,

বরং অিst লাভ কেরেছ অথ:াৎ তােক /কউ অিstদান কেরেছ এবং অিst লােভর পর মুহূত:
/থেকই /স পিরবিত:ত হেয় চেলেছ, অব* sিনিদ:h িনয়মিবিধর অধীেন -, /য িনয়মিবিধ /স িনেজ সৃিh কের িন।
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সৃিD মােনই তার sDা আেছ
িবচারবুিd অত]n সহজ- সরল পnায় একই উপসংহাের উপনীত হয় এভােব /য,

/যেহতু

িব-েলাক অিstমান রেয়েছ এবং তা sিনিদ:h িনয়ম- িবিধ অnসরণ কের চেলেছ,

/সেহতু

অব*ই এর িপছেন সীমাহীন jান ও শিk- kমতার অিধকারী একজন shার অিst রেয়েছ।
এই সহজ- সরল যুিk আমােদর দৃিhেক /যিদেক আকৃh কের তা আমােদরেক িবsেয় হতবাক
কের /দয়। এ যুিk d’িট grtপূণ: িবষেয়র pিত আমােদর দৃিh আকষ:ণ কের। তা হে1, এ
সৃিhেলাক ও তােত কায:কর িনয়ম- িবধানসমূহ।
িবjানীরা শতাbীর পর শতাbী সাধনা কের এ সৃিhেলাক সংkাn অেনক তথ] ও অেনক
pাকৃিতক িবিধিবধান উpঘাটন কেরেছন। ,ধু তা- ই নয়,

তাঁরা অসংখ] নতুন িজিনস Yতরী

কেরেছন। অব* এমন নয় /য, তাঁরা শূn /থেক িকছু সৃিh কেরেছন বা িনেজরাই /কােনা নতুন
pাকৃিতক িবধান Yতরী কের তার িভিtেত িকছু Yতরী কেরেছন। বরং তাঁরা pকৃিতেত িনিহত
উপাদান ব]বহার কের এবং পূেব: অjাত িবিভn pাকৃিতক িবধান উpঘাটন কের তা কােজ
লািগেয় এসব িজিনস Yতরী কেরেছন। তেব িবjানীরা sীকার কেরন /য,

এ সৃিhেলােক

িবদ]মান অেনক িকছু তাঁরা এখেনা আিবNার করেত পােরন িন এবং pাকৃিতক জগেত এখেনা
অেনক pাকৃিতক িবধান তাঁেদর জানার বাইের রেয় /গেছ। িকnt তা সেttও তাঁরা এ পয:n
pাকৃিতক জগেতর যা িকছু আিবNার কেরেছন ও যেতা pাকৃিতক িবধােনর ওপর /থেক অজানার
পদ:া উেnাচন করেত সkম হেয়েছন /কবল তার িভিtেতই যিদ /কউ এ িব-েলােকর িবশালতা,
তার অভ]nরs সৃিhিনচেয়র সূkতা এবং তােত কায:কর pাকৃিতক িবিধিবধানমূেহর ব]াপকতা,
সূkতা, জিটলতা ও িনখুঁত- িনভু:লতা অnভব করার /চhা কের তাহেল খুব শী;ই তার িচnাশিk
kাn হেয় পড়েত বাধ]। এ sিবশাল সৃিhেলাক,

তার অভ]nরs kুd /থেক kুdতম ও বৃহৎ

/থেক বৃহtম সৃিhসমূহ এবং সৃিhেলােক কায:কর িনখুঁত,

সূkািতসূk ও অত]n জিটল

িবিধিবধানসমূহ িক /কােনা মহাjানময় সৃিhকত:া ছাড়া অিstলাভ করেত পাের? বরং বলেত
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হেব /য,

এর সব িকছুই একজন মহাjানময় মহান সৃিhকত:ার অিsেtরই িনদশ:ন;

এ সব

িকছুই sীয় অিsেtর dারা তাঁরই অিst /ঘাষণা করেছ।
মাnষ আজ ম0ল gেহ যাবার /চhা করেছ। আগামী িদেন /সখােন িগেয় যিদ তারা /কােনা
পব:তশীেষ: একিট কিmউটার /দখেত পায়, তাহেল তারা কী উপসংহাের উপনীত হেব? তারা
িক বলেব /য,

“এিট এমিন এমিনই সৃিh হেয়েছ।”? নািক বলেব /য,

“/কউ এটা সৃিh

কেরেছ।”? তারা সমg ম0ল gেহ অnসnান চািলেয়ও যিদ এrপ একটা কিmউটার Yতরীর
উপযুk /কােনা pাণীর সnান না পায়, তখন তারা এ ব]াপাের কী ধারণা করেব? তখন তােদর
সামেন িতনিট সmাব] জবাব থাকেবএর shা কােলর pবােহ ম0েলর মািটর (১) : সােথ িমেশ
/গেছ, িকnt তার সৃিh রেয় /গেছ, অথবা েনা gহ /থেক অথবা অn /কােনা তৃতীয় /কা (২)
নktেলাক /থেক /কােনা বুিdমান pজািতর pাণী এেসিছেলা বা পৃিথবী /থেকই /গাপেন /কউ
এেসিছেলা এবং /স বা তারা এিট /রেখ চেল /গেছ,
আমােদরআেশপােশই রেয়েছ,

অথবা এর shা এই ম0ল gেহই (৩)

িকnt আমােদর এবং তার বা তােদর অিsেtর মেধ] মাtাগত

(dimensional) পাথ:েক]র কারেণ আমরা তােক বা তােদরেক খুঁেজ পাি1 না।
কিmউটার /তা এক িবরাট জিটল ব]াপার;

এমনিক /সখােন যিদ একটা kুd আলিপন- ও

পাওয়া যায় তাহেলও তারা এই একই উপসংহাের উপনীত হেব এবং ধের /নেব না /য, /কােনা
shা ছাড়া িনেজ িনেজই আলিপনিট সৃিh হেয়েছ।
িকnt কী আ|য:! অসংখ] িবsয়কর সৃিhেত /গাটা pাকৃিতক জগৎ ভরপুর এবং তার pায় pিতিট
সৃিhই কিmউটােরর /চেয় িবsয়কর, িকnt তা সেt¡ ও নািsক /লােকরা এ িব-জগেতর িপছেন
/কােনা মহাjানময় shার অিst মানেত রাযী নয়।
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সৃিDেলােকর আয়তন ও বstর গঠনকাঠােমা
সৃিDেলােকর বOাপকতা কেতাখািন?
এ পয:n মানিবক jান সৃিhেলােকর যেতাখািন সmেn জানেত /পেরেছ তারই আয়তন চতুিদ:েক
িবিলয়ন িবিলয়ন আেলাকবেষ:র দূরt। তেব নktিবjানীগণ sীকার কেরন /য,

িনঃসেnেহ

তাঁেদর jােনর বাইেরও সৃিhেলােকর ব]ািp িবরাজমান।
এবার সৃিhেলােকর আয়তেনর পিরবেত: িবিভn ধরেনর সৃিhর pিত,

িবেশষ কের বৃহtম ও

kুdতম সৃিhর pিত তাকােনা যাক। বৃহtম সৃিhর দৃhাn হে1 নkt ও ছায়াপথসমূহ। আর
kুdতম সৃিh হে1 পরমাণু - সাmpিতক Yবjািনক ধারণায় ইেলkTন,

/pাটন ও িনউTন।

আমােদর বাসsান এই পৃিথবীর বুেক িবরাজমান pাণশীল বা সচল সৃিhর মেধ] kুdতম হে1
/কােনা /কােনা ধরেনর /রাগজীবাণু এবং বৃহtম হে1 এক ধরেনর িতিম মাছ। তেব এ িবশাল
সৃিhেলােকর অn /কাথাও pােণর অিst আেছ িকনা এবং থাকেল আমােদর এ পৃিথবীর kুdতম
ও বৃহtম pাণশীল সৃিhর তুলনায় kুdতর ও বৃহtর pাণশীল সৃিh আেছ িকনা তা আমােদর জানা
/নই, তেব থাকা অসmব নয়।
আমরা আমােদর অিভjতার জগেত /য সব সৃিhেক ইিndয়িনচয় dারা বা jানগতভােব pত]k
করিছ তার /মৗলতম গঠনকাঠােমােত এমন িবsয়কর Yবিচt] রেয়েছ /য সmেক: িচnা করেল
আমােদর সকল সাধারণ jান িমথ]া pমািণত হেব। উদাহরণsrপ,

আমরা জড় পদাথ:েক

কিঠন, তরল ও বায়বীয় এই িতন rেপ /দখেত পাই, তেব /কােনা /কােনা পদাথ: তাপমাtা
/ভেদ rপ পিরবত:ন কের উপেরাk িতন rপই পিরgহ কের। আমরা কিঠন (solid) বstেক সংবd
‘বstকণাসমূহ’ বেল ধারণা কির, িকnt pকৃত পেk তা /মােটই সংবd নয়; /য /কােনা কিঠন
বstরই অণুসমূেহর মেধ] িবরাট ফাঁক রেয়েছ যিদও আমরা চম:চেk তা /দখেত পাই না। পদােথ:র
অণুসমূেহর pকৃত আয়তন ও তার মধ]কার ফাঁেকর আয়তেনর অnপাত /কমন? অিব-াs
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হেলও সত] /য, এই ফাঁকসমূহ পুেরাপুির দূর কের পদােথ:র অণুgেলােক pকৃতই সংবd করেত
পারেল আমােদর এই পৃিথবীর আকার হয়েতা একিট ফুটবেলর /চেয়ও /ছাট হেব।
,ধু তা- ই নয়, আেরা িবsেয়র ব]াপার হেলা এই /য, pিতিট বstর অণুই কতgেলা পরমাণু
সমবােয় গিঠত। আর pিতিট পরমাণু গিঠত এক বা একািধক /pাটন ও িনউTন এবং তােক /কnd
কের ইেলkTেনর আবত:েনর dারা।
pায় উপবৃtাকারভােব ইেলkTেনর আবত:ন এমন এবং এেতাই drতগিত /য,

তার ফেল

একিটমাt ইেলkTনই একিট /pাটেনর চারিদেক একিট dেভ:দ] /খালস Yতরী করেত সkম। pকৃত
পেk এ /খালসিট sয়ং /কােনা pকৃত বst নয়;

/কবল drতগিত ঘূণে: নর কারেণ ইেলkTনিট

সমেয়র অত]n kুd অংেশর মেধ]ই তার ঘূণ:নপেথর pিতিট িবndেত pত]াবত:ন কের িবধায়
/খালসrপ এ আেপিkক অিsেtর উdব ঘেট।
িবষয়িট একিট Yবd]িতক পাখার /bডgেলার ঘূণ:ন /থেক বুঝা /যেত পাের। একিট Yবd]িতক
পাখার িতনিট বা চারিট /bড থােক এবং pিত dই /bেডর মাঝখােন িবরাট জায়গা ফাঁকা থােক।
পাখািট যখন বn থােক তখন খুব সহেজই dই /bেডর মাঝখান িদেয় তার /কেnd অবিsত বিড
sশ: করা /যেত পাের। িকnt পাখািট চালু থাকা অবsায় /কউ /কােনা লািঠ dারা /য /কােনা dই
/bেডর মাঝখান িদেয় পাখািটর বিডেত আঘাত করার /চhা করেল তােত সফল হেব না; পাখার
/bডgেলা একিট চাকিতর nায় কাজ করেব এবং পাখার বিড পয:n লািঠিটর /পৗঁছা pিতহত
করেব। মজার ব]াপার হেলা, পাখািটর /bডgেলার ঘূণ:েনর গিত যিদ শতgণ বািড়েয় /দয়া যায়
তাহেল বাhতঃ তা পুরাপুির চাকিতেত পিরণত হেব এবং /bডgলা অিব-াs অl সমেয় তার
পিরিধ- পেথর pিতিট িবndেত িফের আসার ফেল কােরা পেk তার গিত অnভব করাই সmব
হেব না, বরং তােক একিট গিতহীন কিঠন চাকিত বেল মেন হেব এবং হাত িদেয় sশ: করেলও
তা- ই মেন হেব;
অনsীকায: /য,

ঘূণ:নরত পাখায় হাত /দয়ার /য িবপদ তা- ও ঘটেব না। তা সেttও এটা
/সখােন /কােনা চাকিতর অিst /নই। কারণ,

তার গিত বn হেয় /গেল বা

hাস /পেয় sাভািবক পয:ােয় চেল এেলই তার pকৃত অবsা pকাশ পােব। পাখার /bেডর pাnভাগ
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সমতেল অিKত বৃেtর পিরিধর nায় পেথ ঘুের pিতবার ঘূণ:েনর সূচনািবndেত িফের আেস িবধায়
/স একিট আেপিkক চাকিত Yতরী কের।
িকnt পরমাণুেকেndর চতুিদ:েক পিরkমণরত ইেলkTন বৃtাকার পেথ নয়, বরং pায় উপবৃtাকার
পেথ ঘুরেত থােক িবধায় /স pিতবার ঘূণ:েনর সময়ই তার পূব:বত:ী ঘূণ:নপেথর িবndgেলা /থেক
িকছুটা দূর িদেয় অিতkম কের,

ফেল তার ঘূণ:নপেথর /রখাgেলা একিট বেলর ওপর সূতা

জিড়েয় বলিটেক /ঢেক /দয়ার মেতা একিট আেপিkক বল Yতরী কের। এেkেt উk ইেলkTন ও
/pাটেনর pকৃত আয়তেনর /যাগফেলর তুলনায় ঐ আেপিkক /খালসিটর আয়তন হয় অেনক
/বশী (হয়েতা হাজার হাজার gণ /বশী)। আর /pাটন,

িনউTন ও ইেলkTন সmিলত এই

আেপিkক বলিটই পরমাণু নােম পিরিচত।
ইেলkTন, /pাটন ও িনউTেনর সংখ]া ও িবnাস (pattern of combination) /ভেদ িবিভn ধরেনর
পরমাণু রেয়েছ যা dারা িবিভn /মৗিলক পদাথ: সৃিh হেয়েছ। এ ছাড়াও রেয়েছ িবিভn ধরেনর
আেলা ও শিk। িকnt িবsেয়র এখােনই /শষ নয়; পরমাণুেকেndর এেককিট /pাটন ও িনউTন
গিঠত হয় আঠােরা রকেমর /কায়ােক:র মধ] /থেক িতনিট /কায়াক: িনেয়। িকnt /কায়াক: এবং
ইেলkTনও অn িকছুর dারা গিঠত /যৗিগক সৃিh িকনা িবjান /স সmেক: এখেনা িকছু বলেত
পাের িন। po হে1, বstর মূল উপাদােনর এেহন িবsয়কর গঠনকাঠােমা গেড় ওঠা িক /কান
মহািবjানী ও মহাশিkমান সৃিhকত:া ছাড়া আেদৗ সmবপর?

-কাn -স kশলী িশlী?
আমরা এখােন সৃিhেলােকর সীমাহীন িবsেয়র মেধ] িবিkpভােব কেতাgেলা িবsেয়র ওপর
দৃিhপাত করেবা।
উিdদ pজািতসমূেহর মেধ] Yবিচt],

অথ:ৈনিতক ও পিরেবশগত কল]াণকািরতা,

পুিh ও

/রাগিনরাময়kমতা, িশl- সভ]তায় এ সেবর অবদান ইত]ািদ িনেয় দীঘ: আেলাচনা করা /যেত
পাের। আমরা /সিদেক না িগেয় যিদ ,ধু এর /সৗnেয:র িদেক তাকাই /তা আমােদরেক /ভেব
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িবিsত হেত হয় /য, কেতা বড় িশlী িতিন িযিন এ পৃিথবীেক উিdদরািজ িদেয় এমন snর
কের সািজেয়েছন!
উিdদরািজর সামিgক /সৗnয: ছাড়াও িবিভn উিdেদর িনজs /সৗnয: পয:েবkণ করেল
অিধকতর িবিsত হেত হয়। কতক উিdেদর গঠনpকৃিত /দেখ মেন হয়, /কােনা sিনপুণ িশlী
িবেশষভােব তাঁর পসnমািফক এেক সৃিh কেরেছন। ‘সাM:’ নামক এক pকার িচরহিরৎ বৃk
আেছ যা pায় একশ’ ফুট পয:n উঁচু হেয় থােক। িকnt /ছাটবড় সব:াবsায়ই দূর /থেক /দেখ মেন হয় /য, একিট িবশালায়তন কলার /মাচােক /বাঁটা নীেচর িদেক /রেখ দাঁড় কিরেয় রাখা
হেয়েছ। পাnপাদক গােছর (traveller’s tree) িদেক লk] কের িচnা কের /দেখেছন িক কীভােব
/স তার ডাগরgেলােক dই িবপরীত িদেক িবns কের িবsার কের িদেয়েছ এবং ভুেলও অপর
dই িদেক একিট ডাগরও িবsৃত হে1 না!? এর /চেয়ও িবsয়কর এক ধরেনর /ছাট পুs উিdদ যার ফুেলর পাপিড়gেলা পূণ: িবকিশত হেল /দখা যায় /য,

ফুলিটর /কndsল /থেক

সবgেলা পাপিড়র /গাড়ার িদক জুেড় একিট কােলা pজাপিত অিKত রেয়েছ,

/যন /কােনা

/খয়ালী িশlী রংতুিল িদেয় ফুলিটর বুেক pজাপিতর ছিব এঁেক িদেয়েছন। /কাn /স িশlী িযিন ফুেলর বুেক এভােব pজাপিত আঁেকন? নািক /কােনা িশlী ছাড়াই এমিন
এমিনই ফুেলর বুেক এ ধরেনর ছিব অিKত হেয় যাে1?

কাঁচ গিলেয় /পপারওেয়ট বানােনার সময় /য কািরগর (আসেল িশlী) তার মােঝ
sপিরিমতভােব রং ফুঁেক িদেয় চমৎকার ফুল Yতরী কেরন তাঁর কম:kশলতা /ভেব আমরা
চমৎকৃত হই। একজন আতশবাযী pstতকারক এমনভােব রিঙন বাrদ িবns কের আতশবাযী
Yতরী কেরন /য, অিgসংেযােগর পর /সিট আকােশ উেঠ একিট মেনারম /সৗnেয:র অিধকারী
ফুল বা অn /কান দৃ* Yতরী করেল আমরা চমৎকৃত হেয় তার pশংসা কির। আতশবাযীিট Yতরী
করার সময় হািযর না থাকেলও আমরা আকােশ তা /দেখই তার িপছেন kশলী িশlীর অিst
সmেক: িনি|ত হই;

কখেনা মেন কির না /য,
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এিট এমিন এমিনই Yতরী হেয়েছ। িকnt

পাশাপািশ রঙ ও বাrদ রাখা আেছ এমন একিট gদােম আgন /লেগ /গেল তা /থেক /কউ
কখেনা এ ধরেনর দৃে*র উৎপিt হেত /দেখ িন,

যিদও তা- ও কায:কারণিবহীন নয়,

তেব

তার িপছেন /কােনা kশলী িশlীর পিরকlনা থােক না বেলই তােত /কােনা snর দৃ* Yতরী
হয় না। িকnt কী আ|য:! আমরা আতশবাযী /দেখ তার িপছেন একজন িশlীর অিst sীকার
কির বেট,

িকnt ফুেলর বুেক pজাপিতর ছিব অিKত /দেখ আমরা pীত /বাধ করেলও তার

িপছেন /কােনা kশলী িশlীর কিmউটারাইজD /pাgাম থাকার কথা মানেত চাই না!

সৃিDেলােকর িবsয় kুdতম িপিপিলকা
খািল /চােখ /দখার মেতা kুdতম pাণশীল সৃিh হে1 এক ধরেনর /ছাট িপঁপড়া যার শরীর
একগািছ চুেলর /চেয় /বশী /মাটা নয় এবং Yদেঘ: সmবতঃ এক /সিTটিমটােরর এক দশমাংেশর
/বশী নয়। আর তার পাgেলা তুলার আঁেশর মত সr,

ফেল /স যখন পথ চেল তখন তার

পাgেলা হাlা ছায়ার মেতা মেন হয়। /য /কােনা িপঁপড়াই তার শরীেরর ওযেনর তুলনায় কেয়ক
gণ /বশী ওযন অনায়ােস বহন কের িনেয় /যেত পাের। শরীেরর আয়তন ও ওযেনর /pkাপেট
িবেবচনা করেল সmবতঃ িপঁপড়াই সব:ািধক ভার বহনkম pাণী বেল pমািণত হেব। /তমিন
শরীেরর Yদঘ:] অnপােত পথ অিতkেমর িবেবচনায় সmবতঃ িপঁপড়াই pাণীkেলর মেধ] সব:ািধক
drতগামী। ,ধু তা- ই নয়, িপঁপড়া হে1 সমাজবd জীবন যাপনকারী pাণী যার সমাজবdতার
মান মাnেষর সমাজবdতার মােনর সমান না হেলও খুবই কাছাকািছ। /তমিন িপঁপড়ারা অত]n
বুিdমান pাণী, যিদও মাnেষর মেতা বুিdমান নয়।
kুdতম pজািতর িপঁপড়া ও বৃহtম pাণশীল সৃিh িতিমর মাঝখােন অসংখ] pাণশীল সৃিh
রেয়েছ। pকৃত পেk সৃিhেলােক pাণশীল সৃিhpজািতসমূেহর সংখ]া ও তার pকরণ সmেক:
সিঠক ধারণা লাভ করা এখেনা মাnেষর পেk সmব হয় িন। এ পয:n /য সব pজািতেক িচিhত
করা সmব হেয়েছ তার এক অসmূণ: পিরসংখ]ান অnযায়ী ,ধু পৃিথবীর বুেক /কািট /কািট pাণীpজািত রেয়েছ। ১৯৪৮ সােল pকািশত এক পিরসংখ]ান অnযায়ী ঐ সময় পয:n ছয় লk ৮৬
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হাজার জােতর /পাকা- মাকড় আিবNৃত হয় এবং এর পর /থেক এ তািলকায় pিত বছর গেড়
ছয়- সাত হাজার জােতর নতুন /পাকা- মাকেড়র নাম /যাগ হি1েলা। ধারণা করা হেয়েছ /য,
পৃিথবীর বুেক কম পেk এক /কািট জােতর /পাকা- মাকড় রেয়েছ। এছাড়া এ পয:n িবশ হাজার
জােতর মাকড়শা, এক লাখ জােতর pজাপিত, বাইশ হাজার জােতর িপঁপড়া, আড়াই হাজার
জােতর সাপ এবং এভােব অnাn pাণীর অসংখ] জাত িচিhত করা সmব হেয়েছ।

এবার /সই kুdতম িপিপিলকা pসে0 আসা যাক।
একিট অত]াধুিনক sপার কিmউটার Yতরী করাই /বশী কিঠন, নািক kুdতম িপিপিলকািটেক
সৃিh করাই /বশী কিঠন? িনঃসেnেহ িপিপিলকািটেক সৃিh করাই /বশী কিঠন। এ কারেণ
িবjানীরা sপার কিmউটার Yতরী করেত সkম হেলও এবং কারখানায় তা িবপুল সংখ]ায়
উৎপাদন করা সmব হেলও অn িপিপিলকার সাহায] ব]তীত গেবষণাগাের একিট kুd
িপিপিলকা সৃিh করা িবjানীেদর পেk আেজা সmব হয় িন। তাঁরা যিদ ভিবSেত তা করেত
সkম হন /তা তােতও pমািণত হেব /য, িপিপিলকা সৃিh করা sপার কিmউটার Yতরীর তুলনায়
অিধকতর কিঠন,

এ কারেণই িবjােনর /য পিরমাণ উnিত sপার কিmউটার Yতরীেক সmব

কেরেছ িপিপিলকা সৃিhর জেn তার তুলনায় অেনক /বশী Yবjািনক উnিত অপিরহায:।
এমতাবsায় sাভািবকভােবই po জােগ /য,

/য িপিপিলকা সৃিh করা sপার কিmউটােরর

তুলনায় অেনক /বশী কিঠন ও জিটল কাজ তা িক /কােনা মহািবjানী shা ছাড়াই /কবল
pকৃিতেত ঘটনাkেম (accidentally) সৃিh হেত /পেরেছ?
মাnষ pাকৃিতক িবিধিবধােনর shা নয়;

/স ,ধু pাকৃিতক িবিধিবধান উpঘাটন করেত পাের।

এই উpঘািটত িবিধিবধানেক কােজ লািগেয় /স sপার কিmউটার Yতরী কেরেছ। আমরা যিদ
/কাথাও /কােনা িবশালাকার কারখানা /দখেত পাই /যখােন /কােনা মাnষ /নই, বরং িবিভn যnt
sয়ংিkয়ভােব খিন ও অnাn উৎস /থেক িবিভn ধরেনর ধাতব পদাথ: ও রাসায়িনক dব] বা
তার /মৗল উপাদান সংgহ কের এেন কারখানার িনিদ:h অংেশ বা যেnt /পৗঁেছ িদে1 এবং
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কারখানার িবিভn অংশ /থেক sয়ংিkয়ভােব /টিলিভশন, কিmউটার, গাড়ী ইত]ািদ /বিরেয়
আসেছ তখন আমরা বলেবা না /য, এ যntgেলা এমিন এমিনই গেড় উেঠেছ ও কাজ করেছ।
বরং আমরা বলেবা /য, /কউ এgেলা Yতরী কের sিনিদ:h /pাgাম িদেয় চালু কের িদেয় /গেছ
এবং এ কারেণই এgেলা sয়ংিkয়ভােব কাজ কের চেলেছ। িকnt কী আ|য:! কতক /লাক /রাবট
বা কিmউটােরর /চেয় অেনক /বশী জিটল ও কিঠন কাজ িপিপিলকা সৃিhর জেn /কােনা
মহাjানী shা থাকা pেয়াজন বেল মেন করেছ না।
একিট বড় আকােরর (ধrন এক ইিu লmা) িপিপিলকার /য সব অ0pত]0 রেয়েছ একিট
kুdতম pজািতর িপিপিলকারও তা রেয়েছ। তার ছ’িট পা রেয়েছ,
কামড় /দয়ার জেn d’িট দাঁত,
সরলই /হাক না /কন),

িতনিট kুd /চাখ,

খাদ] খাবার জn মুখ,

-াসp-াসযnt (তা /য ধরেনর ও যেতা

খাদ] ধারেণর জেn /পট ও তা হযেমর জেn পিরপাকযnt (তা /য

ধরেনর ও যেতা সরলই /হাক না /কন), মলdার, /যৗনা0 (ও stী িপিপিলকার তলেপেট িডম
উৎপাদেনর আধার) ইত]ািদ এবং মাথার মেধ] মিsN তথা pেয়াজনীয় সব িকছুই রেয়েছ। /স
তার মাথায় অবিsত d’িট িশং- এর সাহােয] রাসায়িনক উপাদান, বায়ুpবােহর িদক ও কmন
িনণ:য় কের এবং বাণী পাঠায় ও gহণ কের। /কােনা /কােনা অn pজািতর িপঁপড়া এর dারা
দশ:েনর pেয়াজনও পূরণ কের। তারা /যৗন সংসগ: কের এবং তার ফেল stী িপিপিলকা িডম পােড়
যার মাধ]েম তােদর বংশবৃিd ঘেট। তারা খাদ] সংgহ কের এবং তা ,ধু খায় না,

বরং /ব-

মওসূেমর জেn সuয় কেরও রােখ।
িপঁপড়ারা সমাজবd জীবন যাপন কের;
করার জেn >িমক আেছ,

তােদর সমােজ কম:িবভাজন আেছ;

/যমন: কাজ

বাসা পাহারা /দয়া ও শৃMলা রkার জেn Yসিনক আেছ এবং

সমাজেকেnd একজন রাণী আেছ। তারা তােদর জেn িঠক /যমনিট উপেযাগী /তমন ধরেনর
বাসsান িনম:াণ কের থােক।
িপঁপড়ােদর শরীের আtরkার জেn শtrেক কামড়াবার উপেযাগী দাঁত আেছ এবং শtrর
kতsােন লািগেয় িদেয় তােক কাবু করার জেn তােদর কােছ িবেষর থিল আেছ। এ িবষ এেতাই
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মারাtক /য, সূেচর ডগার kুdতম িবndেত যেতাটুk িবষ ধারণ করা সmব মাt তেতাটুk িবষ
একজন মাnেষর চামড়ার সামাn অভ]nের pেবশ কিরেয় িদেলই তােত /য অসহনীয় তীb jালা
হয় তা ঐ মাnষিটেক পরমাণুর অিst ও পারমাণিবক শিkর ভয়াবহতার কথা sরণ কিরেয়
/দয়ার জেn যেথh। আর একিট সূেচর িপছন িদক এ িবেষ sশ: করেল তােত /য পিরমাণ িবষ
/লেগ যােব এ িবষ তেতাটুk পিরমােণ /কােনা মাnেষর শরীের pেবশ করােল সােথ সােথ তার
মৃতু] অিনবায:।
িকnt এ ভয়Kর িবষ sয়ং িপিপিলকার শরীেরই উৎপn হয় এবং এ িবেষর থিল বেয় /বড়ােনা
সেttও এেত তার িনেজর সামাnতম kিতও হয় না। ,ধু তা- ই নয়,

এ িবষ কার িবrেd

কেতাটুক ব]বহার করেত হেব /স ব]াপাের তার মাtাjান িবsয়করভােব িনখুঁত। আ|েয:র িবষয়
এই /য, /স এ িবষ ,ধু তার শtrেক কাবু করার জেnই ব]বহার কের না, বরং খাদ] সংgেহর
জেn অথ:াৎ িশকার ধরার জেnও ব]বহার কের।
/স তার িনেজর /চেয় অেনক gণ বড় কীট- পত0ও িশকার কের থােক। এ /kেt /স এমন িনভু:ল
িহসাব- িনকােশর িভিtেত সিঠক মাtায় িশকােরর শরীের িবষ pেয়াগ কের যার ফেল িশকার
মারা যায় না,

বরং চল1িkরিহত হেয় পেড়। তারপর /স একাই অথবা অেনক /বশী বড়

আকােরর িশকার হেল সকেল িমেল িশকারেক তােদর বাসsােন /টেন িনেয় যায় এবং তাৎkিণক
pেয়াজন হেল সবাই িমেল ভkণ কের,

নয়েতা খারাপ মওsেম ভkেণর জেn gদােম জমা

কের রােখ। িশকােরর শরীের pেয়াগকৃত িবেষর মাtা িনভু:ল না হেল তা তােদর kিতর কারণ
হেয় দাঁড়ােত পাের। pেয়াজনীয় পিরমােণর /চেয় কম হেল িশকার চল1িk হারােব না, বরং
পািলেয় যােব;

অnিদেক পিরমাণ /বশী হেল িবষিkয়ার ফেল িশকারিট মারা যােব এবং

এমতাবsায় তা /খেল ভkণকারীেদর জেn sাs]সমsা সৃিh হেব,

এমনিক মৃতু]ও ঘটেত

পাের। আর তা gদামজাত কের রাখেল তা পেচ নh হেয় যােব; এমন িক পেচ না /গেলও তা
খাওয়ার পিরণিত হেব ভয়াবহ। িকnt িপঁপড়া যখন িশকােরর শরীের িবষ pেয়াগ কের তখন
/ktিবেশেষ তা pেয়াজনীয় মাtার /চেয় কম হেলও (িশকারী িপঁপড়ার থিলেত মওজূদ িবষ
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যেথh না হওয়ায় বা িশকারিটর সহনশিk ধারণার /চেয় /বশী হওয়ায়) কখেনাই তা pেয়াজনীয়
মাtার /চেয় /বশী হয় না। ফেল এ ধরেনর িশকার দীঘ: কেয়ক মাস যাবত িপঁপড়ােদর gদােম
অেচতন অবsায় পেড় থােক, মারা যায় না। (অব* িপঁপড়ারা িবষ ছাড়া sাভািবক কারেণ মের
যাওয়া /পাকা- মাকেড়র মৃতেদহও ভkণ কের এবং এ ধরেনর ,কনা মৃতেদহ gদামজাত কেরও
রােখ।)
িপঁপড়ােদর সমাজবd জীবন যাপন সmেক: সব:সাmpিতক আিবNারসমূহ

rপকথার

কlকািহনীেকও হার মানায়।
এেতািদন যাবত ধারণা করা হেতা /য, িপঁপড়ােদর সমাজবd বা সংঘবd জীবন আেরা অেনক
ইতর pাণীর সংঘবd জীবেনর nায় /sফ সহজাত pবণতার ফল। িকnt সব:সাmpিতক
পয:েবkণলb তথ]ািদ অnযায়ী /মােটই তা নয়; তােদর সমাজবdতা /কােনা যািntক ধরেনর বা
sয়ংিkয় সমাজবdতা নয়। বরং বুিdমান pাণী মাnেষর মেতা তারাও বুিdমান pাণী এবং এ
কারেণ মাnেষর সমােজর মেতাই তারা সব:জনীন কল]ােণর sােথ: /জেন- বুেঝ /s1ায় সমাজবd
জীবন গেড় /তােল।
তারা তােদর সমােজর শািসকা রাণীেক িনেজরা িনব:াচন কের,

তেব মাnেষর সমােজর

সাংিবধািনক রাজতািntক ব]বsাধীন রাজা বা রাণীর nায় িপঁপড়ােদর রাণী /য /কবল তােদর
শৃMলার /কnd তা নয়,

বরং /স একজন সব:ময় kমতাসmn /দাদ:Npতাপ শািসকা। মানব

সমােজ /যমন /কােনা /কােনা শাসক বা শািসকা /লৗহমানব বা /লৗহমানবী হেয় থােকন
িপিপিলকােদর রাণী সব:াবsায়ই /স ধরেনর একজন /লৗহিপিপিলকা হেয় থােক। এমনিক /স
মাnষ- Ysরশাসেকর মেতাই পুেরাপুির Ysরাচারী হেয় থােক। অব* মাnষ Ysরশাসক /যমন
িবিভn পিরিsিত িবেবচনায় অেনক /kেt আtসংযেমর পিরচয় িদেত বাধ] হয় িঠক /সভােবই
িপিপিলকােদর রাণীও পিরিsিত িবেবচনায় অেনক /kেt আtসংযেমর পিরচয় িদেলও
সাধারণতঃ /স তার /খয়ালখুশী /মাতােবক সমাজ পিরচালনা কের থােক এবং /স ,ধু
অnেদরেক খািটেয় ও অnেদর >েমর ফল /ভাগ কের আরাম- আেয়শ কেরই kাn থােক না,

73

বরং /কােনা কারেণ /কউ তার িবরাগভাজন হেল তার আর রkা /নই;

মৃতু]দNই হে1 তার

একমাt pাপ]। আর িবsয়কর ব]াপার হেলা এই /য, মাnেষর সমােজ gp সntাসী সংগঠনসমূহ
/যভােব দেলর অভ]nরীণ অপরাধীেক (িব-াসঘাতকেক) মৃতু]দN /দয় এবং /ktিবেশেষ তা
আtহত]ার মাধ]েম অপরাধীেক িনেজর হােতই কায:কর করার জn িনেদ:শ /দয় বেল /শানা
যায়,

িঠক /সভােবই িপিপিলকা সমােজ মৃতু]দN কায:কর করার জn এটােক সেব:াtম পnা

িহেসেব গণ] করা হয়।
এর /চেয়ও িবsয়কর হে1 এই /য,

অেনক সময় রাণীর চরম যুলুম- অত]াচাের অিত{ হেয়

pজােদর মধ] /থেক /কউ /কউ অgবত:ী হেয় রাণীর িবrেd ষড়যnt কের এবং অত]n /গাপেন
sসংগিঠত দল গঠন কের অতঃপর মওকা মেতা একেযােগ রাণীর ওপর ঝাঁিপেয় পেড় তােক
হত]া কের, এরপর তারা নতুন রাণী িনব:ািচত কের। আর এটা করেত িগেয় তােদরেক রাণীর
ঘিন{তম অnগত Yসিনকেদর িবrেd রীিতমেতা যুd করেত হয় এবং এ যুেd sভাবতঃই উভয়
পেkই বh হতাহত হয় এবং /শষ পয:n পরািজত পেkর কােরাই আর আর /বঁেচ থাকার অিধকার
থােক না।
এর /চেয় িবsয়কর আর কী হেত পাের! এেতা বুিdমান, এেতা কম:ঠ ও এেতা sশৃMল এবং
একই সােথ sাধীন ই1াশিkর অিধকারী এ kুdতম সামািজক pাণীর সৃিh,

জীবনধারা,

বুিdমtা ও সমাজবdতা িক িনেজ িনেজই এবং /কােনা মহাjানী ও িনখুঁত পিরকlনাকারী
সৃিhকত:ার ভূিমকা ছাড়াই অিstলাভ করা সmবপর?
এভােব সৃিhেলােকর /কািট /কািট pজািতর pিতিটর গঠনpকৃিতই একজন মহাjানময় ও িনখুঁত
পিরকlনাকারী সৃিhকত:ার অিsেtর pমাণ বহন করেছ।
sয়ং মাnেষর অিstও /স সাk]ই িদে1। /য নািsক মাnষিট সৃিhকত:ার অিst অsীকার করেছ
এবং িনেজেক বstমাt ও বstগত িkয়াpিতিkয়ার ফসলমাt বেল দাবী করেছ /স িক /কােনািদন
তার শরীেরর সকল রহs িনেয় িচnা কের /দেখেছ? তার শরীেরর রk- মাংস, অিs- মjা,
নখ- চলু , িশরা- ধমনী, sায়ুতnt, মিsN, ফুসফুস, hদিপTড ইত]ািদ িমিলেয় /স কেতা
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বড় এক জিটল সৃিh এবং কীভােব তার এ শরীরযেntর pিতিট অংশ পরsেরর পিরপূরক িহেসেব
সমিnতভােব কাজ কের যাে1 তা িক /স লk] কেরেছ? তার শরীেরর অভ]nের /য আেরা /কািট
/কািট sাধীন pাণশীল অিst (/-তকিণকা, /রাগজীবাণু, ,kকীট ইত]ািদ) িবরাজ করেছ তা
িনেয় িক /স কখেনা িচnা কের /দেখেছ?
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মাnষ মহািবsেয়র আধার
এ পয:nকার সমs রকেমর Yবjািনক আিবNােরর মেধ] /জেনিটক িবjােনর সাmpিতক আিবNার
সব:ািধক িবsয়কর।
এ আিবNার অnযায়ী /য /কােনা pাণীেদেহর pিতিট /কােষ এমন কতgেলা িবেশষ উপাদানএকক রেয়েছ যা তার বংশগত Yবিশh] বহন কের; জীবিবjানীগণ এgেলার নামকরণ কেরেছন
িডএnএ, আর িডএnএ- র গঠন- উপাদান বা অংশসমূেহর নামকরণ কেরেছন িজn। এই সােথ
থােক িবিভn ধরেনর রাসায়িনক উপাদান। একিট িজেন ১৫০ /থেক ৬, ০০০ িনউিkওটাইD
থােক। একিট /ছাট ভাইরাs- িডএnএ- /ত ৫, ৩৮৬ /জাড়া িনউিkওটাইD /বs থােক।
মানবেদেহর pিতিট /কােষ ৪৬িট /kােমাজm থােক যার মেধ] ২৩িট িপতার ও ২৩িট মাতার
Yবিশh] বহন কের। (িপতার ,kকীেট ২৩িট /kােমাজm থােক এবং এই ২৩িট /kােমাজেমর
মেধ] একিট থােক /সk /kােমাজm যা /থেক িনধ:ািরত হয় সnানিট /ছেল হেব,

নািক /মেয়

হেব।) মানবেদেহর এেককিট /কােষ (৪৬িট /kােমাজেম) এক লাখ িজn ও ৬৬০ /কািট
িনউিkওটাইD /বs থােক এবং এেত Yজব রাসায়িনক উপাদােনর সংখ]া ৩০০ /কািট।
িবিভn মাnেষর িজেনর মেধ] অিভnতা ও িবিভnতা রেয়েছ এবং সব িমিলেয় মানিবক িজেনর
সংখ]া ৩০০ /কািট /জাড়ার মেতা -১৯৯৯যার মেধ] -র /শষ নাগাদ ১০০ /কািট /জাড়া িচিhত
করা সmব হয়। িডএnএgেলার গঠন মইএর মেতা -, বা বলা চেল, িযপােরর (zipper) মেতা।
এgেলা কেতা সূk আর কেতা সr তা এ /থেকই ধারণা করা /যেত পাের /য,

আধা gাম

িডএnএ অথ:াৎ পৃিথবী) লাখ মাইল ৩০/ক /সাজা কের সামনাসামিন /জাড়া িদেল নয় /কািট দীঘ: হেব। pিতিট ড (/থেক সূয: পয:nি◌এnএ র মেধ] সংি&h মাnষ বা pাণীর সারা জীবেনর এভােব pথম মাnষ পয:n .... এবং তার িপতামাতার (/দহ /থেক িবি1n হওয়া পয:n সমেয়র)
পুrষেদর জীবেনর পূব: (pিতিট sের িপতামাতার শরীর /থেক িবি1n না হওয়া পয:n সমেয়র)
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/চতনা -িচnা) ইিতহাস, চিরt ও কম: সহ/কাD আকাের িলিপবd আেছ যার মধ] /থেক বড় (
বড় Yবিশh]gেলা বত:মােন গেবষণাগাের পরীkা কের /বর করা সmব হে1।
িকnt কী আ|য:! মিsেsর /কােষ /কাষেকnd থাকেলও /kােমাজm /নই,
sীয় পূব:পুrষেদর ইিতহাস,

ফেল কােরা পেkই

jান ও িচnাধারা sরণ করা সmব হয় না,

বরং /কবল

/চhাসাধনা কের jানাজ:েনর পnায়ই তা আয়t করা সmব হয়। তেব একিট মাnেষর মিsেN
রেয়েছ একশ’ /কািট sৃিতেকাষ সহ িবিভn ধরেনর এক হাজার /কািট sায়ুেকাষ। একিট
sৃিতেকাষ বা িনউরেনর kমতা একিট sপার কিmউটােরর /চেয় /বশী। একিট sপার
কিmউটােরর দাম আnমািনক চার হাজার ডলার ধরা হেল একিট মাnেষর মিsেNর ,ধু
sৃিতেকাষgেলার দামই দাঁড়ায় চার হাজার িবিলয়ন ডলার। আর অিধকাংশ মাnেষর অবsাই
এমন /য, তার মিsেNর kমতার হাজার ভােগর এক ভাগও /স সারা জীবেন ব]বহার কের না।
/কউ যিদ তার মিsেNর kমতার িতনশ’ ভােগর এক ভাগও সারা জীবেন ব]বহার করেত পাের
/তা /স ব]িk িবsয়কর pিতভা িহেসেব পিরিচত হেত ও pচিলত কথায়, অসাধ] সাধন করেত
পারেব।
মানব মিsেNর এই pায় সীমাহীন kমতা সmেক: িকছুটা িভnভােব বলেল বলা /যেত পাের /য,
মানিসক pিতবnী নয় এমন /য িশ,িট /মধার িদক /থেক অn সকেলর তুলনায় িপছেন পেড়
আেছ তার /মধার ‘যথাযথ’ পিরচয:া ও িবকােশর ব]বsা করা হেল তার পেkও এমন বhদশ:ী
মনীষী হেয় গেড় ওঠা সmব /য,

/স একই সােথ আইনsাইেনর /চেয় বড় পদাথ:িবjানী,

ইবেন সীনার /চেয় বড় দাশ:িনক ও িচিকৎসা িবjানী, rমী ও হািফেযর /চেয় বড় কিব, ইবেন
খাVদূেনর /চেয় বড় ইিতহাসিবশারদ এবং অnাn /kেtও তথা মানব জািতর ইিতহােস />{তম
/মধা- pিতভার sাkর /রেখ যাওয়া ব]িkেদর /ktসমূেহও তাঁেদর তুলনায় />{তর হেত সkম
হেব। (িকnt যথাযথ িবকােশর জেn মেনােযাগী না হওয়ার কারেণই মানবমিsেNর এ িবsয়কর
সmাবনা অিবকিশত /থেক যাে1।)
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এই হেলা মহািবsয়কর ও জিটলতম সৃিh মাnষ। িবjানীরা আজ কৃিtম জীবেকাষ Yতরীর /চhা
করেছন। এজn কত আেয়াজন! একিট জীবেকাষ সৃিhর জেn জিটলতম যntপািত সমৃd
গেবষণাগার সহ লk লk ডলােরর বােজট িনেয় কাজ করেছন িব-েসরা িবjানীগণ।
এমতাবsায় /কােনা মহািবjানী shা ছাড়াই এমিন এমিনই pাণহীন পদাথ: /থেক একেকাষ
িবিশh জীবাণু ও তা /থেক পয:ায়kেম pজািতসমূহ এবং সবেশেষ মহািবsয়কর pাণশীল সৃিh
মাnষ অিstলাভ করেল!?
মানবেদেহর pিতিট /কােষ /য সব িডএnএ রেয়েছ তােত /য /কবল তার িনেজর জীবেনিতহাস
িলিপবd আেছ তা নয়,

বরং এ ভূপৃে{ িবচরণকারী pথম মাnষ /থেক ,r কের তার সকল

পূব:পুrেষর জীবেনিতহাসও এক িবেশষ পdিতেত িলিপবd রেয়েছ,

আর pিতিনয়ত /স যা

িকছুই করেছ তার সবই িলিপবd হেয় যাে1 - এ সব:েশষ Yবjািনক আিবNার িক তার মেধ] এ
িচnার উদয় ঘটায় না /য, /কাn সূkদশ:ী মহাjানী মহাশিkধর সtা তার pিতিট িডএnএ- র
মেধ] আিড়পাতা যnt বিসেয় /রেখেছন?
,ধু তার শরীেরর গঠনেকৗশল ও /মধা- pিতভা- সmাবনাই িবsয়কর নয়,

বরং /গাটা

সৃিhেলােকর সােথ তার অিsেtর /য অিবে1দ] সmক: রেয়েছ, তা- ও এক িবরাট িবsয়। তার
জn,

বৃিd,

িবকাশ ও লk]পােন অিভযাtার /kেt /গাটা িব-েলাক তােক সহেযািগতা

করেছ। তার জেn এবং তার লেk] উপনীত হবার জেn যা িকছু pেয়াজন এ িব-েলােক তার
সব িকছুই মওজূদ রেয়েছ। আেলা,
িবেশাধন kমতা,
উপাদান,

বায়ু,

বায়ুেত অিkেজন,

িবিভn ধরেনর খাদ]dব],

তােত িভটািমন,

পািন,

পািনেত শরীর

শক:রা ইত]ািদ খাদ]-

/রাগ- ব]ািধেতও শরীের pিতেরাধশিk সৃিhর ব]বsা ও তার পাশাপািশ pকৃিতেত

/রাগিনরাময়কারী ওষুেধর ব]বsা, তার মেধ] িবিভn ধরেনর মানিসক ও মনsািttক চািহদা এবং
তা পূরেণর জেn রং, রস, sাদ, ;াণ, rপ ও /যৗন কামনা, আর তা পূরেণর উপাদান
তথা সবিকছুই রেয়েছ। /যন /গাটা pাকৃিতক জগতই তার pেয়াজন পূরেণর জnই অিstলাভ
কেরেছ। (‘/যন’ নয়, pকৃতই তা- ই।)
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বায়ু ও পািন হে1 তার জীবনরkার অপিরহায: উপাদান। তার এবং অnাn ভূচর,

/খচর ও

উভচর pাণীর -াস- p-াস ও অnিবধ বh উপােয় (তারই গড়া যানবাহন ও কল- কারখানার
dারা) এ বায়ু িবষাk হে1, িকnt উিdদkল তা িবেশাধন কের িদে1। পািন গিড়েয় সমুেd চেল
যাে1 বা মািটর নীেচ বেস যাে1, /মঘ ও বৃিhর আকাের আবার তা তার কােছ িফের আসেছ।
পািন সমুেd যাবার পেথ মািট ধুেয় িনেয় যাে1,

িকnt তার অnাn উপাদান িথিতেয়

সমুdতলেদেশ িগেয় জমা হেলও লবণ পািনেত িমি>ত হেয় থাকেছ,
তােপ জলীয় বােs পিরণত হে1 তখন লবণ পিরত]k হেয় থাকেছ,

তেব পািন যখন সূেয:র
ফেল /স বৃিh /থেক

sেপয় পািন লাভ করেছ। ,ধু িক তা- ই?
অত]n িবsয়কর ব]াপার /য,

তার মেধ] /যৗন /pরণার সmাবনা িনিহত রেয়েছ যা যথাসমেয়

িবকাশলাভ করেছ। আর তােদরেক নারী ও পুrষrেপ সৃিh কের তােদর এ চািহদা পূরেণর
ব]বsা করা হেয়েছ। /স িক /ভেব /দেখেছ /য, অn pকৃিতর পেk তার মেধ] এrপ /pরণা ও
চািহদা সৃিh এবং তা পূরেণর ব]বsা রাখা সmবপর নয়? আসেল এভােব তােক সৃিhর
ধারাবািহকতা রkায় ভূিমকা পালেন বাধ] করা হয়। তখন বুঝেত না পারেলও, পের /দরীেত
হেলও /স বুঝেত পাের /য,

তার কাছ /থেক এ ভূিমকা আদায় করার লেk]ই নারীর মেধ]

পুrেষর pিত এবং পুrেষর মেধ] নারীর pিত এেহন dদ:মনীয় আকষ:ণ সৃিh করা হেয়েছ এবং এ
ভূিমকা পালেনর পুরsারsrপই তােক দাmত] জীবেনর অতুলনীয় আনn /দয়ার ব]বsা করা
হেয়েছ।
pকৃিতেত ,ধু মাnেষর অিst রkা ও pেয়াজন পূরেণর ব]বsা রাখা হয় িন,

বরং pিতিট

pাণশীল সৃিhরই অিstরkা ও pেয়াজন পূরেণর িদেক দৃিh রাখা হেয়েছ। /যমন: /য সব বst
তাপমাtােভেদ কিঠন,

তরল ও বায়বীয় এই িতন অবsা ধারণ কের তার সবgেলারই কিঠন

অবsায় আয়তেন hাস পায়,
িনয়েমর একমাt ব]িতkম;

ফেল আয়তন অnপােত তার ওযন বৃিd পায়,

িকnt পািন এ

পািন যখন কিঠন অবsা ধারণ কের অথ:াৎ জেম বরফ হেয় যায়

তখন তার আয়তন hাস না /পেয় পািনর তুলনায় বৃিd পায়। এ কারেণ বরফ পািনেত ভােস।
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এrপ /কন হয়? বরফ পািনর /চেয় আয়তেন কম ও ওযেন ভারী হেল kিতর কী িছল? hা,
তাহেল শীেত নদী ও সমুেdর উপিরভােগর পািন বরফ হেয় তা পািনেত ডুেব তলেদেশ চেল
/যেতা,

ফেল তার নীেচ চাপা পেড় মাছসহ সকল পািনর pাণী মের /যেতা। এই /য,

ব]িতkম,

এটা িক অn pকৃিতর কাজ,

নািক /কােনা মহাjানী shার sিবেবচনা pসূত

ব]বsাপনা?
মাnেষর মেধ] ও pকৃিতেত িনিহত এ সব িবsয় সাmpিতক আিবNার, তাই এটা িক অিধকতর
িবsয়কর নয় /য,

এখন /থেক /চৗd শতাbী পূেব: িনরkর নবী হযরত মুহাmাদ (:াঃ) তাঁর

িনকট আlাহর পk /থেক নািযলকৃত /য িকতাব (/কারআন মজীদ) /পশ কেরন তােত বলা
হেয়েছ : “আর ধরণীর বুেক এবং /তামােদর িনেজেদর সtার িভতেরও অকাট] pত]য়ী jানীেদর
জেn (আlাh তা‘আলার অিsেtর) িনদশ:নািদ রেয়েছ; /তামরা িক তা /দখেত পাও না?”
সমg সৃিhেলােকর সকল সৃিh ,ধু িবsয় আর িবsয়। অিধকতর িবsয়কর এ সেবর পারsিরক
পিরপূরকতা এবং pাকৃিতক িবধানসমূেহর sসমnয়। সব:tই এক িনখুঁত পিরকlনার ছাপ
িবদ]মান। kুdতম /থেক ,r কের বৃহtম pাণশীল সৃিhেত,

িবেশষ কের মাnেষর সtায়,

চnd- সূয: ও gহ- নktািদর সৃিh ও আবত:েন, পৃিথবীর আিhক গিত ও বািষ:ক গিতেত তথা সব
িকছুেতই এক মহাjােনািচত পিরকlনা ও িনখুঁত শৃMলা একজন মহা পিরকlনাকারী ও
শৃMলা pিত{াকারীর অিsেtর কথা /ঘাষণা করেছ। তাই /য ব]িk তার িনেজর অিst ও এ
িব-েলােকর অিst অnভব কের তার পেk তার িনেজর ও এ িব-েলােকর সৃিhকত:ার অিst
অnভব না করা এেকবােরই অসmব।
তেব সৃিhকত:ার অিst অnভব করা সেttও /কােনা িবেশষ কারেণ /কউ তা অsীকার করেত
পাের। অব* িবjােনর সাmpিতকতম আিবNােরর দৃিhেত,

তার এ sিবেরাধী আচরণ অথ:াৎ

তার jােনর সােথ তার /মৗিখক দাবী ও আচরেণর Yবপরীত] তারই বstগত সtায় - যার অিst
/স অsীকার কের না - িডএnএ- র অভ]nের িলিপবd হেয় থাকেছ।
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বstতঃ shােক /স sীকার কrক বা অsীকারই কrক তােত shার /কােনাই লাভ- kিত /নই;
বরং সব:াবsায়ই shার িচরnন অিst িছেলা,

আেছ ও থাকেব,

অবকাশ /নই। লাভ- kিত যা হবার তারই হেব। “অতএব,
/লােকরা!”
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তােত সেnেহর িবndমাt

িশkা gহণ কেরা,

/হ দৃিhমান

িবচারবুিdর দৃিDেত অপিরহায? সtার gণাবলী
মাnেষর িবচারবুিd জীবন ও জগেতর অnরােল এক অপিরহায: অিsেtর সnান পায় যা /থেক
সমs রকেমর সmব- অিst অথ:াৎ বstগত, সূk ও অবstগত অিstসমূহ অিst লাভ কেরেছ।
এখন po হে1,

মাnেষর িবচারবুিd িক /স অপিরহায: অিsেtর সংjা pদান করেত সkম?

মাnেষর পেk িক তাঁর অিsেtর srপ উদঘাটন করা সmব ?
এ pসে0 pথেমই উেlখ করেত হয় /য, /কােনা িকছু সmেক: মাnেষর jােনর িতনিট অবsা
হেত পাের: পূণ:া0 িনভু:ল jান, /মাটামুিট িকnt 'ািnমুk jান এবং 'ািnযুk jান। জীবন ও
জগেতর উৎস /য অপিরহায: অিst তাঁেক পিরপূণ: অথচ িনভু:লভােব জানা ‘িভnতর তথা িনmতর
pকৃিত ও Yবিশেh]র অিধকারী সmব- অিst’ মাnেষর পেk পুেরাপুির অসmব। /কােনা মাnেষর
গড়া একিট /চয়ার বা একিট /টিবল বা একিট ছুির বা অn /কােনা িজিনস ঐ মাnেষর শারীিরক
আকৃিত ও অভ]nরীণ রহs,

তার আtা,

মন- মানস ও /মধা- pিতভা সmেক: পুেরাপুির

অবগত হেত সkম - এrপ দাবী যেতাখািন অবাsব, মাnষ তার উৎস অপিরহায: সtার srপ
সmূণ:rেপ উদঘাটন করেত সkম বেল /কউ দাবী করেল এর /চেয় লk gণ /বশী অসmব িকছু
দাবী করা হেব। তেব িবচারবুিdর পেk অপিরহায: সtা সmেক: /মাটামুিট িকnt 'ািnমুk ধারণায়
উপনীত হওয়া সmব। উদাহরণsrপ: একজন মাnষেক পুেরাপুির /চনার বা জানার দাবী করেত
হেল তার বািhক /চহারা- ছুরত /চনা বা জানাই যেথh নয়,

বরং তার শরীেরর pিতিট অণু-

পরমাণু, তার /মধা- pিতভা, মন- মানস, /ঝাঁকpবণতা, আtা ও ব]িkt ইত]ািদ সmেক:
পূণ:া0 ধারণা থাকা অপিরহায:। তেব আমরা যখন কাউেক তার /চহারার িভিtেত /চনার দাবী
কির তখন তা অসmূণ: হেলও 'ািnমুk। কারণ, এর িভিtেত আমরা তােক শনাk করেত ও
তার িনকট উপনীত হেত পাির এবং তার /চহারার িনভু:ল ও িনখুঁত বণ:না িদেত পাির। যিদও এই
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জানা বা /চনার dারা তােক পূণr
: েপ জানার বা তার srপ উদঘাটেনর দাবী করা যােব না, তেব
তার সােথ /যাগােযােগর pেয়াজন পূরণ করা সmব হেব এবং আমরা ভুল ব]িkর কােছ িগেয়
উপিsত হেবা না।
িবচারবুিdর পেk জীবন ও জগেতর উৎস অপিরহায: সtােক এভােব অথ:াৎ /মাটামুিট অথচ
িনভু:লভােব সংjািয়ত করা সmব।
অপিরহায: সtার সংjায়েনর পূেব: একিট িবেশষ grtপূণ: িবষেয়র ওপর সামাn আেলাকপাত
করা যrরী বেল মেন হয়। কারণ, তা অপিরহায: সtার সিঠক সংjায়ন ও অnধাবেন সহায়ক
হেব। তা হে1 সামিgকভােব অিsেtর pকারেভদ ও পয:ায়েভদ এবং অিsেtর পয:ায়েভদ pেo
দাশ:িনকেদর একিট 'ািn।
ধম:াnসারী দাশ:িনকগণ,

িবেশষতঃ মুসিলম দাশ:িনকগণ সামিgকভােব ‘অিst’ ( وﺟﻮد-

Existence) - এর pাথিমক িবভাজন িনেদ:শ করেত িগেয় বেলেছনঅিst এক িবেবচনায়

:

d’ধরেনরঅিst অপিরহায: : ( واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد- Essential Existence) ও সmব অিst (ﳑﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد
- Possible Existence)। অn এক িবেবচনায়ও অিst d’ধরেনর; তেব এ িবেবচনা পূেব:াk
িবেবচনা /থেক সmূণ: sতnt। এ িবেবচনায়,

/য /কােনা অিst হয় অবstগত ( ﳎﺮد- Non-

material), নয়েতা বstগত (ﻣﺎدی
ّ - Material)। এই িdতীেয়াk িবেবচনায় তাঁরা আlাh তা‘আলা,

/ফেরশতা,

rh ইত]ািদেক অবstগত অিst ( وﺟﻮد ﳎﺮد- Non-material Existence) এবং

বstজগত ও তার সকল উপকরণেক বstগত অিst ( ﻣﺎدی
ّ وﺟﻮد- Material Existence) rেপ গণ]
কেরেছন। িকnt এ িবভাজন /মৗিলকভােবই trিটপূণ:। কারণ,

এেত আlাh তা‘আলােক এবং

/ফেরশতা ও নাফs/ক অিভn ধরেনর অিst বেল গণ] করা হেয়েছ। যিদও এেত (আtা) সেnহ /নই /য, আlাh তা‘আলা /যমন অবstগত অিst /তমিন /ফেরশতা ও না.s ইত]ািদও
অবstগত অিst, িকnt এর /চেয় অিধকতর grtপূণ: হে1 এই /য, আlাh তা‘আলা হে1ন
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অপিরহায: অিst ( واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد- Essential Existence), অnিদেক /ফেরশতা ও নাফs
অবstগত হেলও সmব- অিst ( ﳑﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد- Possible Existence)। এমতাবsায় অিst
িবভাজেনর /kেt /কবল অবstেtর কারেণ অপিরহায: ও সmব অিstেক এক কাতারভুk করা
স0ত নয়। তাই আমােদর মেত, অিsেtর িবভাজন হওয়া উিচত এভােব:
অিst এক িবেবচনায় d’ধরেনরঅপিরহায: অিst : ( واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد- Essential Existence) ও
সmব অিst ( ﳑﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد- Possible Existence)। অপর এক িবেবচনায় অিst d ধরেনর :
সmব অিsেtর সকল pকার সীমাবdতা /থেক মুk অিst) পরম pমুk অিst -  )وﺟﻮد ﳎﺮدএবং
অ- pমুk অিst ()وﺟﻮد ﻏﲑ ﳎﺮد।
অতঃপর সmব- অিst বা অ- pমুk অিst d’ধরেনর: ইিndয়gাh অিst ও ইিndয়াতীত অিst।
ইিndয়gাh অিst d’ধরেনর: বstগত অিst ও সূk অিst এবং ইিndয়াতীত অিstও d’ধরেনর:
আিtক অিst ও অ- আিtক অিst। এরপর অিstেক নীেচর িদেক আেরা িবিভnভােব ভাগ
করা /যেত পাের। (তেব আমােদর বত:মান আেলাচনার জেn এ িবষেয়র ওপর এেতাটুk
আেলাকপাতই যেথh বেল মেন হয়।)
এবার আমরা মূল আেলাচনায় িফের আিস।
অপিরহায: সtা /যেহতু আমােদর অিst /থেক সmূণ: িভn ধরেনর ও উLতর অিst /সেহতু
/কবল তাঁর gণৈবিশh]সমূহ িচিhতকরেণর মাধ]েমই তাঁেক সংjািয়ত করা সmব। এ সব
gণৈবিশh]েক অব*ই এমন কতক ইিতবাচক gণৈবিশh] হেত হেব যা অপিরহায: সtার জেn
অপিরহায: অথ:াৎ /কােনা সtায় এ সব gণৈবিশেh]র মধ] /থেক একিট gণও যিদ অnপিsত
থােক তাহেলও /স সtার পেk অপিরহায: সtা হওয়া সmব নয়। /সই সােথ অপিরহায: সtার
জেn ঐ সব Yবিশh] /থেক মুk থাকা অপিরহায: যা অপিরহায: সtার জেn dব:লতা বা
অসmূণ:তা rেপ pিতভাত হয়।
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এবার আমরা অপিরহায: সtার জেn অপিরহায: ও পিরহায: Yবিশh]সমূহ িচিhত করার /চhা
করেবা।
এক: িতিন অনািদ- অনn ও কােলাধ? সtা
অপিরহায: সtা হে1ন সকল pকার সmব- অিsেtর আিদ উৎস। সmব- অিst sীয় সৃিh,
িsিত ও gংেসর জেn তাঁর ওপরই pত]k- পেরাk উভয়ভােবই িনভ:রশীল। আর কাল বা সময়
হে1 সmব- অিsেtর Yবিশh]। সmব- অিsেtর ,r ও /শষ রেয়েছ যা /থেক কােলর ধারণা ও
অnভূিত সৃিh হয়। কারণ ও ফলrিত িবিধর আওতাধীন সmব- অিsেtর িববত:নধারাবািহকতার
আিদতম উৎস ও কারণ হে1ন অপিরহায: সtা। sতরাং িতিন /কােনা উৎস বা কারণ /থেক
উdূত হেত পােরন না। অn কথায়, ‘কারণ’ ও ‘উৎস’ কথাgেলা তাঁর সtার জেn আেদৗ
pেযাজ] নয়। অতএব, তাঁর /কােনা ,r থাকেত পাের না, /তমিন তাঁর /কােনা /শষও থাকেত
পাের না। বরং িতিন ‘,r’ ও ‘/শষ’- এর উেধ:;

‘,r’ ও ‘/শষ’ কথাgেলা তাঁর জেn

pাসি0ক নয়। অথ:াৎ িতিন অনািদ ও অনn বা কােলাধ: সtা। /যেহতু অnাn সৃিhর nায় কালও
তাঁরই সৃিh - যিদও তা অবstগত ও মাtাগত সৃিh, এবং িতিন কােলর গেভ: অn সকল িকছুেক
সৃিh কেরেছন, /সেহতু তাঁর জেn কাল pাসি0ক নয়।
সৃিhkেলর জেn pকৃত কাল হে1 d’িট: অতীত ও ভিবSত;

বত:মান কাল হে1 এ dইেয়র

িমলনিবnd - অপসৃয়মাণ মুহূত: মাt। সৃিhর এ Yবিশh] তার dব:লতামাt;

/স sীয় অতীতেক

ধের রাখেত অkম িবধায় /স িsিতহীন। অnিদেক তার ভিবSতও অিনি|ত এবং তা বত:মােনর
kািnিবnd অিতkম কের অতীেতর গেভ: হািরেয় যায়। তাই অপিরহায: সtার জেn অতীত ও
ভিবSৎ pেযাজ] হওয়ার nায় dব:লতা /থেক মুk থাকা অপিরহায:। এ কারেণ, আমরা /যেহতু
কােলর আওতাধীন এবং সব িকছুেকই কােলর আওতায় িচnা কির /সেহতু আমরা যিদ অপিরহায:
সtা সmেn কালেক pাসি0ক িবেবচনা কির /তা /কবল বত:মান কালেকই pাসি0ক গণ] করেত
পাির। অথ:াৎ িতিন কােলর উেধ: এবং কালেক ধারণ কের আেছন; আমােদর িনকট যা অতীত ও
ভিবSৎ তা তাঁর িনকট সদা বত:মান।
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/যেহতু সৃিhkল কােলর আওতাধীন /সেহতু কােলাধ:তার ধারণা সৃিhর িনকট /গালকধাঁধার মেতা
মেন হেত পাের। িকnt তা সেttও িবচারবুিd অপিরহায: সtােক কােলাধ: বা অনািদ- অনn বেল
গণ] করেত বাধ]। অপিরহায: ও সmব সtার মধ]কার /মৗিলক পাথ:েক]র কারেণই সmব- সtার
দৃিhেত অসmব ও অিব-াs pিতভাত হেলও অপিরহায: সtার জেn অনািদ- অনn হওয়া
অপিরহায:। অnথায় তাঁর পেk অপিরহায: সtা হওয়া সmব নয়।
dই: িতিন অসীম বা sােনাধ? সtা
সসীমতা সৃিh বা সmব- সtার Yবিশh]। তাই অপিরহায: সtােক অিনবায:ভােবই তা /থেক মুk
থাকেত হেব। অতএব, িবচারবুিdর রায় হে1 এই /য, িতিন অসীম, অথ:াৎ িতিন sানগত /য
/কােনা সীমাবdতার উেধ:;

sানগত /কােনা Yবিশh]ই তাঁর জেn pেযাজ] নয়। /কননা,

সসীমতা বা সীমাবdতা হে1 dব:লতা ও অপূণ:তার পিরচায়ক। এমনিক সৃিhর /kেtও /য সৃিhর
সীমাবdতা যত /বশী তােক তত /বশী dব:ল এবং যার সীমাবdতা যত কম তােক তত কম dব:ল
বেল গণ] করা হয়। এমতাবsায় অপিরহায: সtােক অব*ই এ অপূণ:তা ও dব:লতার উেধ:
থাকেত হেব; এটাই তাঁর পূণ:তা- gেণর দাবী।
অপিরহায: সtােক sােনর আওতাভুk মেন করা (তা /স sােনর আওতা যেতাই pশs /হাক না
/কন) মােন তাঁেক সসীম গণ] করা, আর তাঁেক সসীম গণ] করা মােন তাঁেক sােনর আওতাভুk
গণ] করা, অথচ িতিন sােনরও সৃিhকত:া। িতিন sান ও কাল সৃিh কেরেছন এবং sান ও কাল
rপ ধারেকর গেভ: অn সবিকছুেক,

িবেশষতঃ বstিনচয়েক সৃিh কেরেছন। এমতাবsায় কী

কের িতিন sীয় সৃh sােনর আওতাভুk হেত পােরন?
বলা বাhল] /য, এখােন sান মােন ,ধু ভূপৃ{ বা অnাn gহ- নktািদর পৃ{ মাt নয়, বরং
pচিলত অেথ: যা শূn বা মহাশূn তা- ও sানrেপ পিরগিণত। অথ:াৎ /যখােনই /কােনা সৃিhর
পেk sানলাভ করা সmব তা- ই sান। আর ‘sান’/ক /য /কােনা অেথ:ই gহণ করা /হাক না
/কন, ‘sান’মাtই অপিরহায: সtার সৃিh। িনঃসেnেহ িতিন sীয় সৃিhর আওতায় সীমাবd হেত
পােরন না। সৃিh তাঁেক ধারণ করেত পাের - তাঁর সmেক: এটা ধারণাই করা চেল না।
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এখােন উেlখ করা pেয়াজন /য,

িব-েলােকর আিদ উৎস অপিরহায: সtা তথা সৃিhকত:া /য

অপিরহায:ভােবই অসীম - িবচারবুিdর এ অনsীকায: রায়েক sীকার কের িনেয়ও অেনক /লাক
তাঁেক ‘অসীম হওয়া সেttও সসীমrেপ আtpকাশকারী’ বেল কlনা করেত পসn কেরন
এবং ‘সীমার মেধ] অসীম তুিম’ ও ‘সৃিhর কল]াণােথ:’ যুেগ যুেগ সmব সtা বা সৃিhrেপ
আিবভূ:ত হন (সmবািম যুেগ যুেগ) ইত]ািদ কাব]মিNত ভাষায় sীয় দাবী উপsাপেনর মাধ]েম
িবচারবুিdর রােয়র অিনবায: উপসংহারেক চাপা /দয়ার /চhা কেরন। িকnt pকৃত ব]াপার হেলা,
অসীেমর Yবিশh]ই এই /য, তাঁর পেk সসীম হওয়া সmব নয়; সসীম সৃিhrেপ আtpকাশ
/তা দূেরর কথা।
অেনেক এ pসে0 'মাtক kটতেক:র (fallacy -  )ﻣﻐﺎﻟﻄﺔআ>য় িনেয় বলার /চhা কেরন /য,
সব:শিkমান সৃিhকত:ার পেk অসmব বেল িকছুই /নই,

অতএব,

তাঁর পেk সসীমrেপ

আtpকাশ করাও সmব; অnথায় িতিন অkম বেল pমািণত হেবন এবং তা তাঁর অপূণ:তার
পিরচায়ক হেব। এ এক sিবেরাধী উdট অপযুিk। কারণ, কােরা dব:লতা ও অkমতা তখনই
pমািণত হয় যখন একিট সmব কাজ করেত /স অসমথ: হয়;

িবচারবুিdর দৃিhেত /য কাজিট

মূলগতভােবই অসmব তা করেত না পারার কারেণ কােরা ওপের অkমতা আেরাপ করা যায় না।
অসীম সtা সৃিhকত:ােক সসীম সৃিhেত পিরণত হেত হেব বািটর -এ হে1 /সানার পাথর একিট বািট হয় /সানার ।মেতাই অসmব িকছু দাবী করাহেব, নয়েতা পাথেরর হেব, নয়েতা
/সানা ও পাথেরর িম>েণর হেব;

িকnt একই সােথ তা খাঁিট /সানারও হেব,

আবার খাঁিট

পাথেররও হেব এটা /তা সmব নয়। আর যিদ তেক:র খািতের ধের /নয়া হয় /য -, /কােনা না
/কােনাভােব খাঁিট /সানার বািট খাঁিট পাথেরর বািটেত পিরণত হেত সkম তাহেলও মানেত হেব
/য, /যই মুহূেত: /সানা পাথের পিরণত হেব িঠক /সই মুহূত: /থেক আর /সানার বািটর অিst
থাকেব না এবং এর িবপরীত /kেtও তাই। অতএব -,
পুেরাপুির পাথেরর হেত পাের না।
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একই সােথ তা পুেরাপুির /সানার ও

/তমিন যিদ ধের /নয়া হয় /য,

অপিরহায: সtা সৃিhকত:ার পেk সmব- সtা সসীম সৃিhেত

পিরণত হওয়া সmব তাহেল /য মুহূেত: িতিন সসীম সৃিhrপ সmব- সtায় পিরণত হেবন িঠক
/সই মুহূত: /থেক আর িতিন অসীম অপিরহায: সtা সৃিhকত:া থাকেছন না। িকnt এ /kেt একিট
বড় ধরেনর সমsা হে1 এই /য,

/যেহতু সmব- অিst সমূহ /কবল তােদর অিstলােভর

জেnই অপিরহায: সtার ওপর িনভ:রশীল নয়, বরং অিst অব]াহত রাখার জেnও তাঁর ওপর
িনভ:রশীল,

/সেহতু অপিরহায: সtা সসীম সৃিhর rপ ধারণ করেল তথা অপিরহায:তা হারােল

সােথ সােথ তার সৃিhিনচয়ও অিst হারােত বাধ]।
বstতঃ অসীমt হে1 পূণ:তার পিরচায়ক এবং সসীমt হে1 অপূণ:তার পিরচায়ক। তাই অত]n
sাভািবকভােবই সসীেমর মেধ] অসীমতা তথা অপূেণ:র মেধ] পূণ:তার আকাkা িবদ]মান। িকnt
এর িবপরীেত অসীেমর মেধ] সসীম হওয়ার তথা পূেণ:র মেধ] অপূণ: হওয়ার আকাkা িবদ]মান
থাকেত পাের না। অভাবহীন অসীম সtা /কাn অভাব পূরেণর জেn সসীম হেত চাইেবন?
সৃিhর কল]ােণর জেn? সৃিhর কল]ােণর জেn /তা তাঁর সৃিhর rপ ধারণ করার pেয়াজন /নই।
িতিন /তা সৃিh /থেক দূের নন,

বরং িতিন সৃিhেক ধারণ কের আেছন,

অতএব,

িতিন

চাইেলই সৃিhেক কল]াণ /পৗঁছােত পােরন। িতিন িক সৃিhর সামেন আদশ: উপsাপেনর জেn
সসীম সৃিhrেপ আিবভূত
: হেবন? তার /কােনা pেয়াজন আেছ িক? িতিন /তা চাইেলই তাঁর
/কােনা সৃিhেক অnাn সৃিhর জেn আদশ:rেপ উপsাপন করেত সkম। তাহেল িতিন িনেজেকই
/কন আদশ:rেপ উপsাপন করেবন? যিদ যুিkর খািতের তা সmব বেল ধের /নই তথািপ তা
হেব উেdে*র িবপরীত। কারণ, shা কখেনা সৃিhর জেn পিরপূণ:ভােব অnসরণীয় আদশ: হেত
পােরন না। কারণ, shার পেk যা সmব ও সহজ সৃিhর পেk তা সmব ও সহজ নয়। এ /kেt
বরং িবপরীত ফল পাওয়া যােব। অথ:াৎ সৃিhর এটাই মেন হেত বাধ] /য, িতিন /তা shা; তাঁর
পেk যা সmব আমােদর পেk িক তা সmব? অতএব, /য /kেt তার পেk shােক অnসরণ
করা সmব /স /kেtও অnসরণীয় সtা সৃিh না হেয় shা হওয়ায় /স হতাশায় আkাn হেয় তাঁেক

88

অnসরেণ অkম হেয় পড়েব অথবা, /ktিবেশেষ, /স /s1ায় এটােক বাহানা িহেসেব gহণ
করেব।
অতএব, িবচারবুিd এ উপসংহাের উপনীত হেত বাধ] /য, অপিরহায: সtা /কােনা sানিবেশেষ
অবsান, অিধ{ান, অবতরণ বা অবতারrেপ জngহণ জিনত সসীমতার উেধ:।
িতন: িতিন িনরাকার
অপিরহায: সtা িনরাকার হেত বাধ]। কারণ,

আকার হে1 সmব সtার,

িবেশষতঃ বstগত

সtার Yবিশh] এবং সসীমতার পিরচায়ক। বরং আকােরর জn সীমাবdতাই দায়ী। অnভােব
বলা যায় /য, আকারিবিশh হওয়া সসীমতার /চেয়ও অিধকতর dব:লতার পিরচায়ক। অতএব,
অসীম সtার /কােনা আকার থাকা সmব নয়। বরং িতিন আকারিবিশh হওয়ার nায় dব:লতার
উেধ:। এ কারেণ িতিন আকার ধারণ করার বা আকার ধারেণর ই1ােপাষেণরও উেধ:। কারণ,
অসীম সtা আকার ধারণ করেত পােরন না; আকার ধারণ করেত হেল তাঁেক অব*ই সসীম
হেত হেব। আর অসীমt পূণ:তার ও সসীমt অপূণত
: ার পিরচায়ক।
বলা বাhল] /য, পরম পূণ:তার অিধকারী অপিরহায: সtার /কােনা অপূণ:তা বা অভাব থাকেত
পাের না যা পূরেণর জেn তাঁেক আকার ধারণ করেত হেব। এ pসে0 /কউ সৃিhর কল]াণ বা
িশkার pস0 তুলেত পােরন। তেব তা /য, 'াn তা ওপের অপিরহায: সtার অসীমt সংkাn
আেলাচনায়ই pমািণত হেয়েছ।
অপিরহায: সtার অিনবায:ভােবই িনরাকার হওয়া /থেক এ- ও pমািণত হয় /য,

তাঁেক

/কােনাভােবই /দখা সmব নয়; না ইহকােল, না পরকােল। অব* অেনক /kেt আিtকভােব
/দখার কথা বলা হয় যা অsীকার করার /কােনা উপায় /নই। তেব আিtকভােব দশ:েনর মােন
তাঁর অিst এমন অকাট]ভােব উপলিbকরণ যােত /কােনাভােবই িবndমাt সংশয় pেবেশর
sেযাগ /নই; এর সােথ চাkুষ দশ:েনর /কােনা সmক: /নই। ভীিত ও pশািnর nায় মানিসক
অবsা এবং িবd]েতর nায় pায় অবstগত অিsেtর nায় পািথ:ব জীবেনর অেনক অিভjতা ও
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দৃhাn /থেক িবষয়িট /মাটামুিট বুঝা /যেত পাের, যিদও অপিরহায: অিsেtর আিtক উপলিb
অnধাবেনর জেn এ সব অিভjতার দৃhাn অত]n dব:ল ও অপূণ: দৃhাn।
চার: িতিন অিবভাজO ও অেযৗিগক সtা
অপিরহায: সtার জেn সকল িবেবচনায়ই এক ও একক হওয়া অপিরহায:। অথ:াৎ িতিন
অিনবায:ভােবই অিবভাজ] ও অেযৗিগক সtা। /কননা,

/যৗিগকতা হে1 সmব- সtা বা সৃh-

সtার,

িবেশষতঃ বstগত সtার Yবিশh]। এ ধরেনর /য /কােনা সtা িবিভn অংেশর সমnেয়

গিঠত,

তা /স অংশসমূহ িবিভn অ0pত]0ই /হাক (/যমন: মাnেষর রেয়েছ) অথবা pাথিমক

/মৗিলক উপাদানই /হাক (/যমন: একিট পরমাণু ইেলকTন,

/pাটন ও িনউTেনর সমnেয়

গিঠত)। আর /য /কােনা অবsায়ই একিট /যৗিগক সtার অিst তার উপাদানসমূেহর ওপর
িনভ:রশীল। এ সব উপাদান িবভািজত বা িবি&h হওয়ার ফেল ঐ সtার িবনাশ বা িবলুিp ঘেট।
অতএব,

সেnহ /নই /য,

িবভাজ]তা বা /যৗিগকতা সmব- সtা বা সৃিhর dব:লতাবাচক

Yবিশh]। তাই অপিরহায: সtার জn অব*ই এেহন dব:লতা /থেক মুk থাকা অপিরহায:। অথ:াৎ
িতিন /কােনাভােবই /কােনা /যৗিগক উপাদােনর সমিnত সমিh নন। বরং pকৃত ব]াপার হে1,
‘উপাদান’মাtই সmব- সtারই Yবিশh]। অতএব,

অপিরহায: সtার জেn উপাদােনর ধারণা

pেযাজ] হেত পাের না, তা িবিভn উপাদানই /হাক বা অিভn উপাদানই /হাক।
অপিরহায: সtা ,ধু /যৗিগকতার বstগত ধারণা /থেকই মুk নন,

বরং /যৗিগকতার অবstগত

ধারণা /থেকও মুk। /যৗিগকতার অবstগত বা িবচারবুিdগত ধারণাসমূেহর মেধ] অnতম হে1
একই সtায় িবিভn gেণর সমাহার। /যেহতু /কােনা সৃিhর মেধ] সmাব] gণসমূেহর সবgেলা বা
কেয়কিট থাকেতও পাের বা নাঐ সৃিh /থেক তার :ও থাকেত পাের। এমতাবsায় pথমত gণেক বা gণসমূহেক আলাদা কের /দখা যায়, আবার তার িবিভn gণেকও পরsর আলাদা
কের /দখা যায়। /যমনএকিট সদ]জাত িশ, /কােনা gেণর অিধকারী নয় :,
kমাnেয় িবিভn gেণর অিধকারী হয়। এমতাবsায় /স jান,

শিk,

সাহস,

িকnt পের /স
Yধয: ইত]ািদ

gণাবলীর /য /কােনািটর অিধকারী হেত পাের, আবার নাও হেত পাের। অতএব -, মাnষ ও
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তার gণাবলী এক নয় এবং তার gণসমূহও পরsর অিভn নয়। এমতাবsায় মাnেষর মূল সtা
/না.s বা অহং - অবstগত সtা)sel f )

একিট /যৗিগক সtা যা অবstগত িবধায় এর

/যৗিগকতা িবচারবুিdগত /যৗিগকতা ( ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻋﻘﻠﯽ- abstract combination)। অপিরহায: সtার
জেn এ ধরেনর /যৗিগকতারও উেধ: থাকা অপিরহায:। কারণ, এ ধরেনর /যৗিগকতাও dব:লতার
পিরচায়ক তথা সmবসtার Yবিশh]। অতএব -,

অপিরহায: সtার gণাবলী তাঁর সtা /থেক

sতnt িকছু নয়, /তমিন /স সব gণাবলী পরsরও পৃথক নয়। বরং একিদেক /যমন তাঁর সকল
gণ pকৃত পেk এক অিভn gণ,

/তমিন তাঁর gণ ও তাঁর সtা অিভn। অn কথায়,

তাঁর

সtাই তাঁর gণাবলী।
িবচারবুিdগত /যৗিগকতার আেরকিট ধারণা হে1 /কােনা সtায় /কােনা gেণর মাtাগত কম/বশীর ধারণা। /যমন: /কােনা মাnেষর মেধ] শিk,

সাহস,

jান,

Yধয: ইত]ািদ gণ কম

থাকেত পাের এবং তা kমাnেয় বৃিd /পেত পাের, /তমিন /বশী /থেক তা kমাnেয় কেম /যেত
পাের। এভােব একই সtায় /কােনা gেণর িবিভn মাtা ধারণা করা /যেত পাের যার ফেল
িবচারবুিd একিট gণেক বstগত অেথ: না হেলও মাtাগত অেথ: িবিভn ইউিনেট বা পিরমােণ
িবভk করেত পাের। /স /kেt pিতিট gণই কতক মাtাগত একেকর সমিh হেয় দাঁড়ায়।
অপিরহায: সtার gণাবলী /যেহতু অিজ:তও নয়, pাpও নয়, বরং তাঁর সtার সােথ অিভn তথা
তাঁর িচরিবদ]মান সtাই তাঁর gণ,

/সেহতু তাঁর gণাবলীেত এ ধরেনর মাtাগত একেকর

িবচারবুিdগত /যৗিগকতাও ধারণা করা /যেত পাের না। বরং /যৗিগকতার যত রকেমর ধারণা করা
/যেত পাের িতিন তার সবgেলা ধারণারই উেধ:।
একই কারেণ তাঁর সtা সব রকেমর গিত,

পিরবত:ন,

/কননা যা অেযৗগ একক তােত পিরবত:ন সmব নয়,

িববত:ন বা পূণ:তািভমুিখতারও উেধ:।
যা অসীম একক তােত গিত সmব নয়

এবং যা পরম পূণ:তার অিধকারী তার জেn পূণ:তা- অিভমুেখ অgগািমতার poও উঠেত পাের
না।
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অপিরহায: সtার সtা ও gণাবলীর অিভnতার িবষয়িট অেনেকর িনকট dেব:াধ] বেল মেন হেত
পাের, তেব সৃিhজগত /থেক pাp উদাহরণ /থেকই এ dেব:াধ]তা দূরীভূত হেত পাের। /যমন:
আমােদর পেuিndয় পাঁচিট gেণর পিরচায়ক; আমােদর দশ:নশিk, >বণশিk, আ;াণশিk,
আsাদনশিk ও sশ:নশিk এ ইিndয়িনচেয়র মধ] িদেয় pকাশ পায়। তাই আমরা একিট ইিndয়
হািরেয় /ফলেল এ সব শিk বা gেণর মধ] /থেক সংি&h শিk বা gণিট হািরেয় /ফিল। িকnt
আসেল আমরা এ সব ইিndেয়র মাধ]েম আমােদর পািরপাি-:ক জগত সmেn তথ] সংgহ কের
িবচারবুিdর বstগত যntrপ মিsেN /pরণ কির। িকnt /কােনা /কােনা pাণী তার একিট ইিndেয়র
dারা মাnেষর একািধক ইিndেয়র কাজ পুেরা মাtায় সmাদন কের থােক। /যমন: /কঁেচার শরীর
একই সােথ দশ:ন,

>বণ ও sশ:েনিndেয়র কাজ sচাrrেপ সmাদন কের। অnিদেক সাপ

তার িজভ িদেয় ,ধু sাদgহেণর কাজই কের না, >বেণর কাজও কের থােক। অতএব, এমন
/কােনা সৃিh থাকাও িবিচt নয় যার একিটমাt ইিndয় আমােদর পেuিndেয়র দািয়t hবh ও
িনখুঁতভােব পালন কের। এমতাবsায় এমন /কােনা সৃিh থাকাও অসmব নয় যার /গাটা শরীরই
পেuিndয় (/যমন: /কঁেচার /গাটা শরীরই >বণ,

দশ:ন ও sশ:েনিndয়) অথ:াৎ তার সtা ও

ইিndয়িনচয় অিভn।
এটা অব* অপিরহায: সtার সtা ও gণাবলীর অিভnতা অnধাবেনর জেn একিট খুবই dব:ল
উপমা। িকnt এ /থেক বুঝেত অsিবধা হয় না /য, অপিরহায: সtার জেn তাঁর সtা ও gণাবলী
অিভn হওয়া সmব। আর /যেহতু সtা ও gণাবলী অিভn না হওয়া এবং পৃথক হওয়া dব:লতার
পিরচায়ক /সেহতু অপিরহায: সtার সtা ও gণাবলী অিভn হওয়া অপিরহায:।
পাঁচ: িতিন অিstদান- kমতার অিধকারী
/যেহতু সmব- অিstসমূেহর অিstলােভর আিদতম কারণ হে1ন অপিরহায: সtা এবং িতিন
ব]তীত সmব- অিsেtর জেn িdতীয় /কােনা আিদ উৎস বা আিদ কারণ িচnা করা সmব নয়,
/সেহতু অপিরহায: সtার জেn সৃিh করার gণ বা kমতা তথা অিstpদান- kমতার অিধকারী
হওয়া অপিরহায:। এ ধরেনর gণ বা kমতার অিধকারী না হেল িতিন সmব- অিstেক অিstদান
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করেত পারেতন না। তেব অপিরহায: অিst সmব- অিsেtর জেn ,ধু আিদ কারণই নন, বরং
বত:মান কারণও বেট। অথ:াৎ সmব- অিsেtর সৃিhই ,ধু নয়,

বরং িsিতও অপিরহায: সtার

ওপর িনভ:রশীল।
বলা বাhল] /য, আমরা সৃিhেলােকর িবিভn উপকরেণর তথা িবিভn সৃিhর অিstলােভর িপছেন
িবিভn কারণ লk] কির, তেব এ সব কারণও আিদ কারণ বা অপিরহায: সtা /থেক উৎসািরত।
সৃিhেলােক িবদ]মান আমােদর pত]kকৃত কারণসমূহ ও আিদ কারণ অপিরহায: সtার মধ]কার
Yবিশh]গত অnতম পাথ:ক] এই /য, /কােনা /কােনা /kেt সmব- অিsেtর অিstলােভর ‘পূণ:
কারেণর’ অnভুk
: উপাদানসমূেহর মধ] /থেক /কােনা উপাদােনর িবলুিpর পেরও /স কারেণর
ফলrিত ঐ সmব- অিstিট িটেক থােক। /যমন: একিট গােছর অিstলােভর জেn বীজ,
বীেজর pাণসmাবনা, উপযুk মািট ও আবহাওয়া এবং বীজবপনকারীর অিst অপিরহায:। বীজ
বপন করার পর বীজবপনকারীর ও চারাগােছর জেnর পর বীেজর িবলুিp বা িবনাশ ঘটেলও গাছ
িটেক থাকেত পাের। অথ:াৎ গাছিটর অিstলােভর জেn বীজ ও বীজবপনকারীর অিst
অপিরহায: হেলও তার িটেক থাকার জেn এ dই উপাদােনর িটেক থাকা অপিরহায: নয়। িকnt
গাছিটর জn ও িsিতর সকল কারণ বা উপাদানই pত]k বা পেরাkভােব অপিরহায: সtা /থেক
অিstলাভ কেরেছ। ফেল গাছিট তার জেnর কারণসমূেহর মধ] /থেক /য ক’িটর বা /যিটর
ওপরই িটেক থাkক না /কন, কায:তঃ /স সকল কারেণর আিদ কারণ অপিরহায: সtার ওপর
িনভ:র কেরই িটেক আেছ।
বstতঃ /গাটা সৃিhেলােকর অিstদানকারী সtার জেn কতgেলা gেণর অিধকারী থাকা
অপিরহায: এবং এ কারেণ আিদ কারণ বা অপিরহায: সtা অব*ই তার অিধকারী। এ সব gেণর
মেধ] একিট হে1 এই /য, সmব- অিst তথা সৃিhেলােকর মেধ] /য সব পূণ:তাবাচক Yবিশh]
রেয়েছ তা অব*ই তাঁর মেধ] থাকেত হেব। /যেহতু িতিন িনেজ ছাড়া আর /কােনা আিদ উৎস
/নই /সেহতু /কােনা পূণত
: াবাচক gেণর অিধকারী িতিন িনেজ না হেল তাঁর সৃিhেক /স gণ pদান
করেত পােরন না। অব* িতিন এ সব gেণর পিরপূণ: ও পূণ: মাtায় অিধকারী, িকnt সৃিh এ সব
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gেণর বা এ সেবর মধ] /থেক একিট বা কেয়কিট gেণর অপূণ: অিধকারী। তাই তারা ঐ সব gেণ
পূণ:তা অজ:েনর pয়াসী বা pত]াশী। তেব এ /kেt /কােনাrপ শারীিরক বা বstগত Yবিশh]েক
পূণ:তাবাচক gণ বেল গণ] করা িঠক হেব না। কারণ,

শরীর ও বstর অিধকারী হওয়া

সীমাবdতাবাচক তথা অkমতা ও অপূণ:তা বাচক Yবিশh],

সkমতা ও পূণ:তা বাচক Yবিশh]

নয়। তাই অপিরহায: সtার জেn /কােনাrপ শারীিরক বা বstগত ‘পূণ:তা’ অিচn]নীয়।
অপিরহায: সtার সৃিhkমতার আেরকিট অপিরহায: Yবিশh] হে1 এই /য, িতিন অনিst /থেক
অিsেtর সূচনা কেরন। কারণ, িনেজর সৃh নয় এমন মওজূদ উপায়- উপাদােনর dারা সৃিhকম:
সmাদন করা সmব- অিstসমূেহর মধ]কার সৃজনীশিkর অিধকারী pজািত- সমূেহর Yবিশh]।
/যেহতু সমs সmব- অিsেtর আিদতম কারণ হে1ন অপিরহায: সtা /সেহতু তাঁর dারা
সৃিhকেম:র সূচনাকােল /কােনাrপ সৃিh- উপাদান মওজূদ থাকার poই ওেঠ না। অতএব,
িনঃসেnেহ িতিন অনিst /থেক সmব- অিsেtর সৃিhর সূচনা কেরন এবং এ কারেণ তাঁর সমg
সৃিhকম:ই মূলগতভােব অনিst /থেক অিstদান।
অব* তাঁর সৃিhকম: সmাদেনর pিkয়া িনধ:ারেণর ব]াপাের িতিন পুেরাপুির sাধীন অথ:াৎ
সৃিhকম: সmিক:ত তাঁর ই1া বা িসdােnর মেধ] সৃিhর pিkয়া এবং sান- কাল সবই শািমল
থােক। িতিন চাইেল /কােনা িকছুেক মুহূেত:র মেধ] সরাসির সৃিh করেত পােরন অথ:াৎ সরাসির
অনিst /থেক অিstদান করেত পােরন,

আবার চাইেল pাথিমক উপাদান ও pাকৃিতক

িবিধিবধান সৃিh কের এতdভেয়র সমnেয় িবেশষ sান ও কােল /কােনা িকছু সৃিhর ই1া করেত
পােরন।
িবচারবুিdর পয:েবkেণ ধরা পেড় /য, এ সৃিhজগেত pাকৃিতক িবিধিবধান কায:কর রেয়েছ এবং
/স িবিধিবধােনর অধীেন িবদ]মান সৃিhিনচয় পিরবিত:ত হেয় নতুন নতুন সৃিhর উdব হে1।
অতএব,

সেnহ /নই /য,

িতিন pাকৃিতক িবিধিবধান ও /মৗিলক উপাদান সৃিhর মাধ]েম

একিট সৃিhpিkয়া চালু কেরেছন। অnিদেক সীমাহীন সৃজনkমতার অিধকারী অপিরহায: সtা
একবার আিদ সৃিh- উপাদান ও pাকৃিতক িবিধিবধান সৃিhর মাধ]েম একিট সৃিhpিkয়ার সূচনা
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কের /গাটা সৃিhকম:েক sয়ংিkয় বা যািntক কের িদেয়েছন এবং তাঁর সৃিhkমতােক আর ব]বহার
করেছন না, অn কথায়, সৃিhকায: /থেক অবসর িনেয়েছন - তাঁর সmেক: এমনটা িচnাও করা
যায় না। বরং এটাই sাভািবক /য, সীমাহীন সৃজনkমতার অিধকারী সtা pাকৃিতক বা যািntক
সৃিhpিkয়ার pিতও দৃিh রাখেছন এবং pেয়াজেন এ pিkয়ায় হsেkপও করেছন, অnিদেক
িতিন অনবরত নব নব /মৗিলক সৃিhকম: সmাদনও অব]াহত /রেখেছন যিদও আমরা /স সmেক:
অবিহত নই।
অপিরহায: সtার সৃিhgেণর বা সৃিhkমতার আেরকিট Yবিশh] হে1 এই /য, /যেহতু িতিন সৃিhর
আিদতম কারণ এবং /য /কােনা সৃিhর সকল কারেণর মূল কারণ,

/সেহতু /য /কােনা সৃিhর

িsিতও পুেরাপুিরভােব তাঁর ওপরই িনভ:রশীল।
এখােন আেরকিট কথা উেlখ না করেল নয়। তা হে1, অপিরহায: সtার সৃিhkমতার অিধকারী
হওয়ার মােন এ নয় /য, সৃিhকম: সmাদন তাঁর জেn অপিরহায: হেব। অথ:াৎ িতিন সৃিh করেত
বাধ] নন। কারণ,

সৃিh করেত িতিন বাধ] হেল সংি&h সৃিhেকও তাঁর পাশাপািশ অপিরহায:

সtায় পিরণত হেত হয়, আর তা এেকবােরই অসmব। বরং তাঁর সৃিhkমতার অিধকারী হওয়া
মােন িতিন চাইেলই সৃিh করেত পােরন, তেব সৃিh করা তাঁর জেn অপিরহায: নয়। অব* িতিন
এrপ kমতার অিধকারী িবধায় এটাই sাভািবক /য, িতিন সৃিh করার জেn ই1া করেবন এবং
তদnযায়ী সৃিh করেবন, আর pকৃত পেkও িতিন ই1া কেরেছন এবং সৃিh কেরেছন।
এখােন একিট দাশ:িনক িবতক: /দখা িদেত পাের। তা হে1, অপিরহায: সtা /তা পরম পূণ:তার
অিধকারী; এমতাবsায় তাঁর সৃিhকম: সmাদেনর ই1া করা ও তা সmাদন করার কারণ কী?
সৃজনkমতা থাকেলই সৃিh করেত হেব - এটা /তা অপিরহায: নয়! িতিন যখন সকল pকার অভাব
ও pেয়াজেনর উেধ: তখন িতিন সৃিh করেলন /কন? বলা হেত পাের: /যেহতু িতিন সৃিh কেরেছন
/সেহতু এর কারণ হয়েতা এই /য, হয় তাঁর মেধ] /কােনা অভাবেবাধ আেছ যা পূরেণর জেn
িতিন সৃিh কেরেছন,

নয়েতা তাঁর সৃিhgণ এমন /য,

সৃিhকম: সmাদন তার অিনবায: দাবী,

অতএব, তাঁর জেn সৃিhকম: সmাদন না করা সmব িছল না।
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এ কথার জবাব হে1 এই /য,

অপিরহায: সtা ইিতবাচক সংখ]া ও /নিতবাচক সংখ]ার

মাঝামািঝ /কােনা িনরেপk সংখ]া তথা শূেnর সােথ তুলনীয় নন। বরং অনিst ও অিst
যথাkেম শূn ও ইিতবাচক সংখ]ার সােথ তুলনীয়। /যেহতু অপিরহায: সtা অিনবায:ভােবই
আেছন এবং অিstমাtই ইিতবাচক,

/সেহতু অপিরহায: সtা ইিতবাচক। তাই তাঁর িনেজর

জেn সৃিhকম: সmাদেনর /কােনা pেয়াজন না থাকা সেttও এবং িতিন আেদৗ /কােনা সৃিhকম:
সmাদন না করার sাধীনতার অিধকারী হওয়া সেttও sাধীনভােবই তাঁর এ gেণর ইিতবাচক
বিহঃpকাশ srপ িতিন

সৃিhকম: সmাদেনর ই1া কেরেছন এবং এ সৃিhেলাকেক সৃজন

কেরেছন ও পত]k- পেরাk উভয়ভােব সৃিhকম: অব]াহত /রেখেছন। একই কারেণ িতিন
সৃিhkেলর pেয়াজেন যা িকছুেক চান িsিত িবধােনর ই1া করেছন এবং িsিত pদান করেছন।
ছয় : িতিন িচরজীবী
/য সtা pকৃত সৃিhkমতার অিধকারী অথ:াৎ পূব: /থেক িবদ]মান /কােনা উপাদান ছাড়াই সৃিh
করেত সkম /স সtা কখেনাই িনXpাণ বা যািntক সtা হেত পােরন না। কারণ,

সৃিhkমতা

একমাt pাণশীল সtারই Yবিশh]। অব* বত:মােন এমন ধরেনর যnt Yতরী করাও সmব হেয়েছ
যা /কােনা pাণশীল পিরচালক ছাড়াই sয়ংিkয়ভােব কাজ করেত এবং সৃজনশীলতার sাkর
রাখেত সkম। িকnt /যেহতু যntিট pাণশীল সtা কতৃ:ক Yতরী এবং pাণশীল সtা কতৃ:ক pদt
কম:সূচী (programmeমাণ রাখেত পারেছ /সেহতু এর বেদৗলেতই /স তার সৃজনশীলতার p -(
তার িনম:াতারই সৃজনkমতার বিহ :তার এ সৃজনkমতা মূলত:pকাশ মাt।
বstতঃ জীবন বা pাণশীলতা একিট পূণ:তাবাচক gণ িনXpাণ সtা যা /থেক পুেরাপুির বিuত। এ
কারেণ /কান িনXpাণ সtার পেk /কােনা pাণশীল সtা সৃিh করা /তা দূেরর কথা, pকৃত অেথ:
অn /কান িনXpাণ সtা সৃিh করাও সmব নয়। sতরাং িযিন সৃিhর সূচনা কেরেছন এবং িবেশষ
কের কতক সৃিhেক pাণময় কের সৃিh কেরেছন িনঃসেnেহ িতিন pাণময় সtা।
অব* কতক সৃিhরও pাণ আেছ, িকnt shার pাণময়তা ও সৃিhর pাণশীলতা পরsর তুলনীয়
নয়, বরং উভেয়র মেধ] একিট /মৗিলক পাথ:ক] রেয়েছ। তা হে1, pাণশীল সৃিhসtার pােণর
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সূচনা ও সমািp আেছ যা তার কালগত সীমাবdতার অিনবায: দাবী। িকnt অপিরহায: সtা /যেহতু
কালগত সীমাবdতার উেধ: /সেহতু িতিন িচরজীবী ও িচরsায়ী। /তমিন আমােদর অিভjতার
আওতাধীন pাণশীল সৃিhpজািতর /kেt আমরা যা /দখেত পাই তা হে1, এrপ সৃিh /দহ ও
আtার সমnেয় গিঠত এবং তার /দহ, pাণ, /চতনা ও ব]িkসtা (  ﻧﻔﺲ- self) এর অিst পরsর সmক:যk
ু হেলও অিভn নয়,

বরং পরsর sতnt। িবেশষ কের তার /দহ তার

সীমাবdতার তথা অপূণ:তা ও dব:লতার পিরচায়ক। /তমিন pাণ,

/চতনা ও ব]িkসtার

পারsিরক sাতnt] ও মাtাগত pাবল] dব:লতাও তার অপূণ:তা ও dব:লতার পিরচায়ক। অপিরহায: সtার pাণময়তা অিনবায:ভােবই এ ধরেনর dব:লতার উেধ:। অথ:াৎ একিদেক /যমন
িতিন /দেহর অিধকারী হবার উেধ:, /তমিন তাঁর pাণ ও /চতনা এবং তাঁর সtা বা ব]িkসtা
অিভn। /যেহতু অপিরহায: অিsেtর সtা ও gণাবলী একিট অিভn, একক ও অিবভাজ] অিst
/সেহতু তাঁর অnতম gণ pাণময়তাও তাঁর সtা ব]তীত অn িকছু নয়। তাই ‘িতিন জীিবত বা
িচরজীবী’ না বেল ‘িতিনই জীবন’ বলাই />য়তর।
সাত : িতিন িচরjানময়
অপিরহায: সtার আেরকিট Yবিশh] হে1 তাঁর িচর jানময়তা। অথ:াৎ jান তাঁর সtার সােথ
অিভn।
এ pসে0 po উঠেত পাের /য, যখন িতিন িকছুই সৃিh কেরন িন তখন িতিন িকেসর jান
রাখেতন? অতএব, িতিন কীভােব িচর jানময় হেত পােরন?
এ pেoর জবাব হে1 এই /য, অপিরহায: সtার অিsেtর srপ সৃিhkেলর জেn এমন এক
রহsেলাক যােক জানা তােদর পেk কখেনাই সmব নয়। িকnt িনঃসেnেহ িতিন sয়ং sীয় সtার
srপ ও gণাবলী সmেn সদা অবগত। অতএব, িতিন সদা jানময়। /যেহতু িতিন sীয় সtার
srপ ও gণাবলী সmেক: সদা jানময় /সেহতু িতিন sীয় সৃিhkমতা এবং সmাব] সৃিh ও সকল
সmব- সৃিh সmেক:ও সদা অবগত। /যেহতু িতিন কােলাধ: সtা /সেহতু তাঁর সৃিhপিরকlনা ও
সৃিhর সmাব] গিতিবিধ তাঁর িনকট সদা বত:মান, তাই তাঁর তা জানা না থাকার poই ওেঠ না।
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অব* তাঁর jােনর srপ সmেn ধারণা করা সৃিhর পেk সmব নয়। তেব বলা বাhল] /য, তাঁর
jান ও তাঁর সtা অিভn ।
আট : িতিন সব?শিkমান
শিk িনঃসেnেহ একিট পূণ:তাবাচক Yবিশh]। অব* শিk মােন শারীিরক বা বstগত শিk গণ]
করেল তা শিk বেট তেব খুবই সীিমত ও dব:ল শিk। ,ধু তা- ই নয়, বরং বstগত অ0- pত]0,
হািতয়ার ও অnাn উপকরেণর মধ] িদেয় pাণী pজািতর অবsাগত সীিমত শিkর বিহঃpকাশ
ঘেট মাt যা অপিরহায: সtার জেn dব:লতাrেপ পিরগিণত হেত বাধ]। বরং অপিরহায: সtার
শিk মােন /কােনা িকছু করেত চাইেল বা বাsবায়ন করেত চাইেল তা করার সীমাহীন ও িনরuশ
kমতা। কারণ, এrপ সkমতা না থাকেল jান ও সৃজনশীলতা সেttও তাঁর পেk sীয় ই1ার
বাsবায়ন সmব হেতা না। িকnt /যেহতু অপিরহায: সtার যা ই1া তা- ই করার kমতা রেয়েছ
/সেহতু িতিন সব:শিkমান। তেব সৃজনশীলতা ও সব:শিkমানতার মেধ] পাথ:ক] এই /য,
সব:শিkমানতা- gেণর অিধকারী সtা ,ধু সৃিh ও িsিতদান kমতারই অিধকারী নন, বরং
gংসkমতারও অিধকারী। তেব এ /kেtও তাঁর gণ তাঁর সtার সােথ অিভn।
নয় : িতিন ইgাশিkর অিধকারী
সৃজনী- সmাবনা ও তা বাsবায়েনর kমতা থাকাই সৃিhকম: সmাদেনর জেn যেথh নয়, বরং এ
জn ই1াও থাকা চাই। /যেহতু সৃিhেলাক আেছ /সেহতু িনঃসেnেহ তা অপিরহায: সtার ই1ার
pিতফলন। অতএব, িতিন /য ই1াশিkর অিধকারী তা বলাই বাhল]। অব* ই1াশিk এমন
একিট gণ যার মেধ] পূণ: sাধীনতার ভাবধারা িনিহত রেয়েছ। অথ:াৎ িযিন এ gেণর অিধকারী
িতিন /কােনা িকছু ই1া করেতও পােরন, না- ও করেত পােরন। এ- ও বলা বাhল] /য, অপিরহায:
সtার /kেt তাঁর সtা ও ই1াশিk অিভn ।
আমােদর এ আেলাচনার সংিkpসার হে1 এই /য, অপিরহায: সtা হে1ন অনািদ- অনn
(কােলাধ:), অসীম (sােনাধ:), িনরাকার, অিবভাজ] ও অেযৗগ একক সtা; িতিন িচরdীব- িচরsায়ী,
সদাjানময়, সব:শিkমান, সৃজনীসmাবনাময় ও ই1াময়। অn কথায়, িতিনই জীবন, িতিনই
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sািয়t, িতিনই jান, িতিনই শিk, িতিনই সৃজনী সmাবনা, িতিনই ই1াশিk িযিন sান- কােলর
উেধ: িনরাকার পরমpমুk একক সtা।
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সৃিDর সােথ সmক? িনেদ?শক gণাবলী
অপিরহায: সtা আেরা কতক gণ- Yবিশেh]র অিধকারী; িবচারবুিd সৃিhkেলর সােথ অপিরহায:
সtার সmক: পয:ােলাচনা কের এ সmিক:ত ধারণায় উপনীত হয়। অথ:াৎ তাঁর কতক সtাগত gণ
সৃিhkেলর সােথ সmক: িহেসেব িবেবিচত হেল তখন তা নতুন rেপ pকাশলাভ কের ও নতুন
নােম অিভিহত হয়। এসব gেণর মেধ] রেয়েছ :
এক : িতিন সৃিhকত:া
অপিরহায: সtা সব:াবsায়ই সৃজনীসmাবনা ও তা rপায়েণর শিkর অিধকারী। িকnt িতিন তা
rপায়েণর ই1া না- ও করেত পােরন। তেব আমরা আমােদর িনজেদর ও আমােদর জানা
সৃিhkেলর অিst /থেক বঝুেত পাির /য,

িতিন সৃিhর ই1া কেরেছন এবং সৃিhেলাকেক

অিstদান কেরেছন। তাই িতিন এ সৃিhেলােকর সৃিhকত:া।
িকnt সৃিhকত:া িহেসেব মাnষ ও অপিরহায: সtার মেধ] িবরাট /মৗিলক পাথ:ক] রেয়েছ। এ সব
পাথ:েক]র মেধ] একিট হে1 এই /য,

মাnষ /য /কােনা সৃিhর জেnই সৃিhেলােক মওজূদ

উপাদানসমূেহর সাহায] িনেত বাধ]। িকnt অপিরহায: সtা শূn /থেক সৃিh কেরন বা সৃিhর
pিkয়া িনধ:ারণ কের /দন।
িdতীয়তঃ সৃিhর পিরকlনা pণয়ন ও বাsবায়েন মাnেষর আিtকমানিসক ও Yদিহক সtায় আেলাড়ন, গিত ও পিরবত:ন ঘেট। িকnt অপিরহায: সtার /kেt এrপ িকছু ঘেট না, বরং সৃিh
হে1 তাঁর ইিতবাচক Yবিশh] অথ:াৎ তাঁর সtার sাধীন ই1ার ইিতবাচক বিহঃpকাশ। এেক
চুmেকর সােথ /চৗmক /kেtর সmেক:র অnrপ গণ] করা /যেত পাের। তেব পাথ:ক] এখােন /য,
pাকৃিতক চুmেকর /চৗmক /kt অিনবায:, িকnt অপিরহায: সtার সৃিhসমূহ অিনবায: নয়, বরং
তাঁর sাধীন ই1ার অধীন। অব* Yবd]িতক চুmেকর /চৗmক /kt কখেনা কখেনা অnপিsত
থাকেত পাের, িকnt এমনিট /কবল তখনই ঘটেত পাের যখন sয়ং চুmকিট আর চুmক থােক না,
বরং সাধারণ /লৗহেTড পিরণত হয়। অথ:াৎ চুmক ও /চৗmক /kেtর অিst ও অনিst
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অিনবায:rেপ অিবে1দ]ভােব সmক:যk
ু । িকnt অপিরহায: সtা সৃিhকম: সmাদন কrন বা না- ই
কrন উভয় অবsায়ই িতিন সৃজনশীলতার অিধকারী। তাঁর সৃজনী সmাবনায় ও kমতায় কখেনাই
/কােনাrপ hাস- বৃিd ঘেট না।
তৃতীয়তঃ /কােনা মাnেষর সৃিhর িsিত সংি&h মাnষিটর িটেক থাকার বা /কবল তার /সিটেক
িটিকেয় রাখার ই1ার ওপর িনভ:রশীল নয়। িকnt অপিরহায: সtার সৃিhসমূেহর িটেক থাকা তাঁর
ই1ার ওপের িনভ:রশীল।
dই : িতিন বOবsাপক ও পিরচালক
অপিরহায: সtা সৃিhিনচয়েক ,ধু সৃিhই কেরন িন বা করেছন না, বরং তােদর সামিgক ব]বsাপনা
ও পিরচালনা এবং pাণশীল ও pাণহীন িনিব:েশেষ এ সৃিhেলােকর সকল সৃিhর pেয়াজন পূরেণর
কাজও আdাম িদে1ন। তেব এ ব]বsাপনা ও পিরচালনায় িতিন মাnেষর মেতা /কােনাrপ
dব:লতার মুেখামুিখ হন না। মাnষ /যভােব ব]বsাপনা ও পিরচালনা করেত িগেয় sয়ং শারীিরক
ও মানিসক pিতিkয়ার সmুখীন হয় অপিরহায: সtার /kেt তা pেযাজ] নয়। বরং তাঁর
ইিতবাচক অিsেtর বিহঃpকাশrেপ /য িনখুঁত িনয়ম- শৃMলা ও ব]বsাপনার pকাশ ঘেটেছ তা
তাঁরই ই1ার বিহঃpকাশ এবং তাঁরই ই1ার ওপর িনভ:রশীল। এ অেথ:ই িতিন /গাটা সৃিhেলােকর
ব]বsাপক ও পিরচালক। সৃিhজগেত িবদ]মান pাকৃিতক িবিধিবধানসমূহ এ ব]বsাপনারই
অংশিবেশষ মাt। এছাড়া ই1াশিkর অিধকারী সৃিhসমূেহর sাধীন ই1া আর কম:তৎপরতাও এ
ব]বsাপনারই আওতাধীন। অিধকnt িতিন এেদর sাধীন ই1া ও কম:তৎপরতার pিত সদা দৃিh
রােখন এবং /গাটা সৃিhেলােকর ব]বsাপনার sােথ: pেয়াজন হেল তােত সরাসির হsেkপ কেরন।
িতন : িতিন সব?j
অপিরহায: সtা /য সৃিhিনচয়েক অিstদান কেরেছন তার ভূত- ভিবSত- বত:মান সmেn িতিন
সদা অবগত এবং তা তাঁর িনকট সদা বত:মান। /কােনা সৃিhর কী pেয়াজন হেব তা িতিন পূব:
/থেকই অবগত। কারণ, /স সৃিhর সৃিhপিরকlনা /তা িতিনই কেরিছেলন এবং /স পিরকlনা
Yতরীর সময় তার pেয়াজনও িতিনই িনধ:ারণ কের িদেয়িছেলন। এ কারেণ িতিন তার pেয়াজন
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পূরেণর ব]বsাও pকৃ িতেত Yতরী কের /রেখেছন। এভােব /গাটা সৃিhেলােকর জেn িতিন এক
ইিতবাচক লk]ািভসািরতার sিনি|ত ব]বsা কেরেছন। িতিন সৃিhকেম:র সূচনাকােলই /গাটা
সৃিhেলােকর জেn সামিgকভােব /য চূড়াn লk] িনধ:ারণ কের িদেয়েছন এতd]তীত /স লk]
পূরেণর িন|য়তা িছল না। তাই িতিন ,ধু সব:jই নন, বরং িতিন পরম jানময় ও মহাpjাময়
(হাকীম)ও বেট।
চার : িতিন পথpদশ?ন কেরন ও বাণী -পৗঁেছ -দন
িবচারবুিd লk] কের /য,

অপিরহায: সtা pিতিট pাণশীল সৃিhpজািতেক তােদর জীবনপেথ

চলা ও জীবনলেk] উপনীত হবার sিবধােথ: সহজাত pবণতার মাধ]েম ও বাণীর মাধ]েম পথ
pদশ:ন কেরেছন। উnততর pজািতেক,

িবেশষতঃ মাnষেক িতিন বাণী িদেয়েছন। এ বাণী

কখেনা বা pত]k অnভূিত (intuitionএর মাধ]েম -(,

কখেনা বা বkেব]র মাধ]েম িদেয়েছন।

কখেনা বা ভাব আকাের িদেয়েছন, কখেনা বা ভাষার ছাঁেচ /ফেল িদেয়েছন। কখেনা অবstগত
বাণীবাহক সtার মাধ]েম িদেয়েছন,

কখেনা সরাসির িদেয়েছন। কখেনা sেp িদেয়েছন,

কখেনা জাগরেণ িদেয়েছন। কখেনা বায়ুম/ল শbতর0 সৃিh কের িদেয়েছন -,

কখেনা ,ধু

sিনিদ:h />াতার কণ:kহের /পৗঁেছ িদেয়েছন তথা /কবল তারই কােনর পদ:ায় কmন সৃিhর
মাধ]েম তােক এ বাণী ,িনেয়েছন।
মানবজািতর ইিতহােস যুেগ যুেগ বhসংখ]ক িবিশh মাnষ সৃিhকত:ার কাছ /থেক /কােনা না
/কােনা ধরেনর বা একািধক ধরেনর বাণী লােভর দাবী কেরেছন। এ সব দাবীকারীর মেধ] অব*
কতক দাবীকারী িমথ]া দাবী কেরিছেলা। তেব িবচারবুিd পরীkািনরীkা কের /দেখেছ /য -,
এেদর মেধ] অেনেকর দাবী িনঃসেnেহ সত] িছেলা। উদাহরণsrপ, যখন /লখাপড়া নাজানা ও jানাজ:েনর sেযাগ /থেক বিuত /কােনা সেnহাতীতভােব pমািণত সত]বাদী ব]িk
মহাjানময় বাণী উপsাপন কেরন এবং দাবী কেরন /য, এ বাণী তাঁর িনকট অপিরহায: সtার
িনকট /থেক /পৗঁছােনা হেয়েছ তখন িবচারবুিdর পেk তাঁর /স দাবীেক সত] বেল gহণ করা
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ব]তীত গত]nর থােক না, িবেশষ কের িবচারবুিd যখন অপিরহায: সtার পেk তাঁর সৃিhর িনকট
এভােব িবেশষ বাণী /পৗঁছােনােক অসmব গণ] কের না।
বলা বাhল] /য, এ বাণীসমূহ ওপের বিণ:ত পnাসমূেহই pদান করা হেয়েছ, মাnেষর মেতা মুেখর
বাকযেntর dারা কথা উLারণ কের নয়। কারণ, অেnর িনকট বkব] ও বাণী /পৗঁছােনার জেn
মুখ ও বাকযেntর মুখােপkী হওয়ার nায় dব:লতা অপিরহায: সtার থাকেত পাের না।
পাঁচ : িতিন সতOবাদী
িবচারবুিd sীকার কের /য, মাnষ /য িমথ]া বেল তা তার অপূণ:তা ও অভাব জিনত dব:লতার
কারেণ, যিদও ব]িkেভেদ অভােবর অnভূিতর মেধ] িবিভnতা রেয়েছ। িকnt অপিরহায: সtা
সকল pকার অভাব- অিভেযাগ ও অপূণ:তার উেধ:। অতএব, িতিন /য পথিনেদ:শ /দন বা /য বাণী
pদান কেরন বা /য তথ] pকাশ কেরন তােত িমথ]া বা অসেত]র /লশমাt থাকেত পাের না। তাঁর
pদt পথিনেদ:েশ ও তেথ] pকৃত অবsা বা সত] Yব pিতফিলত হয় না।
ছয় : িতিন -দেখন ও -শােনন
অপিরহায: সtা সব:াবsায়ই ও সেব:াtমrেপ তাঁর সৃিhkলেক /দেখন, তােদর কথা /শােনন ও
তােদরেক জােনন। তেব তাঁর /দখার জেn /চােখর, /শানার জেn কােনর ও জানার জেn
তথ]সংgহ মাধ]ম (যntপািত ও pিতিনিধবগ:) pেয়াজন হয় না। কারণ, িতিন sান- কােলর উেধ:
সব:t ও সদা িবদ]মান িবধায় সৃিhkেলর kুdতম সৃিhর kুdতম গিতিবিধ বা কম:তৎপরতাও তাঁর
িনকট সদাই sতঃpকািশত ও সদাসংরিkত।
সাত : িতিন দয়ালু ও কেঠার
অপিরহায: সtা সকল pেয়াজেনর উেধ: হওয়া সেttও এবং ই1া করেল তাঁর পেk সৃিh না করা
সmব হওয়া সেttও িতিন ইিতবাচক ই1া dারা এ সৃিhেলাকেক সৃিh কেরেছন এবং সৃিhkেলর
পূণ:তািবধােন pেয়াজনীয় সকল উপায়উপকরণ সরবরাহ কেরেছন। এই অ -িst ও এেতা সব
উপায়িছেলা না। কােরা অিধকার নয় উপকরণ কােরা পাওনা -, তাই কায:তঃ তা তাঁর অngহ Yব
নয়। অnিদেক যারা এসব অngহ gহণ কের িন বা তা লােভর উপেযাগী কাজ না করায় তথা
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pেয়াজনীয় pাকৃিতক শত:াবলী পূরণ না করায় তা /থেক বিuত হেয়েছ বা এ সব অngেহর
অপচয় বা ভুল ব]বহার কেরেছ sভাবতঃই তারা kিতgs হেয়েছ বা হেত বাধ]। অপিরহায: সtা
ও সৃিhর মধ]কার সmেক:র /kেt এটাই হে1 তাঁর কেঠারতা।
মাnষ /যভােব কােরা pিত দয়ায় িচtচাuল] অnভব কের ও কােরা pিত /kােধ িkp হেয় যায়
অপিরহায: সtার অngহ ও কেঠারতা তdrপ নয়। বরং এর তুলনা আেলা ও আঁধােরর nায়। /য
আেলার সnান করেলা ও তা /পেয় তার সহায়তায় sীয় লk]পােন এিগেয় /গেলা /স সফল
হেলা। আর /য আেলা পিরত]াগ কের অnকাের পথ চলেলা /স অnকাের হাতেড় মরেলা ও
িবপদাপেদ িনপিতত হেলা।
বstতঃ মাnেষর ভােলা- মn কাজকম: এবং তাঁর আেদশিনেষধ মানা বা না মানার /kেt তাঁর
সntিh- অসntিh আমােদর সntিh- অসntিhর মেতা নয়। /কউ ভােলা কাজ করেল বা আমােদর
আেদশ পালন করেল sভাবতঃই আমরা অnের খুশী হই এবং আমােদর /চহারায়, কােজ ও কথায়
তার pকাশ ঘেট। অnিদেক /কউ মn কাজ করেল বা আমােদর িনেষধাjা অমাn করেল বা
আিদh কাজ না করেল আমােদর মেধ] তার িবপরীত pিতিkয়া ঘেট তথা আমরা অসnth বা kুd
হই। অপিরহায: সtার সntিh- অসntিh এ ধরেনর নয়। বরং ভােলা- মn কাজকম: সmাদন এবং
তাঁর আেদশ- িনেষেধর অnসরণ করা- না করার জn িতিন /য ইিতবাচক ও /নিতবাচক
pিতিkয়া (পািথ:ব ও পরকালীন উভয় জীবেনর জেn) িনধ:ারণ কের /রেখেছন তা- ই pিতফিলত
হয় এবং এটাই তাঁর সntিh- অসntিhর তাৎপয:। এর তুলনা করা যায় /কােনা কল]াণকামী কতৃ:ক
dিষত পািন পান না করার জেn pদt উপেদশ মাn ও অমাn করার এবং অss অবsায়
ডাkােরর িনেদ:িশত ওষুধ /সবন করার ও না করার পিরণিতর সােথ।
অব* এর সামাnতম ব]িতkমও হেব না এমন নয়। কারণ, ইিতপূেব: /যমন আভাস /দয়া
হেয়েছ, অিstমাtই ইিতবাচক। sতরাং অপিরহায: অিst ইিতবাচক এবং তাঁর সৃিhকমও:
ইিতবাচক। তাই এ /kেt যািntক িহসাব- িনকাশ িভিtক pিতিkয়া অিনবায: নয়। কারণ, এrপ
হেল সৃিhজগৎ অিstই লাভ করেতা না। /যেহতু িতিন ইিতবাচক এবং তাঁর সৃিhজগৎ ও
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ইিতবাচক /সেহতু ইিতবাচক কেম:র ইিতবাচক pিতিkয়া /ktিবেশেষ কমেবশী বৃিd পাওয়া
এবং /নিতবাচক কেম:র /নিতবাচক pিতিkয়া িকছুটা hাস পাওয়া খুবই sাভািবক। এর িবপরীত
ঘটা অসmব। এটাই অপিরহায: সtা ও তাঁর সৃিhিনচেয়র মধ]কার সmেক:র /kেt দয়া, অngহ,
kমা, pত]াবত:ন (তাওবাহ) ইত]ািদ িবিভn rেপ বিহঃpকািশত হয়।
অপিরহায: সtার আেরা কতক gণ- Yবিশh] sতntভােব িচিhত কের আেলাচনা করা চেল। িকnt
/স সব gণ- Yবিশh] /কােনা না /কােনাভােব এখােন আেলািচত /কােনা না /কােনা gণ- Yবিশেh]র
আওতাভুk িবেবচনা করা /যেত পাের।
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অপিরহায? সtার উলুিহয়Oাত্ বা উপাsতা
অপিরহায: সtার অপর /য Yবিশh]িট উেlখ না করেল নয় তা হে1 সৃিhর িনকট /থেক তাঁর
িনরuশ আnগত] লােভর অিধকার যােক shার িদক /থেক উলুিহয়]াত্ বা উপাsতা এবং সৃিhর
িদক /থেক ‘উবুিদয়]াত্ বা দাসt বলা চেল।
বstতঃ /গাটা সৃিhেলাকই অপিরহায: সtার ই1ার বিহঃpকাশ। মাnষ /য সব সৃিhকম: সmাদন
কের তােত মাnেষর ই1াশিk /স সৃিhকেম:র কারণসমূেহর মধ]কার একিট কারণ মাt। িকnt
/গাটা সৃিhেলােকর সৃিh, িsিত, বত:মানতা ও pবহমানতার একমাt ‘পূণ: কারণ’ sয়ং অপিরহায:
সtা। তাই /স সtার /মাকািবলায় সৃিhসtা /কােনাrপ sাধীনতা ও িনজstই দাবী করেত পাের
না। এমনিক তােক /কােনা sাধীনতা /দয়া হেলও তা- ও shার sাধীন ই1া ও সৃিhপিরকlনার
বিহঃpকাশ Yব নয়। এমতাবsায় /গাটা সৃিhেলােকর সৃিhিনচেয়র জেn তাঁর বরাবের
আtসমিপ:ত ও অnগত থাকা অপিরহায:।
বলা বাhল] /য, sয়ংিkয়, ই1াশিkহীন ও /sফ সহজাত pবণতা চািলত সৃিhসtায় /স আnগত]
পূণ: মাtায় িবদ]মান রেয়েছ। এমতাবsায় sাধীন ই1াশিk ও িবচারবুিdর অিধকারী সৃিhর জেn
এেহন shার /মাকািবলায় অিstহীন সমতুল] sীয় অিsেtর তু1তা অnভব কের তাঁর আেদশিনেষধ ও পসn- অপসেnর বরাবের /s1ায় আtসমপ:ণ ও তাঁর দাসt বরণ কের /নয়া এবং
মেন, মুেখ, কােজকেম:, আচার- আচরেণ ও িবিধবd আn{ািনকতার মধ] িদেয় তার pমাণ /পশ
করা অপিরহায:। এর ব]িতkম হেল তার sাভািবক ও pাকৃিতক পিরণিতর জেn অেপkা করা
ছাড়া তার আর গত]nর /নই।
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িবচারবুিdর দৃিDেত অপিরহায? সtার একt
িবচারবুিdর িবে&ষেণর চূড়াn রায় হে1 এই /য, আমােদর এ িব-জগৎ সহ /য /কােনা মাtার
সmব সকল জগেতর বstগত ও অবstগত িনিব:েশেষ সকল pকার সmব- অিsেtর আিদ উৎসেক
অিনবায:ভােবই সকল পূণ:তার অিধকারী অপিরহায: সtা হেত হেব। অিনবায:ভােবই এ অপিরহায:
সtােক হেত হেব সকল pকার অপূণ:তা,

অভাব,

dব:লতা ও ঘাটিত /থেক পুেরাপুির মুk,

নেচৎ তাঁর পেk অপিরহায: সtা হওয়া সmব নয়। এখন po হে1,

এ অপিরহায: সtা িক

একজন হেত বাধ], নািক একািধক হওয়া সmব? এ ব]াপাের িবচারবুিd কী বেল?
এ ব]াপাের ধম:সমূেহর িনজs দাবী ও িব-ােসর ওপর িনভ:র করেত /গেল অকাট] সেত] উপনীত
হওয়া ও মতপাথ:ক] িনরসন সmব হেব না। তাই এ grtপূণ: িবষেয় মানদN িহেসেব সকেলর
জn যা সমান /সই িবচারবুিdর dারs হওয়া ছাড়া গত]nর /নই। অnিদেক মাnেষর িচnা ও
আচরণ িনয়ntেণ িবষয়িটর অপিরসীম grেtর কারেণ poিটেক অমীমাংিসতভােবও /ছেড় /দয়া
যায় না।

আিদ ঈIর সৃD -দব- -দবীর ধারণা
এ pসে0 pথেমই /য িবষয়িট sরণ করা /যেত পাের তা হে1 এই /য,

অংশীবাদী ধম:gেলা

বh- ঈ-রবাদী /য সব মতামত উপsাপন কেরেছ তােত সাধারণতঃ একজন আিদ ঈ-র বা
ঈ-রগেণর ঈ-র (পরেম-র) এবং তাঁর অধীনs বা সহেযাগী কতক ঈ-র বা /দব- /দবীর অিst
দাবী করা হয়। /কােনা /কােনা মেত অব* আিদ ঈ-র িবিভn সময় িবিভn rপ ধারণ কের
ধরাধােম আিবভূ:ত হেয়েছন বেল দাবী করা হয়।

107

আিদ ঈ-েরর অধীনs বা তাঁর সহেযাগী বh ঈ-েরর অিst সংkাn ধারণায় /য ধরেনর সtার
কথা বলা হয়,

ঐ সব ধম:মত অnযায়ীই,

সাধারণতঃ তারা আিদ ঈ-েররই সৃিh। আর বলা

বাhল] /য, সৃিh কখেনা অপিরহায: সtা হেত পাের না।
সৃিh যেতা উnত মােনরই /হাক,

সৃিh সৃিhই;

তার পেk অনnমুখােপkী পয:ােয়র shায়

পিরণত হওয়া বা এ পয:ােয়র অn /কােনা gেণর অিধকারী হওয়া সmব নয়। /কননা, সৃh সtা
হবার কারেণ অিনবায:ভােবই তােক তার shার মুখােপkী থাকেত হে1। অতএব, তােক shার
kমতায় অংশীদার গণ] করা যায় না।

একািধক অনািদ অপিরহায? সtার ধারণা
অংশীবাদী ধারণার একিট rপ এই /য,

সtাগতভােবই তথা অনািদ কাল /থেকই একািধক

অপিরহায: সtার অিst রেয়েছ।
িকnt িবচারবুিd এটা gহণ কের না। কারণ,

অপিরহায: সtােক অব*ই সকল পূণ:তাবাচক

gেণর পূণ: মাtায় অিধকারী হেত হেব। আর এ ধরেনর পূণ: সtা একািধক হেত পাের না।
কারণ, /য সব সtা অপূণ: ও সসীম /স সব সtার মেধ] অিstগত পারsিরক sাতnt] থাকা
অপিরহায:,

এর িবপরীেত িনরuশ পূণ: সtােক একািধক কlনা করা হেল /স /kেt তােদর

মেধ] পারsিরক sাতnt] না- থাকা অপিরহায:। কারণ,

sাতেnt]র উৎসই হে1 কােরা মেধ]

পূণ:তাবাচক gণাবলীর কতক বা /কােনািট পুেরাপুির বা অংশতঃ না- থাকা - যা অেnর মেধ]
রেয়েছ। এর িবপরীেত িনরuশ পূণ: সtা একািধক হেল তােদর সকেলই হেব সকল িদক িদেয়
hবh অিভn।
উদাহরণ srপ,
(/কননা,

সmাব] বৃহtম /গালেকর /চেয় বৃহtর /কােনা /গালক /যমন অকlনীয়

/স /kেt এই িdতীেয়াk /গালকিটই হেব বৃহtম,

d’িট /গালকও অকlনীয়। কারণ,

pথমিট নয়),

/তমিন বৃহtম

/স /kেt pথম /গালেকর sােনই িdতীয় /গালকেক sান
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gহণ করেত হেব এবং pথম /গালকিটর িবলুিp বা kুdতর /গালেক পিরণত হওয়া ছাড়া তা
সmব নয়। একইভােব,

অপিরহায: সtার জেn অপিরহায: সকল পূণ:তাবাচক gণাবলীর

অিধকারী ও সকল dব:লতার উধ:িsত পরম পূণ: সtা একািধক হওয়া অকlনীয়।
এরপরও যিদ তেক:র খািতের ধের /নয়া হয় /য, এrপ একািধক পূণ: সtা রেয়েছন, /স /kেt
সৃিhর িনকট তা অিভn সtাrেপ অnভূত হেত বাধ], িঠক /যভােব একিট বৃেtর ওপের hবh
আেরকিট বৃt অKন করা হেল তা দশ:েকর দৃিhেত একিটমাt বৃtrেপ pিতভাত হেত বাধ]।
তেব অংশীবাদীরা এ ধরেনর কিlত ঐ-িরক সtাসমূেহর ওপর সাধারণতঃ িভn িভn
পূণ:তাবাচক gণ ও কম:kমতা আেরাপ কের থােক এবং /ktিবেশেষ d’িট সtার ওপর অিভn
gণ ও কম:kমতা আেরাপ করেলও তােত মাtাগত পাথ:ক] থােক,

অথ:াৎ কিlত /কােনা

ঐ-িরক সtার মেধ] /কােনা ঐ-িরক gেণর pাধাn থােক এবং অnাn gণ থােক অেপkাকৃত
dব:ল মাtায়। অেনক /kেt কিlত ঐ-িরক সtাgেলার মধ]কার এেককিট সtা sতnt এক বা
একািধক gেণর অিধকারী এবং অnাn gণ /থেক শূn বেল মেন করা হয়। এর মােন হে1,
তােদর pেত]েকই sীয় এক বা একািধক পূণ:তাবাচক gেণর অিধকারী হেলও অnাn gেণর
অিধকারী না হওয়ায় বা অnাn gেণর /kেt পূণ:তার অিধকারী না হওয়ায় ঐ সব /kেt তারা
dব:ল ও পরিনভ:রশীল। অতএব, এrপ সtা অপিরহায: সtা হেত পাের না।

একািধক পূণা? m ঐIিরক সtার ধারণা
আেরকিট ধারণা হেত পাের এই /য,

ঐ-িরক সtাgেলার সকেলই পূণ:া0 সtা। তেব তারা

আেপােস তােদর িনেজেদর মেধ] কম:েktসমূহ বNন কের িনেয়েছ।
িকnt এrপ ধারণা gহণেযাগ] হেত পাের না। কারণ,

এেক /তা একািধক িনরuশ পূণ: সtার

অিst অসmব - যা আমরা ওপের বৃহtম /গালেকর উদাহরণ dারা pমাণ কেরিছ, িdতীয়তঃ
তেক:র খািতের এrপ সtার অিst /মেন িনেলও sীকার করেত হেব /য, সব:শিkমান সtার
অিনবায: Yবিশh] হে1,

এককভােব সািব:ক কতৃt
: । এ /kেt অেnর সােথ কম: ও কতৃt
:
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বNেনর জn তােদর কােরা পেkই pstত থাকা সmব হেত পাের না। বরং /স /kেt তােদর
মেধ] সংঘাত ও kমতার dnd অব*mাবী - যার পিরণিত হে1 /গাটা সৃিhেলােক চরম িবশৃMলা
ও gংস।
দাবী করা হেত পাের /য, pjাময়তার কারেণ ঐ-িরক সtাgেলা পারsিরক সংঘােত িলp না
হেয় আেপােস কম: ও কতৃt
: বNন কের িনেয়েছ। িকnt কিথত এ pjাময়তা হে1 মানিবক
pjাময়তা। মাnেষর jান ও শিk- kমতা সীমাবd িবধায় তােদর pjা অনেnাপায় অবsার
/pিkেত তােদরেক এrপ আেপাসমূলক িসdাn gহেণর অnkেল পথিনেদ:শ pদান কের।
এমনিক মানিবক pjাময়তা আেপােসর কম:নীিত িনেদ:শ করেলও তার মনsািttক pবণতা সব:ময়
ও সব:ব]াপক সাব:েভৗম kমতার িদেক। তেব এ pবণতা চিরতাথ: করার pেচhা ঝুঁিকবhল বেলই
(যা তােদর dব:লতার পিরচায়ক) তারা তা /থেক িবরত থােক। িকnt কখেনা ঝুঁিকমুkতা অnভূত
হেল অতঃপর তা চিরতাথ: করার pেচhা /থেক আর তারা িবরত থােক না। এমতাবsায়
‘সব:শিkমান’ সtার পেk আেপােসর poই ওেঠ না। আর আেপাস করার মােন হে1 সংি&h
সtা সব:শিkমান নয় এবং সব:শিkমান না হেল /স পরম পূণ: সtা হেত পাের না। কারণ, /স
/kেt /স কমপেk এই একিট gেণর িবচাের অপূণ:। অতএব, /স অপিরহায: সtা হেত পাের
না।
এ /kেt আেরকিট বড় সমsা হে1 িবিভn কেম:র ও কম:েkেtর পরsর- সmৃkতা। সৃিh,
লালন- পালন ও পিরচালনা এবং gংস ও মৃতু] যিদ িবিভn ঐ-িরক সtার মেধ] বিNত হয় /স
/kেt shার কেম:র ওপর অnেদর কম: িনভ:রশীল হেব। shা সtা যিদ সৃিh না করার িসdাn
/নয় /স /kেt অnরা অেকেজা হেয় পড়েত বাধ]। কারণ,

লালন- পালন,

পিরচালনা,

মৃতু]দান ও gংসসাধন করা বা না- করার িসdাngহণ /কবল তখিন অথ:বহ হেত পাের যখন
shাসtা /কােনা িকছুেক বা কাউেক সৃিh করেব। shাসtা সৃিh না করেল অnেদর ই1াঅিন1ার /কােনা তাৎপয: থােক না। অতএব,

এেহন সtা অপিরহায: সtা হেত পাের না।

অnিদেক যার /কবল সৃিhর kমতা আেছ এবং পিরচালনা ও pিতপালেনর kমতা /নই, িনেদন
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পেk মৃতু]দান ও gংসসাধেনর kমতা /নই, /স- ও অkম ও অপূণ: Yব নয়। অতএব, /স- ও
অপিরহায: সtা হেত পাের না।

অবতারবােদর ধারণা
অংশীবাদীেদর আেরকিট ধারণা অবতারবােদর ধারণা। অথ:াৎ সব:শিkমান ও সকল পূণ:তার
অিধকারী একেমবািdতীয়ম ঐ-িরক সtা তাঁর সৃিhর,

িবেশষ কের মাnেষর কল]াণােথ: যুেগ

যুেগ সৃিhর আকাের, িবেশষতঃ মাnষrেপ আিবভূ:ত হন। এrপ আিবভূত
: সtা হে1ন ঈ-েরর
অবতার বা ছdেবশী ঈ-র। এ মেত /য ধরেনর ঐ-িরক সtার কথা বলা হেয়েছ /স ধরেনর
সtাও অপিরহায: সtা হেত পাের না। কারণ, অসীম কখেনাই সসীম rপ ধারণ করেত পাের
না। অnিদেক সসীম মােনই অপূণ:তা।
আমরা ইিতপূেব:ও /যমন উেlখ কেরিছ,

সৃিhর কল]ােণর জn অসীম ও অশরীরী ঐ-িরক

সtার অথ:াৎ অপিরহায: অিsেtর সসীম হবার ও শরীরী হবার pেয়াজন /নই। এ /kেt তাঁর পk
/থেক এক বা একািধক আদশ: ও অnকরণেযাগ] সৃিh উপsাপনই যেথh। কারণ, সৃিh ও shার
সtাগত ধরন (category) ই আলাদা। তাই সৃিhর পূণ:তা মােন shায় বা ঈ-ের পিরণত হওয়া
নয়; তা সmবও নয়। অতএব, তার সামেন আদশ: সৃিh উপsাপেনর জn এক বা একািধক
িবেশষ সৃিh pেয়াজন; sয়ং ঈ-েরর জn সৃিhএবং তা সmবও ) rপ ধারেণর pেয়াজন /নই নয়,

কারণ,

rপ পিরবত:েনর মাধ]েম সসীম হওয়া মােন তার shা ও ঐ-িরক সtা /থেক

সৃিhসtায় অধঃপতন ।(যার পর আর /স ঈ-র থােক না বরং সব:শিkমান shার পেk অnসরণীয় আদশ: সৃিh উপsাপন করা সmব। এটা সmব না হেল
তা তার অপূণ:তা ও অkমতার পিরচায়ক এবং /স /kেt /স অপিরহায: সtা হেত পাের না।
অবতারবাদ pমাণ করার জn অেনক সময় হাsNর kট যুিkর অবতারণা করা হয়। বলা হয়,
ঈ-র সব িকছু করেত সkম,

অতএব,

িতিন সৃিhrেপ আtpকাশ করেতও সkম;

এটা পােরন না বলেল তাঁেক অkম মেন করা হয়।
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িতিন

এ ধরেনর বkব] যুিkিবjােনর দৃিhেত pত]াখ]াত অেযৗিkক kটতািক:ক বkব] Yব নয়।
কারণ,

‘সkমতা’ ও ‘অkমতা’ /কবল /স কােজর /kেtই pেযাজ] যা সmাদন করা

িবচারবুিdর দৃিhেত সmব। /তমিন অিst বলেত /কবল তা- ই বুঝায় যার অিstলাভ সmব;
যার অিstলাভই অসmব /তমন িকছুেক অিstদান করেত পারা বা না- পারা /কােনাটারই po
আেস না। বরং যা িকছু সংঘিটত হওয়া বা অিstলাভ করা সmব ,ধু তা িনেয়ই আেলাচনা করা
/যেত পাের /য, তা িক sতঃই অপিরহায: অিst, নািক সmব অিst তথা অিstলােভর জেn
pেয়াজনীয় শত:াবলী পূরণ হেল অিstলাভ কের?
একিট বst খাঁিট /সানার হেত পাের,

খাঁিট /রৗেপ]র হেত পাের অথবা sণ:- /রৗেপ]র িম>েণও

Yতরী হেত পাের। িকnt একই সােথ তা পুেরাপুির খাঁিট sেণ:র হেব, আবার খাঁিট /রৗেপ]রও হেব
- এটা হেত পাের না। অnিদেক তা যিদ sণ: ও /রৗেপ]র সংিম>ণ হেয় থােক তাহেল তােত
শতকরা যেতা ভাগ /রৗপ] রেয়েছ sণ: িহেসেব তা শতকরা তেতা ভাগ অ- খাঁিট বা িনm মােনর
sণ:। /তমিন /রৗপ] হওয়ার দৃিhেত তা সাধারণ /রৗেপ]র /চেয় তেতাখািন উnততর যেতাখািন
তােত sণ: রেয়েছ; িকnt তােত sেণ:র ভাগ থাকেলও /রৗপ] sণ: হেয় যায় িন। অnিদেক যা খাঁিট
sণ: তা sণ: হবার পাশাপািশ একই সােথ খাঁিট /রৗপ] হেত না পারায় তা এেত ব]বhত sেণ:র
জn trিট বা অসmূণ:তা িহেসেব পিরগিণত হয় না।
/তমিন অপিরহায: সtা ও সmব সtা অিsেtর pাথিমক ও /মৗল িবভাজেনর িবচােরই পরsর
sতnt এবং /য /কােনা সmব সtাই sীয় অিstলাভ ও অিst অব]াহত রাখার জn অপিরহায:
সtার ওপর িনভ:রশীল। এমতাবsায় /কােনাভােবই অপিরহায: সtার পেk সmব সtায় পিরণত
হওয়া এবং সmব সtার পেk অপিরহায: সtায় পিরণত হওয়া সmব নয়। অতএব, অপিরহায:
সtার পেk সসীম সৃিh তথা অবতাের rপাnিরত হেত না পারা তাঁর অkমতার পিরচায়ক নয়।
তেক:র খািতের যিদ অবতারবােদর ধারণােক সmব বেল ধের /নয়া হয়,
সমsার উdব ঘটেত বাধ]। pথমতঃ /কােনা সৃিh,

/যমন: মnSগেভ: জngহণকারী /কােনা

সৃিh যেতাই অেলৗিকক কম: সmাদন কrক না /কন,
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/তা /স /kেt d’িট

/স /য sয়ং ঈ-র অথ:াৎ ঈ-রই /য

মnSসnানrেপ আিবভূত
: হেয়েছন - অেনেকর মেনই এ মেম: pত]য় সৃিh হেব না। কারণ,
অবতার না হেয়ও অেনেকর পেk অেলৗিকক কম: সmাদন করা সmব,

/যমন: জাdকর বা

বstিবjােন ব]াপক ও sগভীর jােনর অিধকারী ব]িk।
এ /kেt অেলৗিককেtর মাtা,

ব]াপকতা বা গভীরতা /কােনা ব]াপার নয়। কারণ,

অেনক

জাdকর বা অেনক িবjানীর মেধ] অব*ই /কউ না /কউ অnেদর তুলনায় />{তর হেবই।
এমতাবsায় ঈ-রেক অবতারrেপ আিবভূ:ত হেত হেল এমনভােব হওয়া উিচত যােত pেত]েকর
মেনই তাঁর ঈ-র হওয়া সmেক: দৃঢ় pত]েয়র সৃিh হয় (অতঃপর কায:তঃ /কউ তাঁেক /মেন িনক
বা না- ই /মেন িনক)।
িকnt অবতারবাদী ধারণাnযায়ী ঈ-র /যভােব অবতার িহেসেব আিবভূ:ত হন তােত িবচারবুিd এ
ধরেনর pত]েয়র অিধকারী হেত পাের না। কারণ,

মnSগেভ: (বা অn /কােনা pাণীর গেভ:)

জngহণজিনত সীমাবdতাই মাnেষর মেন তার ঈ-রেtর দাবী সmেক: অিব-াস সৃিh কের।
এমতাবsায় অবতারবােদর আসল উেd*ই ব]থ: হেয় যায়। অথ:াৎ /য মানবkেলর িশkার
উেdে* তার অবতারrেপ আিবভ:াব /সই মানবkেলর পেk তােক অবতারrেপ গণ] করা ও
তার কাছ /থেক িশkা gহণ করা অসmব হেয় পেড়।
িdতীয়তঃ মাnেষর জn /কবল একজন আদশ: মাnষই অnকরণীয় আদশ: হেত পােরন,

sয়ং

ঈ-র নন। তাই অবতার কতৃ:ক মাnষেক sপেথ আনা /তা দূেরর কথা, বরং এ মতবাদ মাnেষর
kপেথর ওপর অব]াহত থাকার কারণsrপ হেয় থােক। কারণ, /স /kেt মাnষ এ মেম: যুিk
খুঁেজ পায় /য, সমs রকেমর kpবৃিt, কামনা- বাসনা, /লাভ- লালসা ও dব:লতা /থেক মুk
sয়ং ঈ-েরর পেk /যভােব পাপাচার ও অnায় /থেক দূের থাকা সmব,
kpবৃিt,

কামনা- বাসনা,

আমােদর মেতা

/লাভ- লালসা ও dব:লতার অিধকারী সৃিhর পেk িক তা সmব?

িনঃসেnেহ ss িবচারবুিd তার এ যুিkেক gহণ কের। ফেল অবতারবাদী ধারণা মাnেষর sপেথ
আসার কারণ /তা হয়ই না,

বরং তার পথ'hতার কারণ হেয় থােক। যুেগ যুেগ /যখােনই

অবতারবাদী ধারণা িবsার লাভ কেরেছ /সখােনই এমনিটই ঘটেত /দখা /গেছ।
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ঈIেরর gণাবলীর sতnt ঐIিরক সtার ধারণা

অংশীবাদীেদর আেরকিট ধারণা হে1 সৃিhকত:া বা ঈ-েরর িবিভn gণেক sতnt ব]িkসtা তথা
sতnt ঐ-িরক সtা rেপ গণ] করা (ও তদnযায়ী আরাধনা করা)। এটাও এক
িবচারবুিdpত]াখ]াত ধারণা। কারণ, এক ব]িk বh gেণর অিধকারী হেত পােরন, িকnt তাই
বেল তাঁেক বh ব]িk িহেসেব িবেবচনা করা /যেত পাের না। অব* ব]িkেক তার নােমর
পিরবেত: িবিভn gেণর িভিtেত সেmাধন করা /যেত পাের, িকnt তা কখেনাই এমনভােব হওয়া
উিচত নয় যা /থেক িবিভn sতnt ব]িkেtর ধারণা জn িনেত পাের।
অব* মাnেষর /বলায় ব]িkর সtা ও gণাবলী অিবভাজ] নয়। এক ব]িk jানী, তেব তােক
jানহীনrেপও ধারণা করা /যেত পাের। িযিন একজন িপতা তাঁেক িনঃসnানrেপও কlনা করা
চেল। িকnt অপিরহায: সtার সtা ও gণাবলী অিবভাজ] ও অেযৗগ। অপিরহায: সtার জn /য সব
পূণ:তাবাচক gণ পূণ: মাtায় থাকা অপিরহায: তার /কােনািট বাদ িদেয় তাঁেক িচnাও করা যায় না।
কারণ, তার একিটও বাদ িদেল বা একিট gেণর মাtা পূণ:তম- এর /চেয় সামাnও কম হেল
িতিন আর অপিরহায: সtাrেপ গণ] হেত পােরন না। এমনিক Yচিnকভােবও তাঁর সtা ও
gণাবলীেক িবি1nভােব িচnা করা যায় না। অতএব, তাঁর /য /কােনা gেণর pিতই মেনােযাগ
/দয়া /হাক না /কন, তাঁেক অিভn সtা িহেসেবই গণ] করেত হেব।
/যেহতু অপিরহায: অিsেtর সtা ও gণাবলী অিবভাজ],

/সেহতু তাঁর িবিভn gেণর িবিভn

/দবতা বা অবতার rেপ আtpকাশ করাও অসmব। কারণ, তা করেত হেল তাঁর gণাবলীেক
তাঁর সtা /থেক িবি1n করেত হেব। িকnt তাঁর সtা ও gণাবলী অিভn অথ:াৎ sয়ং সtাই gণ
এবং gণই সtা িবধায় এrপ িবি1nতা অসmব। অব* িবিভn সৃিhর মেধ] িতিন তাঁর িবিভn
gেণর ‘pভাব’ pিতফিলত করেত পােরন এবং তা ঐ /kেt অnাn সৃিhর জn অnসরণেযাগ]
আদশ: িহেসেব গণ] হেত পাের। িকnt অপিরহায: সtা হে1ন sয়ং gণ (কারণ, তাঁর সtা ও gণ
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অিভn);

িতিন gণািnত নন। এমতাবsায় gণািnত সtার মেধ] gেণর বিহঃpকাশ যেতা উL

মাtায়ই সংঘিটত /হাক না /কন, /স /kেt ঐ সmব সtােক অপিরহায: সtার gণিবেশষ বেল
গণ] করা /যেত পাের না।
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ঈIেরর gণাবলীর -দবমূিত? িনম?াণ
এ /kেt অপিরহায: সtার িবিভn gেণর বিহঃpকাশrেপ িবিভn /দবমূিত: রচনা অিধকতর
অেযৗিkক কাজ। কারণ, pথমতঃ অপিরহায: ও অশরীরী অসীম সtার জেn /কােনা সসীম ও
শরীরী rপ কlনা করা মােন তাঁর srপ সmেn িমথ]া রচনা। কারণ, িতিন দশ:নেযাগ] শরীরী
সtা নন, এমতাবsায় তাঁর জেn pতীক রচনা মােন িমথ]া রচনা। pতীক কখেনা pকৃত নয়।
তথািপ সীিমত সmব সtার /kেt pতীক বা rপক pকৃত সtা সmেক: িকছুটা ধারণা িদেত
সkম, িকnt অপিরহায: অসীম সtার /kেt তা সmব নয়।
/কােনা ব]িkর মূিত: Yতরী করা হেল /স মূিত: ঐ ব]িk নয়, তেব তা ঐ ব]িk সmেক: একটা
বািhক ধারণা িদেত সkম। ফেল পের ঐ ব]িkেক /দখেত /গেল কােরা পেk বুঝেত পারা সmব
/য,

এ হে1 /সই ব]িk যার মূিত: /স ইিতপূেব: /দেখেছ। িকnt /য অসীম সtােক চkু ধারণ

করেত পাের না তাঁর মূিত: রচনা /কবল িব'াnই করেত পাের। কারণ, তা দশ:েকর মন- মগেয
এক সসীম ও দশ:নেযাগ] shার িমথ]া ধারণােকই Yতরী কের /দয়।
অnিদেক /কােনা ব]িkর িবিভn gেণর সােথ িবিভn ব]িkর পিরিচিতর কারেণ তারা ঐ ব]িkর
অিভn মূিত: বা ছিবেকই িনজ িনজ পিরিচত ব]িk মেন করেত পাের। এেত ব]িkর পিরিচিত
িবিভn ব]িkর কােছ অসmূণ: হেলও তার ব]িkক rপ তথা মূিত: বা ছিব তােদর কােছ অিভn।
/যমন: একই ছিবর ব]িk কােরা কােছ কিব ওমর Yখয়াম হেত পােরন,

আবার কােরা কােছ

/জািতিব:jানী ওমর Yখয়াম হেত পােরন। এ /kেt dই ব]িkরই জানা অসmূণ: ও খিNত হেলও
তারা /য ওমর Yখয়াম সmেক: /জেনেছ তােত সেnহ /নই। িকnt dই ব]িkর কােছ যিদ dই sতnt
ব]িkর ছিব ওমর Yখয়াম িহেসেব িবেবিচত হয় তাহেল তা /য িমথ]ার ওপর pিতি{ত তােত
সেnেহর অবকাশ /নই। /যমন, ধrন, কিব ওমর Yখয়ােমর নাক লmা, িকnt ওমর Yখয়াম
নােম একজন িবjানী আেছন যার নাক থ]াবড়া। এ /kেt দশ:ক কখেনাই তােদরেক এক ব]িk
বেল মেন করেব না। এরপর যিদ তােদর নামও আলাদা হয়,
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/যমন: একজনেক কিব ওমর

এবং আেরক জনেক িবjানী Yখয়াম বলা হয়, /স /kেt কােরা পেkই এ d’জনেক এক ব]িk
মেন করা সmব হেব না।
এ কারেণই অপিরহায: সtার িবিভn gণবাচক নােমর িবপরীেত িভn িভn /চহারা ও আকৃিতর
/দবমূিত: রচনার ফেল কায:তঃ িবিভn gেণর অিধকারী কতgেলা sতnt সtার ধারণাই মাnেষর
মন- মগেয sান লাভ কের। আর তা ,ধু শরীরীকরণ বা সসীমকরেণর িদক /থেকই নয়,
sতntীকরেণর িদক /থেকও অপিরহায: সtার সােথ সmক:হীন। তাই তা অপিরহায: সtার
pিতিনিধtsানীয় হেত পাের না।
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িd- ঈIরবাদী ধারণা
অপিরহায: সtা সmেক: অংশীবাদী ধারণাসমূেহর মেধ] আেরকিট ধারণা হে1 কল]ােণর ঈ-র ও
অকল]ােণর ঈ-র সংkাn ধারণা।
আমরা আেগই আেলাচনা কের এ উপসংহাের উপনীত হেয়িছ /য, অপিরহায: সtা তাঁর সংjা ও
পূণ:তার িবচাের একািধক হেত পােরন না। এমতাবsায় তথাকিথত অকল]ােণর ঈ-র অপিরহায:
সtা হেত পাের না। কারণ, sয়ং ‘অিst’ ( সmব ও অপিরহায: িনিব:েশেষ) হে1 ইিতবাচক।
pকৃত পেk /নিতবাচক বলেত িকছু /নই;

ইিতবাচকতার অnপিsিত বা ঘাটিতই হে1

/নিতবাচকতা। অথ:াৎ /নিতবাচকতা অিst নয়, অনিst। এমতাবsায় পূণ:তাবাচক ইিতবাচক
gণাবলীর পূণ:তম মাtার অিধকারী সtাই হে1ন অপিরহায: সtা। অতএব, এমন সtায় /কােনা
পূণ:তাবাচক gেণর অnপিsিত বা ঘাটিত বা /কােনাrপ অকল]াণ থাকেত পাের না।
অnিদেক /কােনা সtার মেধ] /কােনা অকল]ােণর চরমতম rপ pত]k করা /গেল বুঝেত হেব
/য, ঐ সtা পূণ:তাবাচক /কােনা /কােনা বা কতক বা সকল gণ /থেক শূn। এমতাবsায় /স
সtার পেk অপিরহায: সtা হবার তথা ঈ-র হবার poই ওেঠ না। অতএব, অকল]ােণর ঈ-র
বেল িকছু থাকেত পাের না। এrপ অকল]ােণর নায়কেক ঈ-র গণ] করা ও তার আরাধনা করার
পিরণিত হে1 অকল]াণ লাভ করা ও অকল]াণকারীেত পিরণত হওয়া। কারণ,

/য সtা

কল]াণgণশূn /স কল]াণgণেক িবনh কের িদেত বাধ]। তার কােছ অকল]াণ /থেক মুিk pাথ:না
কের লাভ /নই। কারণ, এrপ pাথ:নার ফেল তার মেধ] দয়ার উেdক হেব এবং /স দয়া কের
অকল]াণ /থেক /রহাই /দেব - এটা সmব নয়। তার মেধ] দয়াrপ কল]াণgেণর অিst /নই
বেলই /তা /স এrপ অকল]াণকর হেয়েছ এবং অকল]াণ ছিড়েয় /দয়ার কােজ ব]s রেয়েছ।
এrপ অকল]াণকর (অথ:াৎ কল]াণgণহীন) সtা /থেক থাকেল /স অব*ই অপিরহায: সtা নয়।
বরং /স সmব সtা মাt। অতএব, /স ঈ-র হেত পাের না। এমতাবsায় তার অকল]াণ /থেক
বাঁচার জেn সকল কল]ােণর উৎস অপিরহায: সtার সােথই সmৃk হেত হেব। িনঃসেnেহ িতিন
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অকল]াণ /থেক রkা করেত সkম। আর রkাকামীেক রkায় অসমথ: হেল িতিন হেবন অসmূণ:
ও অkম। ফেল িতিন অপিরহায: সtা হেত পােরন না। তেব িতিন অকল]াণ /থেক রkা করেবন
িক না তা sতnt ব]াপার। কারণ, এ ব]াপাের িতিন পুেরাপুির sাধীন। তেব িতিন ‘পারেবন িক
না’ তাঁর সmেক: এrপ po /তালার অবকাশ /নই।
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িttবাদী ধারণা
অপিরহায: সtা সmেক: অংশীবাদীেদর আেরকিট ধারণা হে1 িপতা,
ধারণা। িবচারবুিdর িবচাের এ ধারণািট সব:ািধক dব:ল। কারণ,
িপতা,

পিবt পুt ও পিবt আtা sতnt,

পুt ও আtা সংkাn

কখেনা বলা হয় /য,

পিবt

আবার কখেনা বলা হয় অিভn। কখেনা িতনেক

সমপয:ায়ভুk গণ] করা হয়, কখেনাবা অপর d’জনেক পিবt িপতার সৃিhrেপ গণ] করা হয়।
বstতঃ এ মতিট একিট /গালকধাঁধা সৃিhকারী kসংsারা1n অn িব-ােসর ওপর িভিtশীল,
/কােনাrপ pকৃত দাশ:িনকতার ওপর িভিtশীল নয়। কারণ, অপিরহায: সtােক অিনবায:ভােবই
সtা ও gেণর িদক /থেক অিভn ও অিবভাজ] হেত হেব। অnথায় /স হেব অসmূণ: ও িনভ:রশীল
সtা। এমনিক তােক িবিভn অংেশ িবভk কের িচnা করেল /স /kেt /স তার অংশসমূেহর
ওপর এবং তার অংশসমূহ পরsেরর ওপর িনভ:রশীল হেব। এrপ িনভ:রশীল সtা অপিরহায:
সtা হেত পাের না। অতএব,

িতেন এক এবং এক িতন হেত পাের না। আর পিবt পুt ও

পিবt আtা যিদ পিবt িপতার সৃিh হেয় থােক /তা /স /kেt এতdভয় হেব সmব সtা। আর
সmব সtা অপিরহায: সtা নয়।
অপিরহায: সtা সকল pকার অপূণ:তা ও অভাব- অিভেযাগ /থেক মুk। অতএব, িতিন সnান,
stী ও পিরবােরর pেয়াজনীয়তা /থেক মুk। িবেশষ কের /কােনা সmব সtােক তাঁর পেk পুt
িহেসেব পিরgহণ করা সmব নয়।
মাnেষর মেধ] /য সnান লােভর সহজাত আকাkা িবদ]মান তার জn দায়ী তার িবিভn ধরেনর
অপূণ:তা ও সীমাবdতা। সnােনর মাধ]েম তার এ অপূণ:তা ও সীমাবdতা আংিশক হেলও পূরণ
হয় এবং এ কারেণই /স সnােনর pেয়াজন অnভব কের। /যেহতু পরম pমুk ও সকল পূণ:তার
পূণ: মাtায় অিধকারী অপিরহায: সtার /কােনাrপ অপূণ:তা ও সীমাবdতা /নই /সেহতু িতিন
সnান জnদােনর বা পিরgহেণর pবণতা /থেক মুk হেত বাধ]।
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অnিদেক /য /কােনা pজািতর সnান সমpজািতর হেয় থােক। সৃিh ও shার মধ]কার ব]বধান
dই pজািতর মধ]কার ব]বধােনর তুলনায় /কািট /কািট gণ /বশী। /কােনা মাnষ যিদ একিট
psরকণা বা একিট মৃত /পাকােক হােত তুেল /নয় এবং বেল /য,
পিরgহণ করলাম,

তাহেল তা যেতাখািন পাগলািম হেব,

আিম এটােক পুtrেপ

অপিরহায: সtা সব:shা কতৃ:ক

/কােনা সৃিhেক - তা /স সৃিh যেতা উnত মােনর ও যতখািন পূণ:তার অিধকারীই /হাক না /কন পুtrেপ পিরgহেণর ধারণা /পাষণ মােন তাঁর ওপর এর /চেয় /কািট /কািট gেণ /বশী মাtার
পাগলািম আেরাপ Yব নয়।
আর পুtেক যিদ সৃিhসtা গণ] না কের অপিরহায: সtাrেপ গণ] করা হয় /স /kেt তা এক
অpকৃত ও অসmব দাবী Yব নয়। কারণ,

অপিরহায: সtা সকল pকার পূণ:তাবাচক gেণর

পূণ:তম মাtার অিধকারী হেত বাধ]। অতএব,

এrপ সtা একািধক হেত পাের না। এমনিক

তেক:র খািতের যিদ একািধক হওয়ােক সmবও গণ] করা হয়, /তা /স /kেt সমময:াদাসmn
dই অপিরহায: সtার একজনেক িপতা ও অপর জনেক পুt গণ] করা /যেত পাের না। কারণ,
একজনেক িপতা ও অপর জনেক পুt গণ] করার পর আর তােদর সমময:াদা থােক না।
এমতাবsায় যার ময:াদা hাস পায় (পুt) তােক অপিরহায: সtাrেপ গণ] করা চেল না।
এ pসে0 উেlখ করা /যেত পাের /য,

/কােনা সৃিhর ব]িতkমধম:ী সৃিh ও gণৈবিশেh]র

কারেণও তােক অপিরহায: সtার সnান rেপ গণ] করা /যেত পাের না। বstতঃ মাnেষর কােছ যা
িবsয়কর ও ব]িতkমধম:ী,

সব:শিkমান অপিরহায: সtার কােছ তা একিট অিত সাধারণ

ব]াপার মাt। অব* িতিন /কােনা িনয়মেক সৃিhেলােক কতটা কায:কর রাখেবন তা তাঁর ই1ার
ব]াপার। যিদ িবsয়কর িকছু /থেক থােক /তা /স িবsয় ,ধু িপতা বা মাতা িবহেন /কােনা
মাnষেক সৃিh করা নয়, বরং িপতা- মাতা উভয় িবহেন pথম মাnেষর সৃিh। বরং এর /চেয়ও
িবsয়কর হে1 শূn /থেক এ সৃিhকেম:র সূচনাকরণ বা সৃিhেলােকর আিদ উপকরণািদর
সৃিhকরণ।
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বত:মােন বstিবjানীরা /য িsেফন হিকংএর মত gহণ কের িনেয় বলেছন /য -,
কিণকা (primary particle) /থেক /গাটা িব-জগত সৃিh হেয়েছ,

একিট আিদ

যিদ /স ধারণাই সিঠক হেয়

থােক /তা িববত:নpিkয়ায় সমg বstজগত এবং িববত:ন ও Yবpিবক pিkয়ার সমnেয়
pাণীজগেতর সৃিhর /চেয়ও /কািট /কািট gেণ িবsয়কর হে1 শূn /থেক /সই আিদ কিণকার
সৃিh। অতএব,

/কােনা মাnেষর জn িবsয়কর হেলই তােক ঈ-েরর পুt মেন করার

/যৗিkকতা /নই।
এ pসে0 আেরা উেlখ করেত হয় /য, সাmpিতককােল আিবNৃত /kািনং পdিত িপতা ছাড়া ,ধু
মাতা /থেক সnান জnদােনর সmাবনা pমািণত কেরেছ। এমতাবsায় িপতা ছাড়া ,ধু মাতা
/থেক জngহেণর সােথ ঐ-িরকতার অিধকারী হওয়ার /কােনাই সmক: /নই।
/কারআন মজীেদর সােk]র িভিtেত মুসলমানেদর কােছ হযরত ঈসা (আঃ)- এর িপতািবহীন
জn ও তাঁর মাতার চািরিtক পিবtতা একিট িবতক:াতীত িবষয়। /কারআন মজীেদর বণ:না
অnযায়ী আlাহর পk /থেক একজন /ফেরশতা এেস হযরত মারইয়াম (আঃ)/ক তাঁর গেভ:
একজন /নককার সnান জngহেণর ঐশী িসdােnর sসংবাদ pদান কেরন।
সব:শিkমান shা /kািনং বা /ফেরশতার মুখােপkী নন। িতিন যা চান তা- ই করেত পােরন এবং
/যভােব চান /সভােবই করেত পােরন। তাই মুসলমানেদর কােছ এই pিkয়াগত িবষয়িট
sshভােব pমািণত হওয়া বা না হওয়ায় িকছু আেস যায় না। সব:াবsায়ই তােদর কােছ হযরত
ঈসা (আঃ)- এর িপতা ব]তীতই িন^াপ মাতার গেভ: জngহেণর িবষয়িট অকাট] সত]। িকnt এ
ধরেনর ব]িতkমী জেnর কারেণ তাঁেক /খাদার পুt গণ] করার /যৗিkকতা /নই। কারণ,
একই সূt (/কারআন মজীদ) তাঁেক মাnষ,

আlাহর বাnাh (দাস) ও আlাহর নবী বেল

জািনেয়েছ।
অব* /কারআন মজীেদর ভাS অnযায়ী তৎকালীন বিন ইসরাঈেলর িনকটও pকৃত সত]
অজানা িছেলা না। কারণ, হযরত ঈসা (আঃ) জেnর পর মাতৃেkােড় /থেকই কথা বেলন এবং
িনেজেক আlাহর নবী বেল /ঘাষণা কেরন। িকnt এ ব]াপাের /কারআন মজীদ ছাড়া আর /কােনা
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pমাণ] দলীল /নই। ইয়াহূদীরা /জেন,েন /s1ায় সত] /গাপন কেরেছ এবং হযরত ঈসা (আঃ)এর জn সmেক: িমথ]া অপবাদ িদেয়েছ। এ অপবাদ খNেনর /kেt ইনজীেলর বত:মান
সংsরণসমূহ /থেক /কােনাভােব উপকৃত হওয়া সmব নয়। কারণ, বত:মােন ইনজীল নােম যা
চালু আেছ তা হে1 pকৃত ইনজীেলর (আংিশক) বাণী,

হযরত ঈসা (আঃ)- এর কথা ও

জীবনকািহনী এবং সংি&h /লখকেদর বkেব]র সংিম>ণ। /কউ যিদ রাসূেল আকরাম হযরত
মুহাmাদ (:াঃ)- এর জীবনীgn রচনা কেরন এবং তােত তাঁর িকছু কথা (হাদীেছ kাওলী) ও
/কারআন মজীেদর কতক আয়াত উdৃত কেরন,

/যমন: যিদ বেলন /য,

‘এ ঘটনা pসে0

আয়াত নািযল হেলা /য, . . . ’, তাহেল /কবল ঐ gেnর সােথই বত:মােন pচিলত ইনজীেলর
বাকিবnােসর বা রচনারীিতর তুলনা করা চেল। তdপির ইনজীেলর রেয়েছ ডজন ডজন সংsরণ
যা pমাণ কের /য, এ gn তার মূল rেপ িবদ]মান /নই, বরং িবকৃত হেয় /গেছ।
এতদসেttও pচিলত ইনজীলেক তেক:র খািতের pামাণ] বেল ধের িনেলও তা ইয়াহূদীেদর /দয়া
অপবাদ খNেনর /kেt তা কােজ আসেব না। কারণ,

pথেম pমাণ করেত হেব /য, হযরত

ঈসা (আঃ) নবী িছেলন। /কবল এর পরই তাঁর ওপর নািযলকৃত আসমানী িকতাব ইনজীল (যিদ
pমাণ করা যায় /য, তা অিবকৃতভােব বত:মান আেছ) দলীল িহেসেব gহণেযাগ] হেত পাের। /য
ব]িkেক হযরত ঈসা (আঃ)- এর নবুওয়াত (খৃsানেদর দাবী অnযায়ী /খাদার পুt হওয়ার
িবষয়িট) /মেন /নয়ার জn দাও‘আত /দয়া হেব তার কােছ পূব: /থেকই ইনজীেলর /কােনা মূল]
থাকেত পাের না। তার কােছ ইনজীেলর মূল] হেব হযরত ঈসা (আঃ)/ক নবী িহেসেব গণ] করার
পর।
অতএব, হযরত ঈসা (আঃ)- এর pিত কাউেক দাও‘আত িদেত হেল তা িদেত হেব িবচারবুিdর
িভিtেত। এ /kেt তাঁর pিত দাও‘আত /দয়ার জn /কারআন মজীদই হে1 একমাt দলীল।
িকnt যারা /কারআন মজীদেক ঐশী িকতাব িহেসেব জােন না তােদর পেk হযরত ঈসা (আঃ)
সmেক: /কারআন মজীেদর দলীল /থেক সাহায] gহণ করা সmব নয়। sতরাং যারা /কারআন
মজীেদর ঐিশতা সmেn িনি|ত নয় তােদর কােছ হযরত ঈসা (আঃ)- এর /খাদার পুt অথবা নবী
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বেল পিরগিণত হওয়া /তা দূেরর কথা, তাঁর জেnর িবষয়িটই সংশয়া1nrেপ গণ] হেত বাধ]।
এমতাবsায় এেহন ব]িkেক /খাদার পুt বেল দাবী করা /কবল িবচারবুিd বজ:নকারী
kসংsারা1n অn দাবীদারেদর পেkই সmব।

-দবেদবীেদর ঈIেরর কম?গত অংশীদার হওয়ার ধারণা

অংশীবাদী ধ]ানধারণাসমূেহর মেধ] সব /শেষ /যিটর ওপর আেলাকপাত করেত হয় তা হে1,
/দব- /দবীরা সtাগতভােব ঈ-েরর অংশীদার নয়,

বরং কম:গত িদক /থেক তাঁর অংশীদার;

তারা ঈ-েরর িবেশষ ধরেনর উnততম সৃিh এবং sয়ং ঈ-েরর পk /থেক তােদর ওপর সৃিhকম:
ও সৃিhেলােকর পিরচালনার িবিভn দািয়t অপ:ণ করা হেয়েছ।
এ pসে0 বলেত হয় /য, অপিরহায: সtা যিদ একিট িবেশষ ধরেনর বা pজািতর সৃিhেক সৃিh
কেরন এবং তােদর মাধ]েম অnাn সৃিhেক সৃিh করেত ও সৃিhজগেতর পিরচালনা ব]বsা
চালােত চান, তােত আপিtর িকছু /নই; এটা িতিন করেতই পােরন। িকnt /স /kেt কিথত
সৃিh সব:শিkমান অপিরহায: সtার ই1ার বাইের চলার sাধীনতা পােব - এটা সmব নয়। এrপ
সৃিh সৃিhকত:ার পূণ: অnগত ও sশৃMল হেত বাধ]। এমতাবsায় তারা sাধীন এিkয়ার সmn
মাnেষর /চেয় উnততর হেত পাের না। অতএব,

মাnষ তােদর কােছ নত হেত বা তােদর

উপাসনা করেত পাের না।
আমরা যিদ /মেন /নই /য,

সৃিhকত:ার পk /থেক সৃিhেলােকর কাজকম: পিরচালনার জn এ

ধরেনর /কােনা িবেশষ সৃিhর ওপের দািয়t অপ:ণ করা হেয়েছ তাহেলও,

এমনিক অপিরহায:

সtার সােথ সmক: pিত{ার /kেtও মাnেষর জn তােদর কাছ /থেক সাহায] gহণ করা
অপিরহায: নয়। কারণ,
আেছন। অতএব,

অপিরহায: সtা অিনবায:ভােবই সকল sান ও কালেক আয়t কের

িতিন সব:t ও সব:দা িবরাজমান এবং pিতিট সৃিhরই িনকটতম অবsােন

অবsান করেছন। /কােনা সময় ও /কােনা sানই তাঁর অিst /থেক শূn নয়। অn কথায় বলা
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/যেত পাের /য,

/গাটা সৃিhেলাক তাঁর ই1াশিkেতই অবsান করেছ,

কারণ,

ইিতপূেব:ই

আমরা pমাণ কেরিছ /য, সৃিhkল /কবল তােদর অিstলােভর জnই অপিরহায: সtার ওপর
িনভ:রশীল নয়, বরং তােদর িsিত বা িটেক থাকার জnও pিত মুহূেত:ই তাঁর ওপর িনভ:রশীল।
অতএব,

তাঁর ও সৃিhর মেধ] /কােনাrপ sািনক ও কািলক দূরt /নই। সৃতরাং মাnেষর

আেবদন- িনেবদন তাঁর কােছ /পশ করা অn /য কােরা কােছ /পশ করার /চেয় সহজতর।
এমতাবsায়,

সৃিhকত:ার সােথ সmক: pিত{া ও রkার জn অn /কােনা সৃিhর িনকট (এবং

সmবতঃ তার িনেজর /চেয় িনমড়বতর সৃিhর িনকট) মাথা নত করা িনবু:িdতার পিরচায়ক Yব নয়।
/কােনা মহািবjানী ও মহাশিkধর সmােটর /কােনা pজা যিদ তাঁর দরবাের িগেয় তাঁর সামেন
হািযর /থেক তাঁেক kিন:শ করা ও তাঁর কােছ আেবদন /পেশর পিরবেত: তাঁর িদেক িপঠ িদেয়,
/সখােন ঘুের /বড়ােনা /কােনা কিmউটার- চািলত /রাবটেক kিন:শ কের তার pশংসাগীিত
গাইেত ,r কের, /স /kেt তােক ঐ /রাবট /তা /কােনা উপকার করেত পারেবই না, বরং
এেত সmােটর /kােধর উেdক হওয়া এবং /লাকিটেক দরবার /থেক /বর কের /দয়ার জn
/রাবটেদর pিত িনেদ:শদােনর সmাবনা pায় sিনি|ত। একজন িবjানী- সmােটর সােথ
আচরেণর ব]াপারটা যিদ এ ধরেনর হয়,

/তা /স /kেt সব:শিkমান অপিরহায: সtার সােথ

সmেক:র /kেt এ ধরেনর িনবু:িdতার পিরণাম অিধকতর মারাtক হেত বাধ]। অতএব, /দখা
যাে1, িবচারবুিd অপিরহায: সtার সােথ /কােনা ধরেনর অংশীবািদতােকই সmব ও সিঠক বেল
গণ] কের না। /কবল অjতা,

অnt ও অসেচতনতাই অপিরহায: সtার িনরuশ একt

pত]াখ]ান ও অংশীবাদেক gহণ করেত পাের।
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িবচারবুিdর দৃিDেত সৃিD ও বOবsাপনার pিkয়া
মানবমেন িচরnন po: সকল অিsেtর উৎস মহান সৃিhকত:া পরম jানময় অপিরহায: সtা /কন
সৃিhকেম:র সূচনা করেলন এবং তা কীভােব করেলন? কীভােব িতিন এেতা সব অকlনীয়
সূkতম সৃিh /থেক ,r কের অকlনীয় িবশাল সৃিhিনচয়েক অিst দান করেলন এবং কীভােব
এর ব]বsাপনা ও পিরচালনা করেছন? িবষয়িট িক এrপ /য, িতিন সৃিhpিkয়ার সূচনা কের
িদেয়েছন,

অতঃপর সব িকছু sয়ংিkয়ভােব চলেছ এবং তাঁর আর িকছুই করার /নই? নািক

এrপ /কােনা sয়ংিkয়তার sান /নই,

বরং pিত মুহূেত: pিতিট সৃিhই তাঁর pত]k ভূিমকার

dারা অিst লাভ করেছ ও সামেন এিগেয় চলেছ? িবচারবুিd এ /kেt আমােদরেক কী বেল?

সৃিDকম? sDাgেণর sতঃsূত? বিহঃpকাশ
pথেমই po জােগ,

িতিন /কন সৃিhকেম:র সূচনা করেলন? পরম pমুk অপিরহায: সtা /তা

সকল অপূণ:তা ও সকল pেয়াজন /থেক মুk, তাহেল িতিন সৃিhর সূচনা করেলন /কন?
িবচারবুিd এ /kেt সহেজই /য উপসংহাের উপনীত হয় তা হে1, অনিst /যমন /নিতবাচক,
/তমিন অিst হে1 ইিতবাচক। পরম pমুk অপিরহায: সtা সতত িবদ]মান ও িচরnন অিsেtর
অিধকারী। অতএব, িতিন ইিতবাচকতা ও /নিতবাচকতার মধ]বত:ী ‘িনরেপkতা’- rপ /কােনা
কাlিনক Yবিশেh]র অিধকারী নন। বরং িতিন ইিতবাচক,

আর সৃিhকম: সmাদনও একিট

ইিতবাচক Yবিশh]। আর /যেহতু িতিন সকল pকার ইিতবাচক gণৈবিশেh]র পূণ:তম মাtার
অিধকারী,

/সেহতু িতিন সৃিhkমতারও অিধকারী। অতএব,

তাঁর এ সৃিhkমতার ইিতবাচক

বিহঃpকাশ ঘটেব - এটাই /তা sাভািবক। তাই সৃিhকম: তাঁর জn /কােনা pেয়াজন নয়, বরং
তাঁর সৃিhkমতার sতঃsূত: বিহঃpকাশ।
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sতঃsূতত
? া মােন sয়ংিkয়তা নয়

অপিরহায: সtার সৃিhকম: তাঁর shাkমতার sতঃsূত: বিহঃpকাশ, িকnt এই sতঃsূত:তা মােন
sয়ংিkয়তা হেত পাের না। কারণ,

সৃিhেলােকর অিstলাভ ও তা অব]াহত থাকা এবং তার

এিগেয় চলােক sয়ংিkয় গণ] করার মােন হে1 িবষয়িট সৃিhকত:ার ই1া- অিন1ার তথা
িনয়ntেণর বাইের থাকা। এrপ ধারণা মােন কায:তঃ তাঁর pিত যািntকতা তথা pকারাnের এক
ধরেনর অkমতা আেরাপ Yব নয়। িকnt িতিন /য /কােনা ধরেনর অkমতা /থেক pমুk। তাই
িবচারবুিdর রায় হে1 এই /য, সৃিhেলাক সব:াবsায়ই তাঁর ই1াশিkর আওতাধীন।

িতিন pাকৃিতক িবধােনর sDা

অেনেকর ধারণা হে1 এই /য, পরম pমুk সৃিhকত:া /ছাট- বড় pিতিট সmব- অিsেtর সৃিh,
িsিত ও সামেন এিগেয় চলা সmেক: pিত মুহূেত: িসdাn /নন। িকnt এrপ ধারণা তাঁর
মহািবjানময়তার Yবিশেh]র সােথ /মােটই সামdsশীল নয়। কারণ,

িবচারবুিd লk] কের

/য, অিধকতর ময:াদাবান কত:া সব কাজ িনেজ করেত সkম হেলও সব িকছু িনেজই কেরন না।
উদাহরণsrপ,

এক ব]িk তার শারীিরক শিk dারা /কােনা কাজ সmাদন কের এবং অপর

এক ব]িk একিট যnt Yতরী কের ও তা চালােনার জn চালক িনেয়াগ কের একই কাজ /সই
যেntর সাহােয] সmাদন কের। এ /kেt আমরা িdতীেয়াk ব]িkেক অিধকতর ময:াদাবান কত:া
িহেসেব গণ] কের থািক।
sতরাং মহাjানময় অপিরহায: সtার জn সামdsশীল হে1 এটাই /য, িতিন সৃিhকরণ এবং
সৃিhর িsিত ও এিগেয় চলার জn িনয়মাবলী /বঁেধ /দেবন,

আর সব িকছু তদnযায়ী চলেত

থাকেব। আমরা আমােদর অিভjতায় এ ধরেনর িনয়মাবলী pত]k কির /যgেলােক আমরা
pাকৃিতক িবধান বেল থািক।
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িতিন sাধীন সৃিDর কােজ হsেkপ কেরন

আমরা লk] করিছ /য মহাjানময় সৃিhকত:া তাঁর সৃিhkেলর জn অনিতkম] pাকৃিতক
িনয়মাবলীর আওতায় তাঁর কতক সৃিhেক কতক ব]াপাের sাধীনতা িদেয়েছন। অথ:াৎ সৃিh ও তার
এিগেয় চলার /kেt িতিন িনেজ /যমন sয়ংিkয়তার উেধ: /তমিন িতিন তাঁর সকল সৃিhেক সকল
/kেt pাকৃিতক িবধােনর শৃMেল /বঁেধ sয়ংিkয়তার অধীন কের /দন িন। /সেহতু /য সব
সৃিhেক িতিন কতক ব]াপাের sাধীনতা িদেয়েছন তারা কীভােব এ sাধীনতােক কােজ লাগায় /স
ব]াপাের িতিন দৃিh রাখেবন এবং /যখােনই সৃিhর ব]িkক বা সামিhক sােথ: বা /গাটা
সৃিhেলােকর সৃিh- উেdে*র বাsবায়েনর sােথ: হsেkেপর pেয়াজন হেব /সখােন িতিন হsেkপ
করেবন - এটাই sাভািবক।
আর এটা ssh /য, সৃিhর pিত দৃিh রাখা ও pেয়াজনেবােধ হsেkপ তাঁর িনেজর pেয়াজেন
নয়, বরং সৃিhরই pেয়াজেন। /যেহতু িতিন সৃিhেক অিstদান কেরেছন /সেহতু সৃিhর pেয়াজেন
ইিতবাচক হsেkপ করেবন - এটাই তাঁর সৃিhkমতার দাবী এবং এ দাবী পূরেণ কাপ:ণ] করার
মেতা dব:লতা /থেক িতিন pমুk।

অনবরত নব নব সৃিD
/যেহতু অপিরহায: সtার সৃিhkমতা অসীম,

/সেহতু কতক সৃিhেক (তার সংখ]া যত িTিলয়ন

িTিলয়নই /হাক না /কন) অিstদান বা অিsেt আনয়েনর pিkয়ার সূচনা কের /দয়ার পর িতিন
আেরা নতুন নতুন ধরেনর সৃিhেক অিstদােনর pিkয়ার সূচনা করা /থেক িবরত থাকেত পােরন
না। কারণ, /স /kেt তা হেব তাঁর shাkমতা কায:তঃ sিগত হেয় যাওয়ার সমতুল]। বরং িতিন
সদাসব:দাই নতুন নতুন ধরেনর সৃিhেক অিstদান ও নতুন নতুন ধরেনর সৃিhpিkয়ার সূচনা
করেবন এটাই তাঁর অসীম সৃিhkমতার sতঃsূত: বিহঃpকােশর দাবী। তেব বলা বাhল] /য,
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এটা তাঁর জn অিনবায: বা অপিরহায: হেত পাের না। বরং এটা সmূণr
: েপই তাঁর ই1াশিkর
অধীন, আর তাঁর ই1াশিk তাঁর ইিতবাচক gণাবলীরই অnতম।
তাহেল িবচারবুিdর দৃিhেত আমরা অপিরহায: সtা কতৃ:ক সৃিh ও ব]বsাপনা সংkাn কেয়কিট
সেত] উপনীত হেত পাির। এ সত]gেলা হে1:
িতিন অসীম সৃিhkমতার অিধকারী এবং অনবরত সৃিh কের চেলেছন।
সৃিhকম: তাঁর সৃিhkমতার sতঃsূত: ইিতবাচক বিহঃpকাশ,

িকnt এ sতঃsূত:তা মােন

sয়ংিkয়তা নয় এবং িতিন এrপ সৃিh ও ব]বsাপনা সmাদেন বাধ] নন।
িতিন সৃিhসমূেহর সূচনা কেরেছন এবং তার িsিত ও অgগিতর জn িনয়মাবলী (pাকৃিতক
িবিধিবধান) /বঁেধ িদেয়েছন। সব িকছু এ িনয়েমর আওতায় চলেছ।
তাঁরই িনধ:ািরত pাকৃিতক িবিধিবধােনর আওতায় িতিন কতক সৃিhেক িকছুটা sাধীনতা িদেয়েছন
এবং তােদর কেম:র pিত সব:দা দৃিh রােখন ও তােদরই pেয়াজেন অেনক সময় তােদর কােজ
হsেkপ কেরন।

সৃিDর কােজ sDার হsেkেপর pেয়াজনীয়তা
এখােন sাধীন ই1াশিkর অিধকারী সৃিhর কােজ তােদরই pেয়াজেন সৃিhকত:ার পk /থেক
হsেkপকরণ সmেক: িকছুটা আেলাকপাত করা pেয়াজন বেল মেন হয়। কারণ,
পাের /য,

po উঠেত

পরম jানময় সৃিhকত:া /তা সৃিhকম: সmাদেনর িসdাn gহণকােলই তাঁর pিতিট

সৃিhর অনাগত ভিবSৎ pেয়াজন সmেক: জােনন এবং /স pেয়াজন পূরেণর উপেযাগী কের
pাকৃিতক িবিধিবধান pণয়ন কেরই সৃিhর সূচনা কেরন। এমতাবsায় কী কের নতুন pেয়াজন
/দখা িদেত পাের - যা পূরেণর লেk] তাঁেক সৃিhর কােজ হsেkপ করেত হেব?
িবচারবুিdর সামাn pেয়াগ করেলই আমরা এ pেoর জবাব /পেত পাির। আমরা িবচারবুিdর
dারা বুঝেত পাির /য, এ সৃিhেলােকর সৃিhিনচয় gণগতভােব িবিভn পয:ােয় িবভk। আমােদর
পয:েবkণ kমতার আওতাধীন সৃিhিনচেয়র মেধ] /কােনা /কােনা সৃিh pাকৃিতক িনয়েমর কিঠন
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িনগেড় বাঁধা বেল আমােদর কােছ pতীয়মান হয় - যা যািntক pিkয়ায় এিগেয় চেলেছ এবং যার
/কােনাrপ sাধীন ই1াশিk ও কম:শিk /নই। িকnt অপর কতক সৃিh sাধীন ই1াশিkর
অিধকারী। এ সব সৃিhর মেধ] িবিভn pজািতর ই1াশিk ও sাধীনতার মাtা ও পয:ােয়র /kেt
পারsিরক পাথ:ক] রেয়েছ।
shার পk /থেক তােদরেক ই1াশিk ও sাধীনতা pদােনর মােনই হে1 সৃিhকত:া তােদর
ভিবSতেক, সরাসিরই /হাক বা pাকৃিতক িবিধিবধােনর dারাই /হাক, শতকরা একশ’ ভাগ
অপিরবত:নীয় কের /বঁেধ /দন িন এবং shা তােদর জn যা করা ও /যমনিট হওয়া পসn কেরন
/তমনিট হওয়া ও তা করার জn তােদরেক বাধ] কেরন না। িতিন তােদরেক কতক pাকৃিতক
িবিধিবধােনর িবrেd (/যমন: সহজাত pবণতার িবrেd) িবেdাহ করার kমতা ও sেযাগ
িদেয়েছন। এমনিক তারা চাইেল shার পসn- অপসেnর িবrdাচরণ করেত পারেব;

িতিন

তােদরেক /স sেযাগও িদেয়েছন, যিদও িবচারবুিdর দৃিhেত এটা sিনি|ত /য, িতিন পসn
কেরন না /য,

তারা এমনিট কrক। অথ:াৎ কতক সৃিhেক িতিন /য ই1াশিk ও sাধীনতা

িদেয়েছন তার দাবী িমটােত িগেয় িতিন তােদরেক তাঁর পসnনীয় কাজ সmাদেন ও তাঁর
অপসnনীয় কাজ সmাদন /থেক িবরত থাকেত বাধ] কেরন না।
বলা বাhল] /য,

ই1াশিk ও sাধীনতার অিধকারী এই সৃিhিনচয় pকৃিতক িবিধিবধােন

পিরবত:ন ঘটােত সkম না হেলও pাকৃিতক িবিধিবধােনর /s1াচারী pেয়াগ করেত পাের - যার
পিরণিতেত সৃিhেলােকর গিতধারায় কমেবশী /নিতবাচক pভাব িবsার লাভ কের। /ktিবেশেষ
এ /নিতবাচক pভাব এেতাখািন হেত পাের /য,

তা সৃিhেলােকর শৃMলা ও লk]েক ব]াহত

করেত পাের বা অn সৃিhর sাভািবক দাবীেক নsাৎ করেত পাের। এমতাবsায় সামিgকভােব
সৃিhেলােকর বা তার অংশিবেশেষর দাবী িমটােত িগেয় বা সৃিhেলাকেক তার চূড়াn লেk]
/পৗঁছােনার sােথ: িতিন ঐ সব সৃিhর কম:েkেt ইিতবাচক হsেkপ করেবন এটাই িবচারবুিdর
দাবী।
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সৃিDকত?ার jান ও sাধীন সৃিDর ভিবvৎ
এখােন একিট po উঠেত পাের /য,

অপিরহায: সtা িচরjানময় সৃিhকত:া /যেহতু অতীত ও

ভিবSৎ সব িকছু জােনন /সেহতু িতিন কিথত sাধীন সৃিhর ভিবSৎ সmেক:ও জােনন। আর
িতিন যা জােনন তার অnথা হেত পাের না। এমনিক shা যিদ কখেনা /কােনা sিনিদ:h সৃিhসtার
/কােনা িবেশষ কােজ হsেkপ কেরন,
/য,

/তা িনঃসেnেহ তা- ও িতিন আেগ /থেকই জানেতন

িতিন তার ঐ কােজ হsেkপ করেবন। অতএব,

তা অিনবায: িছেলা। ফেল এখােন

sাধীনতার /কােনা sান /নই।
এ িবষয়িট তাkদীর ( )ﺗﻘﺪﻳﺮবা ভাগ]িনধ:ারণ িবষয়ক আেলাচনার অnভুk
: যা একিট িবsািরত
আেলাচনার িবষয় এবং /য আেলাচনা /কবল িবচারবুিdর িভিtেত করা সmব নয়।৩ তেব এখােন
িবচারবুিd িভিtক আেলাচনায় আমরা সংেkেপ এর কেয়কিট িদেকর ওপের আেলাকপাত করেত
পাির। pথমতঃ আমরা আমােদর িবচারবুিd dারা অnভব কির /য,

আমরা জড় পদাথ: /থেক

sতnt এবং pাণশীল সৃিh হওয়ার কারেণ আমােদর ই1াশিk ও sাধীনতা রেয়েছ। িdতীয়তঃ
আমরা লk] কির /য,

মাnেষর ই1াশিk ও sাধীনতা pাণীর ই1াশিk ও sাধীনতার /চেয়

অেনক /বশী শিkশালী /য কারেণ অnাn pাণীর ব]িতkেম মাnষ তার সহজাত pবণতার
িবrেdও িবেdাহ করেত পাের। /যমন: চরম kুধাত: অবsায়ও এবং তার সামেন ssাd খাবার
থাকা সেttও ও তা খাওয়ার পেথ /কােনাrপ বাধা না থাকা সেttও /স তা খাওয়া /থেক িবরত
থাকেত পাের।
এখন po হে1,

কােরা ভিবSৎ সmেক: ভিবSৎ- jােনর অিধকারী অপিরহায: সtার জানা

থাকার মােনই /তা অিনবায: হেয় যাওয়া,

এমতাবsায় ই1াশিk ও sাধীনতার কী মােন হেত

পাের?
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এ pেoর জবাব হে1, সৃিhকত:ার সৃিh- ই1া বা িনধ:ারণ বা ভিবSৎ- jান মােন এrপ হওয়া
অপিরহায: নয় /য, অনn ভিবSেতর /ছাট- বড় pিতিট িবষয় তােত ‘অিনবায:’ rেপ থাকেবই।
কারণ,

তাহেল এর অথ: দাঁড়ায় তাঁর অনািদকালীন pথম ই1াকরেণর পর সব িকছু

sয়ংিkয়ভােব হেতই থাকেব; অতঃপর আর তাঁর ই1া করার মেতা বা করণীয় বলেত িকছুই
থাকেব না। এrপ হেল sয়ং তাঁর ই1াশিk,

সৃিhkমতা ও sাধীনতা অিনবায:তার িশকাের

পিরণত হেব - যা /থেক িতিন উেধ:। বরং তাঁর ই1া ও সৃিhিসdােnর মেধ] pত]k কম: ও সৃিh,
pাকৃিতক িবিধিবধান সৃিh,

pাকৃিতক িবধােনর আওতায় যািntক কায:kম,

সৃিhর মাধ]েম পেরাk কম: ও সৃিh,

ই1াশিkসmn

তাঁর িচরnন িনধ:ারণ এবং তাঁর উপিsত িনয়ntণ সবই

অnভুk
: রাখেত িতিন সkম। আর ভিবSৎ- জানা সmেক: বলেত হয় /য,

িতিন সৃিhর

ভিবSৎেক অংশতঃ অিনবায: কের িদেত পােরন, অংশতঃ শত:াধীন কের িদেত পােরন (/যমন:
/স এrপ করেল তার ফেল এই হেব,

আর ঐrপ করেল তার ফেল ঐ হেব) ও অংশতঃ

পুেরাপুির অিনধ:ািরত /রেখ িদেত পােরন এবং সংি&h সৃিhর ভিবSৎ তাঁর jােন এভােবই
অnভুk
: থাকেব - এটাই sাভািবক।
িবষয়িট আেরা িকছুটা সহজভােব বুঝার জn বলা /যেত পাের /য, /যেহতু shা তাঁর সৃিhর পুেরা
ভিবSেতর িদক মেনােযাগ িদেল তা অিনবায: হেয় যায় /সেহতু িতিন সংি&h সৃিhর sাধীন
/ktিটর ভিবSেতর pিত মেনােযাগ /দয়া /থেক িবরত থােকন এবং এভােব তার sাধীনতা
িনি|ত কেরন।৪
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sDার কেম?র সােথ কােলর সmক?
আমরা যখন বিল /য, পরম jানময় অপিরহায: সtা সব সময় সৃিh ও পিরচালনা কের চেলেছন
তখন এ pসে0 একিট কালগত po উঠেত পাের। কারণ, ‘সব সময়’ মােন অতীত, বত:মান
ও ভিবSৎ। িকnt অনািদ ও অনn অপিরহায: সtা কােলর উেধ:। অথ:াৎ তাঁর জn কাল pেযাজ]
নয়। তাই po উঠেত পাের /য,
সৃিhর সূচনা কেরেছন,

এমতাবsায় িতিন িছেলন,

আেছন ও থাকেবন অথবা িতিন

এখেনা সৃিh ও পিরচালনা করেছন এবং ভিবSেতও করেবন - এ

জাতীয় কথা dারা িক তাঁর সmেক: কালগত সীমাবdতা আেরাপ করা হয় না?
এর জবাব হে1, pকৃত পেk এ জাতীয় িkয়ার ব]বহার করা হয় সৃিhর কালগত সীমাবdতার
কারেণ। /যেহতু সৃিhসমূহ কােলর গেভ: অিst লাভ কের ও এিগেয় চেল /সেহতু কালিভিtক
িkয়াপদ ব]বহার ব]িতেরেক /কােনা কায: সৃিhkেলর জn অnধাবনেযাগ] নয়।
বstতঃ কাল ও sান হে1 এক ব]াপকতর সৃিh - যার গেভ: সকল সৃিhেক সৃিh ও অgগিত pদান
করা হেয়েছ। তেব এই sান ও কােলর আেপিkকতা রেয়েছ - যা বত:মান যুেগর িবjান,
িবেশষতঃ /কায়াTটাম পদাথ:িবjান sীকার করেছ। এই আেপিkকতা বstগত ও অবstগত অেনক
িকছুর সােথ সংি&h। অতএব, সামিgকভােব কাল- /ক /কােনা একিট sিনিদ:h মানদেN এবং
sানেকও /কােনা একিট sিনিদ:h মানদেN পিরমাপ করা সmব বেল মেন করা উিচত হেব না।
অতএব, pকৃত ব]াপার হে1 এই /য, একিট sিনিদ:h মানদেNর দৃিhেত বা িবচাের কােলর ও
sােনর /য ধারণা আমরা লাভ কির তার গেভ: িবিভn মানদেNর অেনক কাল ও sান রেয়েছ।
আবার এ বৃহৎ কাল ও sােনর nায় অেনকgেলা বৃহৎ কাল ও sান একিট বৃহtর কাল ও sােনর
গেভ: রেয়েছ। এভােব /শষ পয:n একিট সব:ব]াপক কাল ও sান রেয়েছ - অপিরহায: সtা যােক
সৃিh কের সকল সৃিhেক তার গেভ: sান িদেয়েছন। বলা বাhল] /য, িনmতর কাল ও sান dারা
উধ:তর কাল ও sান pভািবত হয় না। অতএব, উLতর কাল ও sােনর আওতাভুk পয:েবkক
িনmতর কাল ও sানেক পয:েবkণ করেল তার dারা িনেজ pভািবত হয় না। এভােব /শষ পয:n
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সব:ব]াপক sান- কােলরও উেধ: /য সtা িতিন সকল কাল ও sােনরই পয:েবkক, িকnt /কােনা
কাল ও sানই তাঁর /kেt pেযাজ] নয়।
সৃিhসtার অnতম grtপূণ: d’িট মাtা (Dimension) হে1 কাল ও sান। কােলর srপ ও
আেপিkকতা অnধাবন অত]n drহ ব]াপার এবং এ কারেণ এর আেপিkকতা সmেক:
অিভjতাজাত উদাহণ /দয়াও pায় অসmব। কারণ, অেনেক কত:ােভেদ অিভn কােলর িবিভn
অnভূিত ও িবিভn কেম:র (Object) ওপর অিভn কােলর িবিভn pভাবেক কােলর আেপিkকতার
pমাণ িহেসেব গণ] করেলও pকৃত পেk কােলর ‘অnভূিতর’ ও ‘pভােবর’ আেপিkকতা
কােলর আেপিkকতা pমাণ করেত সkম নয়। তেব sােনর আেপিkকতা /বাধগম] িবষয় বেট।
িবষয়িটেক অেপkাকৃত সহজেবাধগম] করার জn একিট উদাহরণ /দয়া /যেত পাের। বলা
বাhল] /য, অপিরহায: সtা shা, তাঁর Yবিশh] ও তাঁর কাজ অnধাবেনর জn সৃিh সmিক:ত
উদাহরণ হে1 dব:ল উদাহরণ - যােত pকৃত সত] pিতফিলত হয় না,

তেব pকৃত সেত]র

কাছাকািছ /পৗঁছা যায় ও /মাটামুিট ধারণা লাভ করা যায়। এ কারেণই /কবল িবষয়িটেক
সহজেবাধগম] করার লেk] আমরা এ ধরেনর dব:ল উদাহরেণর আ>য় িনেত পাির।
কাল ও sােনর সােথ অ0াি0ভােব জিড়ত একিট িবষয় হে1 গিত। তাই এই গিত /থেকই িবষয়িট
/মাটামুিট বুঝা /যেত পাের। কাল ও sােনর আওতাধীন pিতিট সৃিhই /কােনা না /কােনাভােব
গিতশীল অবsায় রেয়েছ। তেব pকৃত ব]াপার হেলা এ সৃিhেলােক বh ধরেনর গিত রেয়েছ। িকnt
সকল গিত সকল সৃিhর ওপর pভাব িবsার কের না। /যমন: পরমাণুর অভ]nের pচN গিত
রেয়েছ, িকnt এ গিত অণুর গিতেক pভািবত কের না। আবার sয়ং অণু গিতশীল, িকnt বh
অণু সমnেয় গিঠত /কােনা বstর গিতেক অণুর গিত pভািবত করেত পাের না।
এবার আেরকিট সহজেবাধ] দৃhােn আসা যাক। একিট /লাক একিট চলমান জাহােযর /ডেকর
ওপর একিদক /থেক আেরক িদেক /হঁেট যাে1, আর তার গােয়র ওপর, ধrন, তার িপেঠর
ওপর, একিট িপঁপড়া একিদক /থেক আেরক িদেক /হঁেট যাে1।
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এখােন িপঁপড়ার গিত dারা /লাকিটর গিত pভািবত হে1 না,

িকnt /লাকিটর হাঁটার কারেণ

িপঁপড়ািট d’িট গিতর অিধকারী হে1। অnিদেক জাহাযিট গিতশীল, ফেল িপঁপড়ার িতনিট,
/লাকিটর d’িট ও জাহােযর একিট গিত রেয়েছ। এভােব পৃিথবী,

/সৗরেলাক,

ছায়াপথ ও

অসংখ] ছায়াপথ সmিলত বৃহtর জগৎ এবং তdধ: জগৎসমূেহর গিত িবেবচনায় আনেল গিতর
সংখ]া িনmতর পয:ােয় kমাnেয় বৃিd /পেত থাকেব এবং উধ:তর পয:ােয় kমাnেয় hাস /পেত
থাকেব। অতঃপর আমরা উপনীত হেবা /গাটা সৃিhেলাকrপ একেকর shার কােছ িযিন গিতর
সmূণ: উেধ:।
উপেরাk উদাহরণ /থেক /য /কােনা সৃিhর গিতর ও /সই সােথ sানগত অবsােনর বht ও
আেপিkকতা pমািণত হয়।
একইভােব িতিন কাল ও sােনরও উেধ:। িকnt িতিন কাল, sান ও গিতর pকৃত পেk এ িতনিট ]
সৃিhর িতনিট মাtাহে1 একিট অিভn (Dimension) মাtshা ও পয:েবkক। এমতাবsায় [ সৃিh
ও পিরচালনার িতনিট কাল হে1 সৃিhর অবsান /থেক উdূত, shার অবsান /থেক নয়। কারণ,
তাঁর জn কাল বলেত িকছু /নই। বরং তাঁর কােছ সব িকছু সদা বত:মান। আমরা :বstত]
আমােদর জn িতনিট কােলর pবkা হেলও pকৃত পেk সৃিhর কাল মাt d’িট অতীত - ও
ভিবSৎ;

সৃিhর জn বত:মান মােন হে1 অতীত ও ভিবSেতর dই pািnক কালিবndর -

[িমলনsল মাt। আর shা কােলাধ: িবধায় সদা বত:মান।

অপিরহায? সtার সৃিDকরেণর তাৎপয?
ওপেরর আেলাচনা /থেক এ িবষয়িটও ssh হেয় যায় /য,

অপিরহায: সtার সৃিhকরণrপ

কেম:র তাৎপয: হে1 তাঁর সৃিhkমতা ও সৃিh- ই1ার সােথ (যা তাঁর সtা /থেক sতnt /কােনা gণ
নয়, বরং তাঁর সtাই) সৃিhর সmক:, যা সৃিhর কালগত Yবিশেh]র িবচাের অতীত ও ভিবSৎ
বেল pিতভাত হয়। /তমিন সৃিhর সােথ সmেক:র কারেণও কখেনা তা pাকৃিতক িবধানrেপ,
কখেনা অিবলেm কায:করেযাগ] ই1াrেপ,

কখেনা িবলেm কায:করেযাগ] ই1াrেপ,
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কখেনা

িবলেm কায:করেযাগ] িসdাnrেপ,

কখেনা pাকৃিতক িবধােন হsেkপrেপ,

কখেনা কতক

সৃিhর ই1াশিk ও sাধীনতা rেপ এবং কখেনা ই1াশিk ও sাধীনতার অিধকারী সৃিhর কেম:
হsেkপrেপ pিতভাত হয়।
অnিদেক যা িকছুেক আমরা pাকৃিতক িনয়েমর ব]িতkম বেল মেন কির তা- ও ব]িতkম নয়।
বরং তা- ও shা কতৃ:ক িনধ:ািরত িভn এক ধরেনর িবধান বেট, যিদও তা সচরাচর আমােদর
অিভjতার বাইের /থেক যায় িবধায় আমােদর jান তার srপ ধরেত পাের না। অnথায়
মহািবjানময় অপিরহায: সtার সৃিhকরণ ও পিরচালনা ব]বsায় ইিতবাচক িনয়মাবলী বিহভূ:ত
/কােনা িকছু িবচারবুিdর কােছ /বাধগম] হেত পাের না।
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সৃিDেলােক ‘অবািxত’ উপাদানসমূেহর অিsেtর তাৎপয?
এ জগেতর বুেক যা িকছু িবরাজমান মাnষ /স সেবর মধ] /থেক /কােনা /কােনা িজিনসেক তার
িনেজর জn কল]াণকর /দখেত পায় এবং /কােনা /কােনা িজিনসেক অকল]াণকর /দখেত পায়।
সৃিhpকৃিতেত িবরাজমান pাণীkল,

pাণহীন বst ও pাকৃিতক কারণ বা িবিধিবধান সমূেহর

কতকেক মাnষ িনেজর জn kিতকর,

িবপjনক,

এমনিক pাণঘাতী rেপ /দখেত পায়।

িবিভn ধরেনর /রাগব]ািধ ও pাকৃিতক dেয:ােগর িবrেd সংgাম কের তােক িটেক থাকেত হয়।
এ সব সংgােম কখেনা তার জয় হয়,

কখেনা পরাজয় ঘেট,

এমনিক অেনক সময় তােক

মৃতু]র /কােল ঢেল পড়েত হয়।
অব* sয়ং মাnষও মাnেষর জn অেনক অনাকািkত অবsা সৃিhর কারণ হেয় থােক। /যমন:
অেনক /রাগব]ািধ বংশাnkেম পরবত:ী বংশধরেদর মেধ] pবািহত হয়। িপতা- মাতার /সৗভাগ]
বা dভ:াগ] /থেক সnান- সnিতও /সৗভাগ] বা dভ:ােগ]র অিধকারী হয়। আবার মাnষ মাnেষর
ওপর যুলুম- অত]াচার কের।
pাকৃিতক ও মানিবক িনিব:েশেষ সমs রকেমর অবাি-ত ও অনাকািkত কায:কারণ ও অবsা
দশ:েন মাnেষর মেন সততই এ po জাgত হয় /য, /কন এ সব িকছু আেছ বা হে1? সৃিhকত:া
তাঁর সৃিhেত এ সব অবাি-ত উপাদান, কারণ ও পিরিsিত /রেখেছন কী উেdে*?
এ ধরেনর po /থেক মাnেষর মেন িবিভn ধরেনর সংশয় জn /নয়। কােরা মেন হয়,

এসব

‘অসামdেsর’ কারণ হয়েতা এই /য, িব-জগেতর িপছেন আেদৗ /কােনা মহাjানময় shার
অিst /নই, তাই ই1াশিkহীন অn pকৃিতর অn /খয়ালখুশীর পিরণিতেত এ সব িকছু ঘটেছ।
অnিদেক যারা সৃিhpকৃিত িনেয় গভীরভােব িচnা কের এবং সৃিhpকৃিতর িপছেন একজন
মহাjানময় shা ও পিরচালেকর অিst অnভব কের তােদর মেধ]ও অেনেক কিথত
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অসামdsসমূহ লk] কের এ উপসংহাের উপনীত হয় /য,
সৃিhকরণজিনত ‘আনেnর’ ( ! ?)

সৃিhকত:া /কবল তাঁর

জnই সব িকছু সৃিh কেরেছন;

এর িপছেন /কােনা

sিনিদ:h লk] /নই এবং সৃিhর ভােলা- মn ও sখ- dঃখ তাঁর িনকট /কােনা িবেবচ] িবষয় নয়।
মাnেষর মেন এ সব সংশেয়র উদয় হয় অপিরহায: সtা মহান সৃিhকত:ার সিঠক পিরচয় এবং
সৃিhজগৎ ও তার অিsেtর িপছেন িনিহত লk] সmেn সিঠক ধারণার অভাব /থেক।

সৃিDকত?া খামেখয়ািলপনা ও উদাসীনতা -থেক pমুk
ইিতপূেব: /যমন উেlখ করা হেয়েছ, কারণ ও ফলrিত িবিধর অধীন পিরবত:নশীল এ সৃিhজগৎ
এমন একজন সৃিhকত:া দাবী কের িযিন সকল pকার পূণ:তাবাচক gেণর অিধকারী এবং সকল
pকার অপূণ:তা /থেক মুk। অতএব, িনঃসেnেহ িতিন মহাjানময়, আর jানময়তার দাবী
হে1 উেd*হীন িকছু না করা। খামেখয়ািলপনা ও উদাসীনতা jানময়তা ও পূণ:তার সােথ খাপ
খায় না। আর /যেহতু িতিন সব রকেমর অভাব ও pেয়াজন /থেক মুk, অতএব, তাঁর আনn
লােভর pেয়াজন /নই। তাই িতিন আনn লােভর জn অথবা উেd*হীনভােব kীড়া1েল সৃিh
করেবন - এ কথা তাঁর সmেক: কlনাও করা যায় না। অতএব,

িতিন এমন িকছু করেত

পােরন না যার িপছেন /কােনা মহান উেd* িনিহত /নই বা চূড়াn িবচাের যােত সৃিhর জn
কল]াণ িনিহত /নই।

সকল সৃিD অিভn সৃিDসtার অংশ
সৃিhজগেত মাnষ যা িকছু অবাি-ত /দখেত পায় তার srপ অnধাবন করেত হেল কেয়কিট
িবষয়েক পটভূিম িহেসেব মেন রাখেত হেব। pথমতঃ সৃিhেলােকর pিতিট সৃিhেক আপতঃদৃিhেত
পরsর িবি1n, sতnt সৃিh এবং sতnt উেd* ও লেk]র অিধকারী বেল মেন হেলও pকৃত
পেk তা নয়। pিতিট সৃিh ব]িkক দৃিhেকাণ /থেক sতnt ও িনজs লk]- উেdে*র অিধকারী
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হওয়ার পাশাপািশ সমg সৃিhেলােকর একিট অংশ িহেসেব তার িভnতর একিট অবsান ও ভূিমকা
রেয়েছ।
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-গাটা সৃিDেলাক অিভn লkOািভসারী
ওপের /যমন আভাস /দয়া হেয়েছ,

গভীর পয:ােলাচনার মাধ]েম িবচারবুিd এ সেত] উপনীত

হয় /য, আসেল সমg সৃিhেলাক অসংখ] sতnt সtার সমিh হওয়ার পাশাপািশ সামিgকভােব
একিট sতnt বৃহtর সtা। আর এ কারেণ pিতিট সৃিhর িনজs লেk]র পাশাপািশ sভাবতঃই
/গাটা সৃিhেলােকর একিট sতnt বৃহtর লk] রেয়েছ। এ লk] বাsবায়েন সহেযািগতা করা
pিতিট সৃিhর দািয়t; তােক এ জnই সৃিh করা হেয়েছ এবং /জেন /হাক বা না /জেন /হাক,
/স এ উেd* বাsবায়েনই িনেয়ািজত রেয়েছ। অতএব,

সমg সৃিhেলােকর চূড়াn লk]

বাsবায়েন তার /য ভূিমকা তা- ই তার মুখ] ভূিমকা। sতরাং এ ভূিমকা পালন করেত িগেয় তার
ব]িhক লk]- উেd* বা sাথ: উৎসগ: করা অপিরহায: হেয় পড়েত পাের এবং অপিরহায: হেয়
পড়েল তােক তা- ই করেত হেব। কারণ,

এ বৃহtর লk] বাsবায়েন ভূিমকা পালেনই তার

অিsেtর সাথ:কতা িনিহত।
এ pসে0 মানবেদেহর উপমা /দয়া /যেত পাের। অসংখ] /লািহত কিণকা,

/-ত কিণকা,

মাংসেকাষ ও অnাn উপাদােন মানবেদহ গিঠত। এমনিক /রাগব]ািধর আkমণ বা dঘ:টনা
সংঘিটত না হেলও মাnেষর sাভািবক কম:তৎপরতার কারেণই তার /দেহর বh /লািহত কিণকা,
/-ত কিণকা ও মাংসেকাষ pিতিনয়ত gংস হেয় যাে1। অnিদেক নতুন নতুন /লািহত কিণকা,
/-ত কিণকা ও মাংসেকাষ সৃিh হে1। এমতাবsায় gংসpাp /লািহত কিণকা, /-ত কিণকা ও
মাংসেকােষর gংস হওয়ার িবষয়িটেক অnায় বা অিবচার মেন করা সmব নয়। কারণ, এ সব
/লািহত কিণকা, /-ত কিণকা ও মাংসেকােষর অিst মাnেষরই pেয়াজেন। আর sীয় pেয়াজন
পূরেণর লেk] পিরচািলত মাnেষর কম:তৎপরতার অিনবায: দাবী হে1 এ সব /লািহত কিণকা,
/-ত কিণকা ও মাংসেকােষর কতেকর gংসpািp।
এখােন অnধাবনেযাগ] িdতীয় িবষয়িট হে1 এই /য,

সৃিhেলােকর pাকৃিতক িবধানসমূহ

পরsর সmক:যk
ু এবং এ সব িবধােনর িkয়া- pিতিkয়ার ফেল সৃিhেলােক িববত:ন সংঘিটত
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হে1 যা সৃিhেলাকেক kমাnেয় পূণ: /থেক পূণ:তর অবsার িদেক এিগেয় িনেয় যাে1। আর মাnষ
ও অnাn pাণী /যেহতু এ pাকৃিতক জগেতই বসবাস করেছ, /সেহতু এ /থেক তােদর ওপর
ইিতবাচক ও /নিতবাচক উভয় ধরেনর pিতিkয়া সৃিh হেত বাধ]। এমতাবsায় সৃিhেলােকর
চূড়াn লেk]র জn অপিরহায: pাকৃিতক িবিধিবধান ও তার ফলাফল সmেক: আপিtর /কােনা
যুিkস0ত কারণ /নই।
অnধাবনেযাগ] তৃতীয় িবষয়িট হে1, pাণীkেলর, িবেশষতঃ মাnেষর sাধীনতা। সৃিhেলােকর
pাকৃিতক িবিধিবধােনর pিতিkয়া pাণহীন বstিনচেয়র ওপর যা- ই /হাক না /কন, /স ব]াপাের
pাণহীন বstর /kেt nায়- অnােয়র po /তালা যায় না। কারণ, /বাধশূn বstর লাভ- kিতর
poই ওেঠ না। এ po /কবল pাণশীল সৃিhর /kেtই pেযাজ]। বstতঃ pাকৃিতক কায:কারেণর
pিতিkয়া /কবল pাণশীল সৃিhর জnই কল]াণকর বা অকল]াণকর হেয় থােক। অব*
pাণীkল,

িবেশষতঃ মাnষ সহজাত বা অিজ:ত jােনর সহায়তায় pকৃিতর অেনক ‘অবাি-ত’

pিতিkয়া /থেক িনেজেক রkা করেত পাের। িকnt কােরা জn অn pাণী বা অn মাnেষর পk
/থেক /য kিতকারকতা উdূত হয় তা সব সময় sিনিদ:h pাকৃিতক িনয়েমর অnবত:ী নয় এবং এ
ধরেনর kিতকারকতাই িবড়mনার উৎস। সৃিhকত:ার সৃিhর কল]াণময় লk] থাকা সmেn যােদর
মেন সংশয় সৃিh হেয়েছ তােদর সংশেয়র মূল কারণ এই pাণশীল সৃিhর kিতকারকতা। তােদর
কথা হে1,

এ সব অকল]াণকর pাণশীল সৃিhর অথবা /কােনা সৃিhর মধ]কার অকল]াণকর

িদেকর (যিদও কল]ােণর পাশাপািশ) কী pেয়াজন িছেলা?

pাণীkেলর sাথ?সংঘাত sাধীনতার অিনবায? দাবী
এ pেoর জবাব /পেত কেয়কিট িবষেয়র pিত দৃিh িদেত হেব। pথমতঃ pাণীkল, িবেশষ কের
মাnেষর, pাণী বা মাnষ হবার অিনবায: দাবী হে1, তার অিstরkা ও িবকােশর sােথ: তার
িকছুটা sাধীনতা চাই। কম /হাক বা /বশীই /হাক,

তৎপরতার sাধীনতা না থাকেল /স pাণী

িহেসেবই পিরগিণত হেতা না। আর sাধীনতার দাবী হে1,
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একিদেক িবিভn pাণীর মেধ],

অnিদেক pাণী ও মাnেষর মেধ] এবং মাnেষর পরsেরর মেধ] সংঘাত সৃিh হেত পাের। এ
সংঘােতর pিতিkয়াও চূড়াn পিরণিতেত সৃিhেলােকর চূড়াn লেk] উপনীত হবার পেথ সহায়ক।
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‘অবািxত’ pিতিkয়া মাnেষর উnিতর কারণ

বstতঃ মানব pজািতর অিভjতা pমাণ কেরেছ, pাকৃিতক, pাণীজ ও মানব- জাত ‘অবাি-ত’
pিতিkয়া অসংখ] Yবjািনক আিবNােরর কারণ িহেসেব ভূিমকা পালন কেরেছ। মাnষ এ সব
pিতিkয়া /থেক বাঁচার পথ খুজ
ঁ েত িগেয় িচnা- গেবষণা কেরেছ এবং এমন সব িবsয়কর
আিবNার- উdাবন কেরেছ যা মানবসভ]তার সৃিh কেরেছ এবং তােক এিগেয় িনেয়েছ। আর
সৃিhেলােকর চূড়াn লেk]র বাsবায়েনর জn /য সব ঘটনা সংঘিটত হওয়া pেয়াজন তার মেধ]
অnতম হে1 />{তম সৃিh মাnষ সৃিhেলােক িনিহত সকল pাকৃিতক িবিধিবধান উpঘাটন করেব
ও িনেজেদর কল]ােণর জn তা কােজ লাগােব। িকnt কিথত অবাি-ত pিতিkয়াসমূহ না থাকেল
মাnষ আিবNার- উdাবেন অnpািণত হেতা না।
অব* pাকৃিতক জগেত, িবেশষতঃ pাণীজগেত এমন অেনক উপায়- উপকরণ পিরলিkত হয়
যার মেধ] দৃ*তঃ অকল]াণ ছাড়া /কােনাrপ কল]াণ িনিহত /নই। মাnষ মেন কের, এ সব
সৃিh না থাকেলই বা কী অsিবধা িছেলা?
আসেল বাhতঃ অকল]াণকর িহেসেব পিরদৃh সৃিhসমূেহর মেধ]ও /য কল]াণ িনিহত /নই এrপ
মেন করা িঠক নয়। কারণ, ইিতমেধ]ই িবিভn বািhক kিতকর উপাদান বা pাণী /থেক এমন
সব কল]াণকর উপাদান আিবNৃত হেয়েছ যা মাnষ পূেব: কlনাও করেত পারেতা না। উদাহরণ
srপ,

সােপর nায় মারাtক pাণঘাতী pাণীর িবষ মাnেষর িবরাট কল]াণ সাধেন ব]বhত

হে1 এবং অেনক /kেt সম ওযেনর sেণ:র তুলনায় িবেষর দাম কেয়ক gণ /বশী /দখা যায়।

kিতকারকতা আেপিkক
এমতাবsায় এ ব]াপাের সেnেহর অবকাশ /নই /য,

সৃিhkেলর সকল সৃিhর মেধ]ই

কল]াণকািরতা রেয়েছ। এ /kেt বাhতঃ kিতকারক যা পিরলিkত হয় তার kিতকারকতাও
আেপিkক। pথমতঃ অেনক pাণীর kিতকারকতা তােদর আtরkার sােথ: অপিরহায:। /যমন:
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সােপর িবষ এবং বাঘ ও িসংেহর দn- নখর তােদর আtরkার জn যrরী। িdতীয়তঃ এক সৃিhর
kিতকারকতা /কবল অn সৃিhর সংsেশ:ই অথ:াৎ পারsিরক সংঘােতর পিরিsিতেতই pকাশ
পায়। অnথায় pিতিট সৃিhই তার তার িনজs অবsােন snর। একিট সাপেক বা একিট িসংহেক
তােদর িনজs অবsােন /রেখ পয:েবkণ করেল তার /সৗnয: ও তার সৃিhেত সৃিhকত:ার চমৎকার
সৃিhkশলতাই ধরা পড়েব। /তমিন একিট কাঁটাগাছেক তার িনজs অবsােন /রেখ /দখেল
তােকও snর ও sেকৗশল সৃিh rেপ /দখা যােব।
এরপর আেস মাnেষর মধ]কার অবাি-ত িদকসমূেহর কথা। ইিতপূেব:ই আমরা উেlখ কেরিছ
/য, pাণীkল, িবেশষতঃ মাnষ কমেবশী sাধীনতার অিধকারী। আর এেদর sাধীনতার মেধ]
পারsিরক সংঘাতও অিনবায:।

ইিতবাচক {বিশেDOর -নিতবাচক বOবহার
pাণী িহেসেব অপিরহায: sাধীনতার অিতিরk মাnেষর রেয়েছ আেরক ধরেনর sাধীনতা যােক
sাধীন ই1াশিk নােম অিভিহত করা যায়। অথ:াৎ তার ই1াশিk অnাn pাণীর ই1াশিkর
nায় ,ধু সহজাত pবণতা তথা আtরkার তািগদ /থেকই উdূত নয়, বরং সৃিhর /সরা িহেসেব
তার মেধ] রেয়েছ ধরণীর বুেক sীয় /নতৃt, কতৃt
: , আিধপত], />{t ও মািলকানা pিত{ার
pবণতা। এ pবণতা /থেক উdূত িবেশষ ধরেনর ই1া ও তা বাsবায়েনর pেচhা চালােনা তার
অnতম Yবিশh]।
মাnেষর এ িবেশষ ই1াশিk ও kমতা খারাপ িকছু /তা নয়ই, বরং এ হে1 তার এক িবরাট
ইিতবাচক Yবিশh]। িকnt এ Yবিশh]েক ইিতবাচকভােব ব]বহার না কের /নিতবাচকভােব ব]বহার
করার ফেল অবাি-ত অবsার সৃিh হে1। এ kিতকারকতা /রাধ করেত হেল হয় তােক এ kমতা
/থেক বিuত করেত হেতা,

অথবা এ kমতার অপব]বহারpবণতা /থেক তােক মুk রাখেত

হেতা। িকnt তাহেল তার পিরণিত কী হেতা?
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pাণী িহেসেব pদt sাধীনতার পাশাপািশ মাnষেক pদt mাধীন ই1াশিk তােক /দয়া না হেল
মাnষ মাnষ হেতা না; /sফ একিট উnত sেরর pাণীpজািত হেতা। /স /kেt তার dারা jানিবjােনর িবকাশ ও সভ]তার সৃিh হেতা না। অnিদেক তােক সৃজনkমতা pদান করার
পাশাপািশ তার অপব]বহার করার kমতা িবলুp কের /দয়া হেল কায:তঃ /স /ফেরশতার
কাছাকািছ /কােনা pাণীেত পিরণত হেতা, মাnষ হেতা না এবং মাnেষর মেধ] সৃিhকত:ার সকল
gেণর (সীিমত মাtায় হেলও) /য সমাহার /দখা যাে1 তথা /স /যভােব সৃিhকত:ার pিত1িব বা
pিতিনিধ rেপ আিবভূ:ত হেয়েছ তার মেধ] এ Yবিশেh]র পিরপূণ: pকাশ ঘটেতা না। অn কথায়,
তার মেধ] সৃিhকত:ার সৃিhkমতার /য সেব:াL বিহঃpকাশ ঘেটেছ তা ঘটেতা না। কারণ,
সৃিhকত:ার সৃিhkমতার সেব:াL বিহঃpকাশ মােন হে1 তাঁর gণাবলীর অnrপ gণাবলী সmn
সৃিhর উdব ঘটােনা,

যিদও সৃিh ও সসীম হবার কারেণ এ সৃিhর মেধ] তাঁর /স gণাবলীর

বিহঃpকাশ ঘটেব সীিমত পিরমােণ। /স সীমা কতখািন তা বড় কথা নয়,

তেব সৃিhর মােঝ

shার gণাবলী সেব:াL /য মাtায় /দয়া সmব িতিন তােক তা /স মাtায়ই pদান করেবন এটাই
sাভািবক, অnথায় এ সৃিh না সেব:াtম হেব, না তাঁর pিত1িব বা pিতিনিধ হেব।
মাnষেক সৃিhকত:ার সকল gণ সmব সেব:াL মাtায় pদােনর মােনই হে1 তােক ,ধু সৃিhর
kমতাই /দয়া হেব না, বরং gংেসর kমতাও /দয়া হেব, যিদও উভয়ই সীিমত পিরমােণ;
এ সীমা কেতাখািন তা বড় কথা নয়,

তেব সmব সেব:াL মাtায় হওয়াই sাভািবক। আর এ

ধরেনর gণাবলীর অিধকারী হওয়ার মােনই হে1 মাnষ সৃিhেলােকর ওপর sাধীনভােব তার
ই1ার বাsবায়ন ঘটােব। এ /kেt তার ই1ােক ,ধু কল]াণ- ই1ার মেধ] সীমাবd কের /দয়া
হেল বা অকল]াণ- ই1া /দয়া সেttও তার বাsবায়ন অসmব কের /দয়া হেল তার মােন হেতা
তার sাধীনতােক pায় িবলুp কের /দয়া তথা তােক ‘সmব সেব:াL মাtায়’ shার ‘সকল gণ’
না /দয়া। আর তাহেল /স সৃিhকত:ার ‘সmব সেব:াL মাtার বিহঃpকাশ’ বা তাঁর ‘সmব সেব:াL
মাtার pিতিনিধ’ হেতা না। /স অবsায় সৃিhকত:ার gণাবলী বhলাংেশ অpকািশত /থেক /যেতা।
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মূলতঃ pিতিনিধেtর শত:ই হে1 pিতিনিধেক পূণ: sাধীনতা িদেত হেব। তােক pদt এ
sাধীনতােক িনয়ntণ করেব d’িট িজিনস: pথমতঃ pাকৃিতক িবিধিবধান,

িdতীয়তঃ Yনিতক

িবিধিবধান তথা ঔিচত]- অেনৗিচত]েবাধ। মাnেষর ই1া ও শিkর িনয়ntণকারী এ d’িট িজিনস।
pাকৃিতক িবিধিবধানেক ল^ন করার সাধ] মাnেষর /নই। (অব* অjাত /কােনা pাকৃিতক
িবধান আিবNার কের তার pেয়ােগর মাধ]েম পূব: /থেক jাত pাকৃিতক িবিধিবধােনর
বাধ]বাধকতা /থেক মুিkলাভ সmব হেত পাের। এrপ হেল pকৃত পেk তােক pাকৃিতক
িবধােনর ল^ন বেল গণ] করা চেল না।) িকnt Yনিতক িবিধিবধান ল^েনর sেযাগ তার রেয়েছ।
তেব /য মাnষ sীয় srপ তথা /স /য মহান সৃিhকত:ার pিতিনিধt করেছ - এ সত] যথাযথভােব
উpঘাটন করেত সkম হেয়েছ তার পেk Yনিতক িবধান ল^ন করা সmব নয়। /য সৃিh pকৃতই
সৃিhকত:ার pিতিনিধ /স jােনর আেলায় এেতাখািন উdািসত /য,

Yনিতক িবধান ল^েনর

বত:মান (ইহজাগিতক) ও ভিবSৎ (পরজাগিতক) pিতিkয়া তার সামেন িদবােলােকর nায়
ssh থােক। ফেল sাধীনতা থাকা সেttও তার পেk Yনিতক িবধান ল^ন করা সmব নয়।

146

িপতামাতার কারেণ সnােনর dভ?াগO -কন?
সবেশেষ আেরা একিট pেoর জবাব /দয়া pেয়াজন বেল মেন হয়। তা হে1, অেনক /kেtই
িপতামাতার /সৗভাগ] বা dভ:ােগ]র পিরণােম সnান /সৗভাগ] বা dভ:ােগ]র অিধকারী হয়। ধনীর
সnান ধনী, গরীেবর সnান গরীব হয়। অেনক /kেtই কিঠন /রাগgs িপতা বা মাতার সnান
জnগতভােব /রাগgs হেয় থােক। po হে1, এ /kেt একজেনর কম:ফল আেরক জন /ভাগ
করেব /কন?
আসেল কেয়কিট িবষেয় সেচতনতার অভাব /থেক এ pেoর উদয় হেয়েছ। এ ব]াপাের pথেমই
po জােগ, sখ- dঃেখর srপ িক মাnষ উpঘাটন করেত /পেরেছ? sখ- dঃখ ও /সৗভাগ]dভ:াগ] pিতিট মাnেষর বত:মান, অতীত ও সmাব] বা pািথ:ত ভিবSৎ অবsার মেধ] তুলনার
ওপর িনভ:রশীল। pকৃত পেk িবষয়িট আেপিkক। /স কী আেছ, কী চায় এবং কী হেলা - এ
িতেনর সমnয় হে1 তার /সৗভাগ] বা dভ:াগ] িনণ:েয়র pকৃত মানদN।
তাই po করেত হয়,

জnগতভােব বাি-ত Yবিশh]াবলীর অিধকারী তথা snর,

sাs]বান,

শিkশালী, শিkkমতার অিধকারী ও pভূত ধনসmেদর মািলক মাtই িক ভাগ]বান? তােদর
pেত]েকই িক sখী? তােদর সকেলই িক শািnর অিধকারী?
িনঃসেnেহ উপেরাk pogেলার /kেt একই />ণীর সকেলর জবাব এক নয়।
/তমিন জnগতভােব অবাি-ত Yবিশh]াবলীর অিধকারী তথা অsnর,

sাs]হীন,

dব:ল,

শিkkমতাহীন ও দিরd বিsবাসীমাtই িক dঃখী? এ pেoর জবাবও একই />ণীর সকল
বিsবাসীর /kেt অিভn নয়। আর এেদর মেধ] যিদ /কউ িনেজেক dঃখী বেল অnভব না কের
তাহেল তােক ভাগ]হীন বলা চেল িক?
অnrপভােব একই ব]িkর সকল সমেয়র অবsা এক নয়। একই ধনী ব]িk /যমন কখেনা
sখী, কখেনা অsখী, /তমিন একই বিsবাসী ব]িk কখেনা sখী, কখেনা অsখী।
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sখ- dঃখ ও /সৗভাগ]- dভ:ােগ]র বািhক ও পািথ:ব মানদN যিদ চূড়াn হেতা তাহেল রাজপুt
/s1ায় িসংহাসন ত]াগ কের ফকীর- দরেবশ হেয় /যেতা না,

ধনী যাtীর ভুল কের /ফেল

যাওয়া লk টাকা গরীব িরকশাওয়ালা /ফরত িদেত /যেতা না, /দশ বা ধেম:র জn বা মানবতার
জn /কউ pাণ উৎসগ: করেতা না।
এখােন মেন রাখার িdতীয় িবষয়িট হে1 এই /য,

pিতিট ব]িk /যমন এেককিট একক সtা

/তমিন /স তার পিরবার, সমাজ, /দশ ও িবে-র এবং সেব:াপির /গাটা সৃিhেলােকর সtারও
অিবে1দ] অংশিবেশষ বেট।
সnান িনঃসেnেহ িপতামাতার সtার অংশিবেশষ এবং িপতামাতাও সnােনর সtার অংশিবেশষ।
এভােব পরsেরর সtার অংশিবেশষ হওয়ার কারেণই তারা শারীিরকভােব পরsর sাধীন সtা
হওয়া সেttও পরsেরর sখ- dঃখ,

ভােলা- মn ও /সৗভাগ]- dভ:াগ] dারা পারsিরকভােব

pভািবত হেয় থােক। এ কারেণই িপতামাতার সnান- জnলাভপূব: অবsার dারা সnােনর pভািবত
হওয়ার মেধ]ই তােদর পারsিরক pভাব সীমাবd নয়,

বরং সnােনর জnপরবত:ী- কালীন

পারsিরক /সৗভাগ]- dভ:াগ]ও তােদরেক পারsিরকভােব sশ: কের। অেনক সময় সnােনর
dভ:াগ] sয়ং সnােনর তুলনায় িপতামাতার জn অিধকতর যntণাদায়ক হেয় থােক।
একিট জnাn িশ, পািথ:ব জগেতর /সৗnয: কী জােন না এবং তা তােক হাজােরা ব]াখ]া িদেয়ও
বুঝােনা সmব নয়। তাই পািথ:ব জগেতর /সৗnয: /দখেত না পারার কারেণ তার /তমন /কােনা
dঃখ হবার কথা নয়, িকnt সnােনর জnাnতার কh এমনই যntণাদায়ক হয় /য, অেনক সময়
িপতামাতা সnােনর অnt /দখার আেগ িনেজেদর মৃতু] হেলা না /কন - এ মেম: আফেসাস কের
থােক।
িবষয়িট একই /দেহর িবিভn অ0- pত]ে0র মধ]কার সmেক:র সােথ তুলনীয়। একই /দেহর
/কােনা অ0 /রাগাkাn হেল তা dারা ss অ0ও pভািবত হয়। এ /kেt /য অে0র সােথ /য
অে0র দূরtগত বা কম:গত Yনকট] /বশী /স সব অ0 পরsর অিধকতর pভািবত হয়। /তমিন
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সমাজ, /দশ ও িবে-র সামিgক পরিsিতর ভােলা- মn dারা ব]িk pভািবত হয়, কারণ, /স
সমাজ, /দশ ও িবে-র অংশ।
িচিকৎসােযাগ] নয় এমন /কােনা ব]ািধ /কােনা ব]িk িবেদশ /থেক িনেয় এেল এবং তা সমােজ
সংkািমত হেল তােত একজন ss মাnেষর আkাn হওয়ার এবং তা /থেক আেদৗ ss না হওয়ার
আশKা /থেক যায়। িপতামাতার সােথ সnােনর সmক:ও /তমিন। সnােনর জngহণপূব: তথা
মাতৃগেভ: থাকাকালীন অবsায় এ সmক: ঘিন{তম থােক িবধায় সnােনর মেধ] িপতামাতার
ভােলামn Yবিশh] sানাnিরত হওয়ার সmাবনা থােক সবেচেয় /বশী। িপতার /দেহর pাণবীজ
/থেক মাতৃগেভ: সnােনর সূচনা হয় এবং মাতৃেদেহর উপাদােন পিরপুh হেয় /স একিট পিরপূণ:
িশ,rেপ ভূিম{ হয়। ফেল িপতামাতার Yবিশh] তার মেধ] সব:ািধক মাtায় sানাnিরত হওয়াটাই
sাভািবক।
এ িবষয়িটেক গােছর বীজ /থেক গাছ হওয়ার সােথ তুলনা করা যায়। টক আেমর আঁিট /থেক টক
আেমর গাছই হেব, িমিh আেমর গাছ হেব না। অnিদেক /য মািটেত এ আঁিট বপন করা হেয়েছ
তার pভাবও গাছ ও তার ফেল িবsার লাভ করেব। বলা হয়, ছাতেকর কমলার বীজ দািজ:িলংএ লাগােল তােত ছাতেকর কমলা পাওয়া যােব না, /তমিন hবh দািজ:িলং- এর কমলাও পাওয়া
যােব না, বরং ছাতক ও দািজ:িলং উভয় জােতর কমলাগােছর কমলা /থেক তার Yবিশh] িকছুটা
sতnt হেব। এর িবপরীত করা হেলও তার ফল হেব pায় অnrপ। তেব বীজ /থেক চারা
গজােনার পর /স চারা তুেল িনেয় তৃতীয় /কান জায়গায় লাগােল এর Yবিশh] হেব আেরা িভn
ধরেনর। অথ:াৎ /স /kেt বীজ,

জnকালীন পিরপুিh ও জnপরবত:ী পিরপুিh িতনিটই

pভাবশালী হেব এবং িম> ফলাফল pদান করেব।
/তমিন /পাকায় ধরা, trিটপূণ: ও dব:ল বীজ /থেক সৃh গাছ এবং দূিষত মািটেত বপনকৃত ভােলা
বীজ /থেক সৃh গাছও /নিতবাচক Yবিশেh]র অিধকারী হেব - এটাই sাভািবক।
মাnেষর /বলায়,

একই pাকৃিতক িনয়ম অnযায়ী সnােনর মেধ] িপতা ও মাতার কাছ /থেক

জnসূেt pাp pভােবর পাশাপািশ জnপরবত:ী পিরেবশ ও িশkাও pভাবশালী হেয় থােক। তেব
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মাnষ তার িবচারবুিdর পিরপkতায় উপনীত হবার পর sীয় /চhা- সাধনা ও সংgাম- সাধনার
মাধ]েম জn, পিরেবশ ও িশkা /থেক pাp অবাি-ত pভাব শারীিরক ও পািথ:ব /kেt িকছুটা
হেলও এবং Yনিতক /kেt পুেরাপুির কািটেয় ঊঠেত পাের।
তৃতীয়তঃ সৃিhর সাফল] ও ব]থ:তার মানদN হে1 /স জnগতভােব /য সmাবনা িনেয় এেসেছ
তার িবকাশ ও পূণ:তায় উপনীত হওয়া বা না- হওয়ােত, অেnর অnrপ হওয়া বা না- হওয়ােত
নয়। িবড়ােলর জn পিরপূণ: িবড়াল হওয়ােতই সাথ:কতা, বাঘ হেত না পারা তার জn ব]থ:তা
নয়। একই pজািতর িবিভn সদেsর /kেtও তা- ই। অnিদেক মাnষ ও অnাn pাণীর মেধ]
মূল পাথ:ক] তার িবচারবুিd ও ঐশী gণাবলী, অতএব, তার সাফল] ও ব]থ:তার মানদN হে1
এ gণাবলীর িবকাশ ও ব]বহার। এেত /য সফল, /স- ই pকৃত সফল এবং এেত /য ব]থ: /স- ই
pকৃত ব]থ:।
অnিদেক পািথ:ব ও অপািথ:ব িমিলেয় ব]িkর আশা- আকাkা ব]িkেত ব]িkেত sতnt। তাই
/দখা যায় /য, এক ব]িk যা পাওয়ার জn লালািয়ত এবং না পাওয়ার dঃেখ বুক /ফেট মারা
যাবার উপkম, আেরক ব]িk তা- ই অবjাভের পিরহার করেছ। অতএব, সাফল]- ব]থ:তার
অnতম ‘ব]িkগত’ মানদN এই আশা- আকাkও বেট, তেব কােরা ব]িkগত মানদN pকৃত
িবচাের যথাথ: হেত পাের এবং কােরা মানদN অযথাথ:ও হেত পাের। এ মানদেNর যথাথ:তাঅযথাথ:তা িনণ:ীত হেব অপািথ:ব মানিবক মানদেNর সােথ তুলনা কের। কারণ, এটাই মাnষ ও
অnাn pাণীর মােঝ পাথ:ক] িনেদ:শ কের।
মাnষ অিভjতা /থেক জানেত পারেছ /য,

বstজগেতর সাফল] ও ব]থ:তা এবং /সৗভাগ] ও

dভ:াগ] একিদেক /যমন িবিভn pাকৃিতক,

অpাকৃিতক ও মানিবক কারেণর dারা িনয়িntত,

/তমিন মরণশীল মাnেষর জn তা খুবই অsায়ী। অnিদেক মাnষ অবstগত যা িকছু অজ:ন কের
তা বstজগেতর কারণািদর pভােব তার হাতছাড়া হয় না এবং তা িচরsায়ী। তাই তার উিচত
মানিবক ও আিtক সmদ অজ:নেকই সাফল] ও ব]থ:তার মানদN িহেসেব গণ] করা এবং পািথ:ব
জীবন ও উপায়- উপকরণেক এ লেk] উপনীত হবার মাধ]মrেপ ব]বহার করা।
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/মাdা কথা, সৃিhেলােক যা িকছু অবাি-ত উপাদান ও কারণ বেল মেন হয় তা /মােটই অযথা,
বা অবাি-ত, বা অকল]াণকর নয়। বরং সামিgক ও চূড়াn িবচাের সব িকছুেতই কল]াণ িনিহত
রেয়েছ।

‘আিম -কন তুিম হলাম না?! ’
এ pসে0 আnষি0ক িহেসেব আেরা একিট িবষেয়র ওপের সংেkেপ হেলও আেলাকপাত করা
pেয়াজন বেল মেন হয়। তা হে1,

অেনক সময় অপূণ:তার িবrেd অিভেযাগ তুলেত /দখা

যায়। /যমন: বলা হয়, সৃিhকত:া অমুকেক িবকলা0 কের সৃিh করেলন /কন? আিম /কন snর
/চহারার অিধকারী হলাম না? িতিন /কন আমােক ধনীর ঘের পাঠােলন না অথ:াৎ আিম /কন
ধনীর সnান হলাম না? আমার /মধা- pিতভা অমুেকর তুলনায় কম হেলা /কন? এ পিরবাের
জn /নয়ার কারেণই আিম dভ:ােগ]র িশকার হেয়িছ। ইত]ািদ।
এসব অিভেযােগর জবােব যা বলেত হয় তা হে1,
/নই,

সৃিhpকৃিতেত অপূণ:তা বলেত sতnt িকছু

বরং পূণ:তার অভাব বা ঘাটিতই অপূণ:তা। আর পূণ:তার অভাব বা ঘাটিত সৃিhজগেতর

কায:কারণ /থেকই উdূত হয়; সৃিhকত:া পিরকিlতভােব কােরা মেধ] ঘাটিত সৃিh কের /দন না
বা কাউেক পূণ:তা /থেক বিuত কেরন না। িবেশষ কের মাnেষর /kেt এই অপূণ:তা বা ঘাটিত
অjতা বা ভুল পদেkপ /থেক উdূত হয়।
ওপের /যমন উেlখ করা হেয়েছ,

/কােনা বীেজ trিট থাকেল বা trিটপূণ: মািটেত বীজ বপন

করা হেল অথবা পিরেবশগত অবনিত ঘটেল একিট বীজ /থেক trিটপূণ: গাছ জn িনেত পাের
এবং তা sাভািবক পিরবৃিd /থেক বিuত হেত পাের ও sাভািবক ফল pদােন অসমথ: হেত
পাের। অnrপভােব িপতার /দহ /থেক িবি1n pাণবীেজ বা মাতার িডেm বা শরীের trিট থাকেল
অথবা পািরপাি-:ক trিটর কারেণ (/যমন: িহেরািসমা ও নাগাসািকেত পরমাণু /বামা িনেkপপরবত:ীকােল /সখানকার /বঁেচ থাকা বািসnােদর মেধ] ঘেটেছ) িবকলা0 সnান জn িনেত
পাের। অতএব, এ জn সৃিhকত:ােক /দাষােরাপ করা িঠক নয়।
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snর /চহারার অিধকারী বা ধনীর সnান হওয়ার িবষয়িটও অnrপ। িবষয়িট িনেmাk উদাহরেণর
সাহােয] অেপkাকৃত সহেজ বুঝা /যেত পাের।
‘ক’- এর /য pাণবীজ ‘খ’- এর গেভ: মানবিশ,েত পিরণত হেয়েছ তা- ই ‘গ’rেপ জngহণ
কেরেছ এবং উk pাণবীজ ও গভ:ধািরনীর গভ:কালীন অবsার ফেল /য ধরেনর িশ, Yতরী হওয়া
সmব ‘গ’ /স িশ,rেপই ভূিম{ হেয়েছ। /য সমেয় ‘ক’- এর ‘গ’- বীজ dারা ‘খ’- এর গভ:সuার
হেয় ‘গ’- এর rণ Yতরী হেয়েছ /স সময় তা না হেয় অn সময় হেল ‘ক’- এর অn /কােনা বীজ
dারা ‘খ’- এর গভ:সuার হেল তােত ‘গ’- এর জn হেতা না, বরং ‘ঘ’- এর জn হেতা এবং
হয়েতাবা বীজ অথবা গভ:কালীন অবsার পাথ:েক]র কারেণ ‘ঘ’ snর /চহারা িনেয় জngহণ
করেতা। অথ:াৎ ‘গ’- এর পেk যা হওয়া সmব িছেলা /স তা- ই হেয়েছ, ‘গ’- এর পেk ‘ঘ’
হওয়া সmব িছেলা না, কারণ উভয়ই sতnt।
ওপেরর উদাহরেণর ‘গ’- এর পেk ধনীর সnান বা নামীদামী /লােকর সnান হওয়ার িবষয়িটও
অnrপ,

বরং এর অসmাব]তা অিধকতর ssh। কারণ,

দিরd ‘ক’- এর ‘গ’- pাণবীজ

/থেক ‘গ’- এর জn হেয়েছ এবং ধনী ‘ঙ’- এর ‘চ’- pাণবীজ /থেক ‘চ’- এর জn হেয়েছ।
এখন ‘গ’- এর পেk কী কের ‘চ’ হওয়া বা ‘ঙ’- এর সnান হওয়া সmব হেতা?
অnrপভােব ‘ক’- এর pাণবীজ dারা ‘খ’- এর পিরবেত: ‘ছ’ গভ:বতী হেল /স সnান ‘গ’ হেতা
না। এমনিক যিদ ধের /নয়া হয় /য,

‘ক’- এর ‘গ’- pাণবীজ /থেকই ‘ছ’ গভ:বতী হেয়েছ

তথািপ /স সnান ‘গ’ হেতা না। কারণ, বৃেkর Yবিশh] িবিনম:ােণ বীেজর ভূিমকা মুখ] হেলও
মািটর ভূিমকা উেপkণীয় নয়, /য কারেণ ছাতেকর কমলার বীজ দািজ:িলং- এ লাগােল তােত না
ছাতেকর কমলা হয়,

না দািজ:িলং- এর,

বরং তৃতীয় ধরেনর কমলা হেয় থােক। অতএব,

‘গ’- pাণবীজ /থেক ‘খ’- এর পিরবেত: ‘ছ’- এর গেভ: সnান হেল /স বত:মান ‘গ’ /থেক িভn
এক ব]িkrেপ জn িনেতা, এমনিক তার নাম ‘গ’ রাখা হেলও।
আর ‘খ’- এর গেভ: ‘ক’- এর ‘গ’- pাণবীেজর পিরবেত: ‘জ’- এর /কােনা pাণবীজ /থেক
গভ:সuার হেল তা /থেক ‘গ’- এর জngহেণর /তা দূরতম সmাবনাও থােক না। কারণ,
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সnােনর ব]িkসtা িনধ:ারেণর মূল উপাদান হে1 pাণবীজ; ল]াংরা আেমর বীজ /থেক ল]াংরা
আম এবং ফজলী আেমর বীজ /থেক ফজলী আম জn /নেব;

মািটর অিভnতা একিটেক

আেরকিটেত পিরবিত:ত কের /দয় না, যিদও মািটর পিরবত:েন একই বীেজর গােছর Yবিশেh]
অেনকখািন পাথ:ক] হেয় থােক।
তাহেল /দখা যাে1,

যারা অsnর,

হীনsাs],

dব:ল,

িবকলা0,

kমতাহীন বা িনঃs

িহেসেব জngহণ কেরেছ তােদর পেk অn /কউ হেয় জngহণ করা সmব িছেলা না। অব*
তার জn না হওয়া সmব িছেলা,

( কারণ,

/স একজন সmব অিst)। িকnt িবষয়িট তার

িপতামাতার ওপর িনভ:রশীল এবং তার জেnর জn তার িপতামাতার দািয়tহীন ই1া অথবা
দািয়tহীন ই1া না থাকা সােপেk অjতাই দায়ী।
আর /ktিবেশেষ (/যমন: িবকলা0তা বা জnগত ব]ািধর /kেt) এ ধরেনর সnােনর জngহেণর
কারেণ sয়ং সnানিটর মনঃকেhর পিরমােণর /চেয় তার িপতামাtার মনঃকেhর পিরমাণ অেনক
gেণ /বশী হেয় থােক এবং /ktিবেশেষ (/যমন: দািরd] ও অেসৗnেয:র /kেt) সnানিট তার
জngহণেক সmাব] জn না /নয়ার ওপর অgািধকার িদেয় থােক। /কােনা দিরdসnানেক যিদ
জানােনা হয় /য,

দািরd]জিনত কারেণ তার িপতামাতােক /কউ এ সnানিট গেভ: থাকাকােল

গভ:পাত ঘটােনার পরামশ: িদেয়িছেলা তখন ঐ পরামশ:দাতার pিত সnানিট সnth হয়,

নািক

অসnth হয় তা লkণীয়। িনঃসেnেহ /স তার জn না /নয়ার কথািট িকছুেতই /মেন িনেত পাের
না।
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িবচারবুিdর দৃিDেত sDা ও সৃিDর সmক?
shা হে1ন অপিরহায: সtা এবং সৃিhিনচয় সmব সtা। সৃিhর সূচনাকারী অথ:াৎ অপিরহায: সtা
pথম বার৫ যখন সৃিh কেরন তা অব*ই শূn /থেক অথ:াৎ /কােনাrপ উপাদান ব]িতেরেকই
কেরেছন। আর পূব: /থেক /কােনা উপাদান িবদ]মান থাকার মােন /স উপাদানেকও অপিরহায:
সtা হেত হেব - যা সmব নয়। কারণ, অপিরহায: সtার জn সকল পূণ:তার অিধকারী এবং
পিরবত:নশীলতার উেধ: হওয়া অপিরহায:।

সৃিD sDার অংশ নয়
শূn /থেক অথ:াৎ উপাদান ছাড়াই কীভােব সৃিhর সূচনা সmব - এটা অেনেকর িনকট /বাধগম]
নয়। তাই অেনেক সৃিhেক shার অংশ বেল মেন কের। িকnt এrপ ধারণা িবচারবুিdর িনকট
gহণেযাগ] নয়। কারণ, /স /kেt shােক /যৗিগক সtা বেল গণ] করেত হয় এবং /যৗিগক সtা
পরম পূণ:তার অিধকারী বা অপিরহায: সtা হেত পাের না। কারণ,

/যৗিগক সtা তার

অংশসমূেহর ওপর িনভ:রশীল। তাছাড়া সদা পিরবত:নশীলতাই pমাণ কের /য, সৃিhিনচয় পরম
পূণ:তা ও অপিরহায:তা gণ /থেক শূn। তাই তেক:র খািতের /কউ shার /যৗিগকেtর সmাবনােক
/মেন িনেল বলেত হয় /য, এ ধরেনর পিরবত:নশীল ও gংেসাপেযাগী অংেশর অিধকারী সtা
িচরnন ও অপিরহায: সtা হেত পাের না।
shার /মাকািবলায় সৃিhর srপ বুঝােত িগেয় অেনেক পািন ও তরে0র উপমা িদেয়েছন। অথ:াৎ
যা সত] তা হে1 পািন, তর0 বেল িকছু /নই; পািনেত আেলাড়ন /থেক তর0rপ ‘আেপিkক
অিst’ rপ লাভ কের।
এ উপমা dারা িবষয়িটর অেবাধগম]তা িকছুটা hাস /পেলও এ হে1 এক ‘dব:ল’ উপমা। বstতঃ
অিst িহেসেব shা ও সৃিhর মেধ] এমন সীমাহীন পাথ:ক] রেয়েছ /য,

সৃিhেলােকর /কােনা

উপমা dারা shােক এবং shা ও সৃিhর মধ]কার সmক:েক বুঝােনা সmব নয়। তেব সmবতঃ
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‘মাnষ ও মাnেষর কlনা’র উপমা shা ও সৃিhর মধ]কার সmক: বুঝাবার জn অিধকতর
সহায়ক হেত পাের, যিদও তা- ও এক dব:ল উপমা।
আমরা যখন /কােনা িকছুর কlনা কির,
রচনা কির,

কlনায় িকছু Yতরী কির বা কlনায় /কােনা গl

তখন তার সােথ আমােদর /য সmক: অিst লাভ কের সৃিhেলােকর সােথ shার

সmক:েক তdrপ গণ] করা যায়।
আমরা কlনায় যা Yতরী কির তা- ও িকnt সত] - কlনার সত],

যিদও বstজাগিতক সত]

নয়। তেব আমরা যখন কlনায় িকছু Yতরী কির তখন তােত বstগত উপাদান ছাড়া বাsব
জগেতর সব িকছুই থােক। তােত রং,

রস,

বণ:,

গn,

sাদ,

Yদঘ:]- ps- /বধ,

গিত,

ছn, sর, কথা, হািস- কাnা, আেলা, আঁধারী, জn, মৃতু], pবৃিd, gংস তথা সব
িকছুই থােক,

,ধু বst থােক না। আমরা তা /কােনাrপ বstগত উপাদান ব]বহার না কেরই

অথ:াৎ শূn /থেকই সৃিh কির। যােদর কlনাশিk যেথh শিkশালী তারা তােদর কlনার
কািহনীর সৃিhসমূহেক যেতাkণ ই1া িটিকেয় ও গিতশীল রাখেত সkম।
কlনার সৃিh িকnt িমথ]া নয়, সত]। কlনার সৃিhেক ঐ অেথ: িমথ]া মেন করা হয় /য, তা
বাsব সৃিh নয়। অথ:াৎ কlনােক বাsব মেন করা হেল বা দাবী করা হেল তা হেব িমথ]া, িকnt
তা কlনার সৃিh িহেসেব সত]।
কlনাকারী ও কিlত সৃিhর মেধ] /য সmক: অপিরহায: সtা ও সৃিhেলােকর মধ]কার সmক:েক
তdrপ মেন করা /যেত পাের। কlনাকারী ও কিlত সৃিhর মেধ] /য সtাগত পাথ:ক]
িবরাজমান, অপিরহায: সtা ও সৃিhেলােকর মেধ] তdrপ সtাগত পাথ:ক] িবদ]মান।
আেগই বেলিছ,

এ- ও এক dব:ল উপমা। কারণ,

মাnেষর কlনা ও অপিরহায: সtার

সৃিhকেম:র মেধ] কতক gণগত পাথ:ক] রেয়েছ। এ /kেt সবেচেয় বড় gণগত পাথ:ক] এই /য,
আমরা যখন কlনা কির তখন আমােদর মিsেNর মেধ] এক ধরেনর আেলাড়ন সৃিh হয়। িকnt
অপিরহায: সtার জেn মিsN ও তােত আেলাড়ন সৃিh হওয়ার ধারণা অবাnর। বরং সৃিh হে1
তাঁর সৃিhkমতার বিহঃpকাশ ও ই1াশিkর অবদান।
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এ /kেt আেরকিট পাথ:ক] হে1 আমােদর কlনাশিkর সৃজন ও সংরkণ kমতার সীমাবdতা।
আমরা একই সময় একািধক িবষয় কlনা করেত বা একািধক কlনােক সিkয় ধের রাখেত
পাির না এবং অেনক কlনােক sিনয়িntতভােব এিগেয় িনেত পাির না। এছাড়া আমরা কিlত
িবষয়েক hবh পুনঃকlনা করেত পাির না,

বরং তা কমেবশী পিরবিত:ত হেয় যায় (অব*

সmবতঃ মাnেষর শরীেরর ‘িজn’- এর মেধ] তা /জেনিটক /কাD আকাের hবh িলিপবd থােক)।
িকnt পরম সৃজনkমতা ও ই1াশিkর অিধকারী অপিরহায: সtা অব*ই এ সব dব:লতা ও
সীমাবdতা /থেক pমুk।
আমােদর কlনাrপ সৃিhকম: এবং অপিরহায: সtা কতৃ:ক সৃিhকেম:র সূচনা ও তা অব]াহত রাখার
মেধ] আেরকিট বড় ধরেনর পাথ:ক] এই /য,

আমােদর কlনা আমােদর পূব:ািhক অিভjতা

dারা pভািবত। আমরা আমােদর ইিndয়িনচয় dারা /য অিভjতা সuয় কেরিছ,

িবচারবুিdর

সাহােয] তােত পিরবত:ন সাধন কের আমরা কlনার জগেত নতুন িকছু সৃিh কির। এমনিক
আমােদর কlনার /য সব িবষয় বাsব জগেত কখেনাই িছেলা না তা- ও বাsব অিভjতা dারা
pভািবত। উদাহরণ srপ: আমরা /য পMীরাজ /ঘাড়া কlনা কেরিছ তােত drতগামী /ঘাড়ার
সােথ পাখীর পাখার সংেযাগ সাধন কের sেল ও অnরীেk drততম গিতেত চলনkম pাণী
কlনা কেরিছ। িকnt অপিরহায: সtা যখন সৃিhর সূচনা কেরন তখন তা শূn /থেক কেরন,
অতএব, তা মানবকlনার nায় /কােনা পূব-: অিভjতা dারা pভািবত হওয়ার poই ওেঠ না।
/তমিন পরবত:ী কােল িতিন নতুন নতুন যা িকছুই সৃিh কেরন তা pথম বােরর মেতা সৃিh কেরন
িবধায় তা /কােনা িকছু dারা অnpািণত হবার ধারণা অবাnর।
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sDার বাইের সৃিDর অিst -নই
এখােন pস0তঃ বেল রাখা pেয়াজন /য,
আসেল আমরা সৃিh কির না,

আমরা বাsব জগেত যা িকছু সৃিh কির /স /kেt

সৃিhকত:ার সৃিhেত rপাnর ঘটাই মাt। আমােদর বাsব

সৃজনkমতার pেয়ােগর বা সৃিhকম: সmাদেনর srপ হে1 এই /য,

আমরা যা কlনা কির

তার িভিtেত বাsব জগেত িবরাজমান সৃিhেত rপাnর ঘিটেয় তার (কlনার) অnrপ কির মাt।
িকnt pকৃত সৃিh তা- ই যা িবদ]মান উপাদান ছাড়াই সৃিh করা হয় অথ:াৎ শূn /থেক সৃিh করা
হয়। অতএব,
অিstলাভ,

আমরা যা কlনা কির তা- ই আমােদর pকৃত সৃিh। এrপ সৃিh তার
িsিত,

ধারাবািহকতা রkা,

িবনাশ ও পুনঃpত]াবত:েনর জn তার shার

(কlনাকারীর) ওপর িনভ:রশীল। shার অিsেtর বাইের তার sাধীন অিst অকlনীয়।
এ /থেক আমরা এ উপসংহাের উপনীত হেত পাির /য,
ধারাবািহকতা রkা,

সৃিhমাtই তার অিstলাভ,

িsিত,

িবনাশ ও পুনঃpত]াবত:েনর জn sীয় shার ওপর িনভ:রশীল। shার

অিsেtর বাইের তার /কােনা অিst /নই,

যিদও /স shার অংশ নয়। পরম shা অপিরহায:

সtার সােথ তাঁর সৃh সৃিhেলােকর সmক:ও এ ধরেনরই।

পরম sDার সৃিDৈবিচtO
/য shা সীমাহীন jান,
সংখ]াগত িদক /থেক নয়,

ই1াশিk ও সৃজনkমতার অিধকারী /স পরম shার সৃিh ,ধু
বরং gণগত ও মাtাগত িদক /থেকও এেতা /বশী ও এেতা

Yবিচt]পূণ: হওয়াই sাভািবক যা আমােদর সীিমত কlনাশিk dারা কlনা করাও সmব নয়।
ইিতপূেব: আমরা অিsেtর দাশ:িনক িবভাজেনর কথা উেlখ কেরিছ এবং /স /kেt pচিলত
দাশ:িনক িবভাজন /থেক িকছুটা (িকnt অত]n grtপূণ): িভnমত /পাষণ কের এভােব িবভাজন
কেরিছ: অিst d’রকম: অপিরহায: ও সmব;
বstগত,

সmব অিst হয় অবstগত,

নয়েতা pায়

নয়েতা বstগত। এখােন আেরা অেনক িবভাগ িচnা করা যায়। /যমন: বstগত সৃিh
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d’রকেমর: জড় ও pাণশীল। pাণশীল সৃিh d’রকম: বd ও মুk। উিdদ হে1 বd এবং অnাn
pাণশীল সৃিh মুk। মুk pাণশীল সৃিh হয় sাধীন িবচরণkমতাহীন (/যমন: /লািহত কিণকা,
/-ত কিণকা ও /রাগজীবাণু),

নয়েতা sাধীন িবচরণkমতা সmn। /শেষাk /গা{ী হয়

পুেরাপুির সহজাত pবৃিt চািলত (/যমন: মশা- মািছ),

নয়েতা বুিdমান। বুিdমান pাণী হয়

িবচারবুিd ও কlনাশিkর অিধকারী (মাnষ), নয়েতা এ kমতার অিধকারী নয়।
অবstগত ও pায় বstগত সৃিhর মেধ]ও িনঃসেnেহ বhিবধ িবভাজন সmব - /য সmেক:
আমােদর ধারণা খুবই সীিমত। এrপ সৃিh ব]িkসtাসmn ও ব]িkসtািবহীন হেত পাের।
আবার জ]ািমিতক সত]gেলা অথ:াৎ িdমািtক,

একমািtক ও শূnমািtক অিst,

গািণিতক

সংখ]া, তর0, /চৗmক /kt, মানবমিsেNর কিlত সৃিh, sর, /সৗnয: ইত]ািদ অবstগত
সত]েক /কাn পয:ােয় /ফলা যায় /স সmেক: িসdাn gহণ অত]n drহ ব]াপার।
এ /তা /গেলা এমন সৃিhর কথা যা কম /বশী আমােদর িবচারবুিdর ধারণkমতার -আওতাভুk।
এর বাইের আেরা িবিভn মাtার (Dimension) কেতা রকম সৃিh রেয়েছ তা আমােদর পেk িচnা
করাও সmব নয়।

বিnt নািক sাধীনতা?
পরম shা /যমন বstগত,

অবstগত,

pায় বstগত ও pাণশীল সৃিhিনচয় সৃিh কেরেছন,

/তমিন সৃিh কেরেছন pাকৃিতক িবিধিবধান। িতিন মাধ]াকষ:ণ ও মহাকষ:ণ শিk এবং /মৗিলক ও
/যৗিগক সৃিhসমূেহর জn sিনিদ:h গঠন- ফমু:লা িনধ:ারণ কের িদেয়েছন। এভােব িতিন তাঁর
সৃিhজগৎেক sিনয়িntত ও sশৃMল কেরেছন। এছাড়া িতিন pাণশীল সৃিhর জn সহজাত pবণতা
সৃিh কেরেছন এবং কতক সৃিhেক বুিdমtা িদেয়েছন ও jানাজ:েনর /যাগ]তা িদেয়েছন। িতিন
কতক pাণশীল সৃিhেক িবচরেণর sাধীনতা ও ই1াশিk িদেয়েছন এবং মাnষেক িদেয়েছন
সেব:াL sাধীনতা,

এমনিক pাকৃিতক িবধান ও সহজাত pবণতার িবেরািধতা বা তার িবrেd
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িবেdাহ করার sাধীনতা। ফেল pাকৃিতক িবিধিবধান ও সহজাত pবণতা dারা অnাn pাণীর
sাধীনতা যেতাখািন িনয়িntত হে1, মাnেষর sাধীনতা তেতাখািন িনয়িntত হে1 না।
িকnt মাnেষর sাধীনতার srপ িনেয় অেনেক িবতেক: িলp হেয়েছন। /কউ /কউ মাnষেক িনরuশ
sাধীন বেল দাবী কেরেছন, /কউ /কউ তােক shার ই1ার kীড়নক গণ] কেরেছন এবং তার
sাধীনতােক পুেরাপুির অsীকার কেরেছন। একদল বলেছন,

আমরা যখন pাকৃিতক

িবিধিবধােনর সীমাবdতা ব]িতেরেক মানিবক /kেt বাধ]বাধকতা অnভব কির না,

বরং

sাধীনতা অnভব কির, তখন আমরা পুেরাপুির sাধীন। অপর দল বলেছন, সৃিhpকৃিতর িনখুঁত
শৃMলার মেধ] sাধীনতার অবকাশ থাকেত পাের না। বরং আমরা /রকড:কৃত কাটু:ন- চলিLt
pদশ:েনর nায় পূব:সmািদত ভূিমকার পদ:ায় িনিkp দৃ*সম Yব নই;

আগামীেত আিম /কাn

ভূিমকায় আিবভূ:ত হেবা তা না জানেলও এেত সেnহ /নই /য, পূেব: িনধ:ািরত কের রাখা দৃে*
ও ভূিমকায়ই আিবভূ:ত হেবা। তাঁরা আেরা বেলন /য,

ভিবSৎdhা সৃিhকত:া /তা জােননই

ভিবSেত আমার ভূিমকা কী হেব, অতএব, আমার পেk তার অnথা করা সmব নয়।
এ dই মেতর ধারকরা dই pািnকতায় /পৗঁেছ /গেছন; একেদশদিশ:তার কারেণ তাঁরা ভারসাম]
হািরেয় /ফেলেছন।
বাsেব আমরা কী অnভব কির? আমরা একিদেক /যমন sাধীনতা অnভব কির,

অnিদেক

সীমাবdতাও অnভব কির; sাধীনতা ও সীমাবdতা /কােনািটই িনরuশভােব অnভব কির না।
িবেশষ কের যারা sাধীনতার ধারণা pত]াখ]ান কেরেছন তাঁরা এমন দাবীও কের থােকন /য,
আমরা /য sাধীনতা অnভব করিছ, আসেল আমােদরেক এrপ অnভব করেত বাধ] করা হে1।
তাঁেদর এ ধারণা এ কারেণ gহণেযাগ] নয় /য,
তােক sাধীনতা অnভব করেত বাধ] করা হেব,

মাnেষর যিদ sাধীনতা না- ই থাকেব অথচ
তাহেল তা হেব এক ধরেনর অnায় ও

pতারণা। িকnt পরম পূণত
: ার অিধকারী shা তাঁর সৃিhর সােথ অnায় ও pতারণার আ>য় /নেবন
এrপ dব:লতা /থেক িতিন pমুk।
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অnিদেক sাধীনতার অnভূিত /যমন অকাট] ও সব:জনীন, sাধীন অnভব করেত ‘বাধ] করার’
অnভূিত তdrপ সব:জনীন নয়। অথ:াৎ যারা মেন করেছন /য,
তাঁরাও িনেজেদরেক sাধীন অnভব করেছন,
অnভূিতর িবপরীেত ধারণা করেছন /য,

আসেল আমরা sাধীন নই,

তেব /কােনা /কােনা যুিkর িভিtেত sীয়

আমরা যা অnভব করিছ তা িঠক নয়,

বরং

আমােদরেক এrপ অnভব করেত বাধ] করা হেয়েছ। এ দাবী হে1 বাsব অnভূিতর িবপরীত
jানগত িবতেক:র দাবী মাt এবং তার উৎস হে1 ‘ধারণা’। অতএব,
সব:জনীন নয়,

এ ধারণা /যমন

/তমিন তা অকাট]ও নয়। আর ধারণাজাত িবতিক:ত দাবীর িভিtেত সব:জনীন

অকাট] অnভূিতর সত]তায় সেnহ /পাষণ করা চেল না।
যারা sাধীনতার অnভূিতেক অsীকার কেরন তাঁেদর একিট যুিk হে1 এই /য,

এটা

সৃিhজগেতর শৃMলার জn ঝুিঁ কপূণ:। িকnt ঝুিকপূণ: হেলও sাধীন এিkয়ার সmn সৃিhর অিst
তার সৃিhকত:ার সৃিhkমতার ব]াপকতাই pমাণ কের,

যার অnপিsিতেত তাঁর সৃিhkমতা

অেপkাকৃত সীিমত pিতভাত হেতা।
মাnেষর sাধীনতার অnভূিত অsীকারকারীেদর আেরকিট যুিk হে1 সৃিhকত:ার ভিবSৎ jােনর
যুিk। [এ pসে0 ইিতপূেব: িবচারবুিdর দৃিhেত সৃিh ও ব]বsাপনার pিkয়া িশেরানােম িকছুটা
সংেkেপ আেলাচনা করা হেয়েছ।] এর জবােব বলেত হয় /য,
jােনর srপ অবগত নই। অতএব,

আমরা সৃিhকত:ার ভিবSৎ

/স যুিkেত আমরা আমােদর অnভূত sাধীনতােক

অsীকার করেত পাির না।
আমরা সৃিhকত:ার jােনর srপ অnধাবেন অkম,

তেব এর কেয়কিট িদক আমােদর

িবচারবুিdর িনকট অকাট]ভােব pিতভাত। /যেহতু সৃিhকত:ার সৃিhকায:kম মােন হে1 তাঁর ই1ার
বাsবায়ন এবং িতিন যা ই1া কেরন তা সংি&h sান, কাল, পাtপাtী, অবsা, কারণ ও
pিkয়া সহ অিনবায: হেয় যায়,

/সেহতু িতিন যিদ ‘সমg ভিবSত’/ক একবাের ই1া কেরন

তাহেল তা sয়ংিkয়ভােব ঘটা অিনবায: হেয় যায়। তাহেল অতঃপর আর তাঁর িকছুই করার থােক
না এবং তাঁর অn সমs gণ pেয়াগ হািরেয় /ফেল। কারণ, িতিন যা ই1া কের /রেখেছন তার
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বাইের ‘নতুন’ িকছুই িতিন করেবন না। িকnt িবচারবুিd সৃিhকত:ার সীমাহীন সৃিhkমতার ও
সীমাহীন মাtার অnাn gেণর pেয়াগ হািরেয় /ফলার ধারণা gহণ কের না। কারণ, তা তাঁর এ
সব gণ ও kমতার ওপর সীমাবdতা আেরাপ কের। অতএব, সৃিhkমতা সহ তাঁর সকল gেণর
অনবরত কায:কিরতা অনsীকায: িবষয়। এমতাবsায় এমন অসংখ] /kt থাকেত হেব /য িবষেয়
িতিন ইিতবাচক বা /নিতবাচক /কােনা ধরেনরই ই1া কেরন িন, /য সব /kt ভিবSেত তাঁর
ই1া করা বা না- করার জn উnুk থাকেব। এই /ktসমূেহরই একিট হেত পাের সৃিhর
sাধীনতার আওতাভুk ভিবSৎ /kt। অথ:াৎ কতক /kেt সৃিh ভিবSেত কী করেব /স ব]াপাের
shা /কােনা িকছু ই1া করা /থেক বা /সিদেক মেনােযাগ ( )ﺗﻮﺟﻪpদান করা /থেক িবরত থাকেত
পােরন। কারণ, িতিন /সিদেক মেনােযাগ pদান করেল িতিন /যভােব মেনােযাগ pদান করেবন
/সভােব তা ঘটা অিনবায: হেয় যােব। বলা বাhল] /য, সমg ভিবSেতর pিত মেনােযাগ pদান
করেত সkম হওয়া সেttও িতিন এভােব কতক /ktেক মেনােযােগর বাইের রাখেত এবং সৃিhর
জn sাধীনতার একিট /kt িনি|ত করেত পুেরাপুির সkম।
িdতীয়তঃ সৃিhকত:া /যমন কতক িবষয় সরাসির বা কারণ ও ফলrিত িবিধর dারা িsর কের
িদেয়েছন /তমিন কতক িবষয় িsর কের না িদেয় শত:াধীন কের িদেত পােরন,

/যমন: অমুক

ব]িk এ কাজ করেল ফল এই হেব এবং তা না করেল বা তার পিরবেত: অমুক কাজ করেল ফল
ঐ রকম হেব। অতঃপর ব]িk sাধীন ই1া dারা যা করেব তার ফলিট অকাট] হেয় যােব এবং
তার িবকl সmাবনািট িবলুp হেয় যােব। কারণ,
অিstলাভ করার /kেt িনয়ম হে1 এই /য,

সmব অিst (সৃিh ও কাজ উভয়ই)

তা অিstলােভর পূণ: কারণ ঘটেল তার

অিstলাভ অিনবায: হেয় যায় এবং পূণ: কারণ না ঘটা পয:n তার অিstলাভ অসmব থােক।
এrপ ‘শত:াধীন’ িsরকরণ সৃিhকত:ার সৃজনkমতার Yবিচেt]রই পিরচায়ক।
তৃতীয়তঃ /ktিবেশেষ sাধীন সৃিhর অতীত কায:কলাপ ও pাকৃিতক িবিধিবধােনর dারা তার
ভিবSৎ এমনভােবও িনধ:ািরত হেয় /যেত পাের /য, /স /kেt Ydত সmাবনার sেযাগ না- ও
থাকেত পাের। অথ:াৎ সৃিh আেগ /য sাধীনতার অিধকারী িছেলা তা িবলুp বা সuিচত হেয় /যেত
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পাের। এrপ /kেt shা িনি|ত জােনন /য, ঐ ব]িk এ কাজ করেব ও তার ফল এrপ হেব;
এর অnথা হেব না। িকnt shার এ ভিবSৎjােনর কারেণ এ কথা বলা চেল না /য, shা তােক
এ কােজ বাধ] কেরেছন। একজন িশkক যিদ একজন ছাt সmেক: িনি|ত জােনন /য,
পরীkায় অকৃতকায: হেব,

/তা এ কারেণ বলা চেল না /য,

/স

িশkেকর ঐ ছাt সংkাn

ভিবSৎjােনর কারেণই এ ছাtিট অকৃতকায: হেয়েছ।
অব* আেগও /যমন বলা হেয়েছ, মাnেষর এ sাধীনতা িনরuশ নয়। pাকৃিতক িবিধিবধােনর
কথা বাদ িদেলও পািরবািরক, সামািজক, সাংsৃিতক ও মানব- জাত অnাn কায:কারণ তার
এ sাধীনতােক সীিমত কের /ফেল,

িকnt তার sাধীনতােক পুেরাপুির হরণ করেত পাের না।

/শষ পয:n তার জn sাধীনতার /kt কমেবশী /থেকই যায়। এমনিক মাnষ যখন অনেnাপায়
হেয় আtহত]া কের তখেনা কায:তঃ /স তার sাধীন এ্খিতয়ারেকই কােজ লাগায়।
এখন po হে1, মাnেষর sাধীনতার িনয়ntণ িক /কবল pাকৃিতক ও মানব- জাত কায:কারেণর
ওপর /ছেড় /দয়া হেয়েছ? এখােন পরম jানী shার িক করণীয় িকছু /নই? অn কথায়,
িতিন িক সৃিhর কায:kেম আেদৗ হsেkপ করেবন না? িবচারবুিd এ ব]াপাের কী বেল?
বstতঃ sাধীনতা হে1 পরম পূণ:তার অিধকারী অপিরহায: সtার Yবিশh]। /সই sাধীনতা িতিন
তাঁর সসীম অপূণ: সৃিh মাnষেক pদান কেরেছন। যিদও এ sাধীনতা ব]বহােরর জn মাnষেক
িবচারবুিd /দয়া হেয়েছ,

তথািপ dব:ল ও অপূণ: হবার কারেণই এ sাধীনতা ব]বহার করেত

িগেয় তার ভুল হবার আশKা /থেকই যায়। তাই িবচারবুিdর দাবী হে1, /ktিবেশেষ, িবেশষ
কের সমg সৃিhেলাক বা মানবpজািতর sােথ: অপিরহায: হেল, /তমিন মাnষ তাঁর কােছ সাহায]
চাইেল ও তাঁর িবেবচনায় /স সাহায] পাওয়ার উপযুk হেল িতিন সৃিhর sাধীন কম:েkেt
হsেkপ করেবন। (তেব এটা করা তাঁর জn অপিরহায: গণ] করা যায় না এবং সব:াবsায়ই িতিন
হsেkপ বা সাহায] করেবন এটাও ভাবা যায় না। কারণ, তাহেল সৃিhর sাধীনতা অথ:হীন হেয়
যােব।)
িবষয়িট কেয়কিট উপমার সাহােযO সহেজ বুঝা -যেত পাের।
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pথম উপমা: একজন িপতা তাঁর িশ, সnানেক /খলার জn একিট বল িদেলন,

সােথ সােথ

িতিন তােক নদীর িকনাের িগেয় /খলেত িনেষধ করেলন। িকnt িশ,িট নদীর িকনাের িগেয়
/খলেত লাগেলা। কারণ,

তার িপতা তােক নদীর িকনাের িগেয় /খলেত িনেষধ করেলও তার

/সখােন যাওয়া ও /খলার পথ rd কেরন িন; ধrন, িপতা তােক িশকল িদেয় /বঁেধ রাখেত
পারেতন,

িকnt িতিন তা কেরন িন। এমতাবsায় /খলার সময় িশ,িটর বলিট িছটেক নদীেত

পেড় /গেলা। এখন িপতা কী করেবন? এ অবsায় িশ,িট িপতােক বলিট তুেল িদেত বলেত
পাের, বা না- ও বলেত পাের। উভয় অবsায়ই িপতা চাইেল বলিট তুেল িদেত পােরন, বা তা
তুেল আনার আেগই অেনক দূের চেল যাওয়ায় িতিন তােক আেরকিট নতুন বল িকেন িদেত
পােরন ও আেগকার ঘটনার পুনরাবৃিtর ব]াপাের কেঠারভােব সতক: কের িদেত পােরন। অব*
িতিন চাইেল /কােনা কারেণ বলিট তুেল /দয়ার /চhা না- ও করেত পােরন বা নতুন বল িকেন
/দয়া /থেকও িবরত থাকেত পােরন। তেব সাধারণতঃ িতিন pথম বােরর /kেt বা িশ,র বয়স ও
আেরা িকছু িবষয় িবেবচনা কের বলিট তুেল /দন বা নতুন একিট বল িকেন /দন।
অথবা ধrন,

একিট বাড়ীর চতুিদ:েক পািনভিত: গভীর খাদ;

িপতা িশ,েক খােদ নামেত,

এমনিক তার কােছ /যেতও িনেষধ করেলন, বলেলন: ‘খােদ নামেল বা তােত পেড় /গেল ডুেব
মরেব।’ িকnt িশ, িশ, হওয়ার কারেণই িপতার কথার grt বুঝেলা না এবং /খলেত /খলেত
খােদর িকনাের িগেয় অসাবধানতাবশতঃ বা পা িপছেল তােত পেড় /গেলা অথবা /কৗতুহলবেশ
তােত /নেম /গেলা এবং ফেল /স পািনেত ডুেব /গেলা। এ অবsায় িপতা খােদ /নেম তােক তুেল
আনেলন,

ফেল /স /বঁেচ /গেলা,

িকnt নােক,

কােন ও /পেট dগ:nযুk পচা পািন ঢুেক

যাওয়ায় /স ,ধু তাৎkিণক কh আর /ভাগািnর িশকারই হেলা না, বরং অss হেয় পড়েলা।
আবার এমনও হেত পাের /য,

খাদিট এেতাই গভীর িছেলা /য,

তার তলেদশ /থেক তুেল

আনেত আনেত /স মারা /গেলা। হেত পাের /য, খাদিট খুব /বশী গভীর না হেলও খােদর পািন
খুব /বশী দূিষত থাকায় ঐ িবষাk পািন /পেট যাবার কারেণই /স মারা /গেলা অথবা মারা না
/গেলও /স কিঠন /রােগ আkাn হেলা এবং তার জীবনীশিk hাস /পেলা।
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/ktিবেশেষ খােদর মেধ] কাঁটা বা ভা0া কাঁচ থাকেত পাের যার ফেল /স মারাtকভােব আহত
হেত পাের এবং /বঁেচ /গেলও িবকলা0 হেয় /যেত পাের। অব* /স কh ও /ভাগািnর িশকার বা
অss বা িবকলা0 হওয়ায় অথবা মারা যাওয়ায় এ ঘটনাটা অn িশ,েদর জn িশkণীয় হেলা।
আবার এমনও হেত পাের /য,

িশ,িট এক পা খােদ /ফলেত উদ]ত হওয়ার সােথ সােথই,

অথবা এমনিক খােদর িকনাের /যেতই বাবা তােক ধের /ফলেলা ও /সখান /থেক দূের সিরেয়
আনেলা এবং এভােব ধের িনেয় আসার কাজটা pহারসেমতও হেত পাের যােত /স ভিবSেত এ
কােজর পুনরাবৃিt করা /থেক িবরত থােক।
অথবা মেন কrন, /কােনা জাহােযর সােরং যাtীেদরেক /ডেকর িকনাের /যেত িনেষধ করেলন
এবং বেল িদেলন /য, পািনেত হা0র ও kমীর আেছ। িকnt কতক যাtী তাঁর কথা ,নেলা না।
তারা /ডেকর িকনাের িগেয় দাঁড়ােলা এবং তােদর মধ] /থেক /কউ /কউ পািনেত পেড় /গেলা,
আর ডুবুরী /নেম উdার করার আেগই তােদরেক kমীর এেস /টেন িনেয় /গেলা বা হা0র এেস
িছnিভn কের /ফলেলা।
অথবা সাঁতার জানা এক ব]িk pেয়াজেনর তািগেদ সাঁতের নদী পািড় িদেলা,
/থেক পাঁচ,

িকnt িকনার

সাত বা দশ হাত দূের /পৗঁছেতই সাঁতরাবার শিk হািরেয় /ফলেলা। তখন /স

সাহায] চাইেত বা না চাইেতই িকনাের থাকা /লাকেদর মধ] /থেক /কউ নদীেত ঝাঁিপেয় পেড়
তােক তীের তুেল আনেলা। িকnt অপর এক ব]িk ভােলা সাঁতার না জানা সেttও অnেদর িনেষধ
উেপkা কের অহKার অথবা /বাকািম বশতঃ এক মাইল pশs নদী পািড় িদেত িগেয় িসিক বা
অধ: বা /পৗেন এক মাইল /পৗঁছার পর সাঁতরাবার শিk হািরেয় /ফলেলা এবং /লাকেদর কােছ
সাহায] চাইেলা, িকnt /কউ তােক সাহায] করেত /গেলা না, কারণ, /স অnেদর সdপেদশ
না ,েন িনেজর জn িবপদ /ডেক এেনেছ। তাই /কউ তােক সাহােয]র হkদার মেন কের িন,
অথবা সাহায] /পৗঁছার আেগই তার মারা যাওয়া িনি|ত /জেন তােক উdােরর /চhা অথ:হীন মেন
কের তারা তােক উdােরর /চhা /থেক িবরত থাকেলা। অব* /ktিবেশেষ তার কাছাকািছ
/কােনা /নৗকা বা sীড- /বাট থাকেল িতরsার কেরও তােক দয়া /দখােত পাের। /তমিন /স যিদ
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নদীর তীেরর খুবই কাছাকািছ এেস যায়, ধrন িবশ গেজর মেধ] এেস যায়, /স /kেt তার
হঠকািরতা বা /বাকািমর জn িতরsার করেলও /কউ দয়া কের তােক তীের তুেল আনেত পাের।
অব* মাnেষর আচরেণ আমরা /দখেত পাই /য, অnেদর পk /থেক উLািরত সতক:বাণী ও
কৃত কল]াণকামনা উেপkা কের অথবা িনবু:িdতাবশতঃ যারা িনেজেদরেক িবপেদ িনেkপ কের
তােদর সকেলর /kেt বা একই ব]িkর /kেt pিত বারই /কউ সাহােয]র জn এিগেয় আেস
না। কারণ, /স /kেt সতক:বাণী ও কল]াণকামনা উেপkা কের িনেজেক িবপেদ িনেkপ করেত
/কউই িdধা করেতা না এবং এর ফেল সতক:বাণী ও কল]াণকামনা অথ:হীন হেয় /যেতা। অব*
সাহায] /চেয় ফিরয়াদ করেল সাহায] লােভর সmাবনা /বশী থােক, তেব তা- ও িনি|ত নয়।
/মাdা কথা,

সৃিhকত:া তাঁর এ dব:ল সৃিhেক sাধীনতা /দয়ার পর িনরuশভােব তার িনেজর

ওপর /ছেড় /দেবন এবং তার pিত দৃিh রাখেবন না ও তার কােজ ইিতবাচক হsেkপ করেবন না
- িবচারবুিd এটা মানেত পাের না। িবেশষ কের মানবpকৃিত তার িনয়ntণবিহভূ:ত কিঠন সKটময়
মুহূেত: অnেরর অnঃsল /থেক সৃিhকত:ার িনকট আ>য় ও সাহায] কামনা কের। এমতাবsায় তার
pত]াশা ও pাথ:না যিদ অnায়, অেযৗিkক বা অবাsব না হয় তাহেল সৃিhকত:া তােক সাহায]
করেবন এটাই sাভািবক। তাই বেল সব:াবsায়ই িতিন তােক সাহায] করেবন বা তার
এিkয়ারাধীন কােজ হsেkপ করেবনই এমনিট মেন করাও িঠক হেব না। কারণ, িতিন সাহায]
বা হsেkপ করেত বাধ] নন। িতিন যিদ সাহায] বা হsেkপ কেরন, /তা /সটা সৃিhর অিধকার
নয়, বরং তাঁর অngহ।
অnিদেক /কােনা মাnেষর বা /কােনা মানবেগা{ীর sাধীনতার অপব]বহারমূলক /নিতবাচক
পদেkেপর উেদ]াগ যিদ সমg সৃিhেলাক বা পৃিথবী বা মানবpজািতর জn এমনই gংসাtক
হয় যার ফেল সৃিhর লk] ব]থ: হেয় যাবার আশKা থােক, /স /kেt িবচারবুিdর দাবী এটাই
/য,

সৃিhকত:া /সখােন হsেkপ করেবন এবং gংসকামী ঐ ব]িk বা /গা{ীর /নিতবাচক

উেদ]াগেক বানচাল কের /দেবন।
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এ pসে0 উেlখ করা pেয়াজন /য,

/যেহতু সৃিhকত:া ইিতবাচক,

হsেkপও সব:াবsায়ই ইিতবাচক হেব,

/সেহতু সৃিhর কােজ তাঁর

কখেনাই /নিতবাচক হেব না - এটাই িবচারবুিdর

দাবী। অব* /ktিবেশেষ সৃিhকত:ার /কােনা /কােনা হsেkপ আপতঃদৃিhেত /নিতবাচক বেল
মেন হেত পাের, িকnt িপতা কতৃ:ক তার dh িশ,েক pহার করার nায় অথবা িচিকৎসক কতৃ:ক
কােরা শরীেরর পচনধরা অ0 /কেট /ফলার nায় উেd* ও পিরণামফেলর িবচাের তাঁর /স
‘দৃ*তঃ /নিতবাচক’ হsেkপ অব*ই ইিতবাচক।
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মাnেষর জn সৃিDকত?ার পথিনেদ?শ
সৃিhকত:া বstেদহধারী pাণী pজািতসমূেহর মেধ] এক ধরেনর সহজাত jান pদান কেরেছন যা
তােদরেক sীয় sাধীনতােক sিনয়িntত করার ও তা /থেক সেব:াL কল]াণ হািসেলর কােজ সাহায]
কের। অব* /ktিবেশেষ এক pাণীর কল]াণ অn /কােনা pাণীর জn kিতর কারণ rেপ /দখা
িদেত পাের। কারণ ও ফলrিত িবিধর জগেত এটাই sাভািবক। িকnt আমরা িবচারবুিdর dারা
/দখেত পাই /য, pিতিট pাণীpজািতর মেধ] িনিহত সহজাত jান ও pবণতা তার িনেজর জn
অব*ই কল]াণকর।
এখােন একটা উদাহরণ /দয়া /যেত পাের: একিট খরেগােশর শরীর এমনভােব Yতরী করা হেয়েছ
/য, তার জn খাদ] িহেসেব ঘাস ও তিরতরকারী উপেযাগী, মাছ- মাংস উপেযাগী নয়। তাই
খরেগােশর মােঝ ঘাস ও তিরতরকারী খাওয়ার আgহ সৃিh হয়, মাছ- মাংস খাওয়ার আgহ সৃিh
হয় না। তাই খাওয়ার জn ঘাস ও তিরতরকারী পাওয়া না /গেলও এবং ঐ অবsায় /ছাট /ছাট
পাখী তার সামেন চের /বড়ােলও /স পাখী খাওয়ার আgহ অnভব কের না। অnিদেক একিট
/নকেড়র শরীর এমনভােব Yতরী হেয়েছ /য, তার জn খাদ] িহেসেব মাংস উপেযাগী। তাই /স
খরেগাশ বা /খক িশয়াল বা এrপ অn /কােনা dব:ল pাণীেক হত]া কের ভkণ কের। এভােব
/দখা যায় /য,

pাণীkেলর সহজাত pবণতা তার অিstরkা ও িবকােশর জn অপিরহায:,

যিদও কােরা অিstরkার সহজাত pবণতা অn কােরা জn িবনােশর কারণ হেয় /দখা িদেত
পাের।
অিstরkা ও িবকাশ- িবsােরর জn pেয়াজনীয় kুধা- তৃ6া,

/যৗন কামনা ও এ ধরেনর

অnাn সহজাত pবণতা মাnেষর মেধ]ও রেয়েছ। সৃিhpকৃিতেত িনিহত এ ধরেনর সহজাত
pবণতা /য সৃিhকত:ার পk /থেকই pদt এ ব]াপাের সেnেহর অবকাশ /নই। আমরা /দখেত
পাই, সৃিhর মেধ] এসব pবণতা /যমন িনিহত রেয়েছ /তমিন তা পূরেণর ব]বsাও সৃিhজগেত
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রাখা হেয়েছ। pাণীkেলর মেধ] এমন /কােনা সহজাত pেয়াজন /দখা যায় না যা পূরেণর ব]বsা
pকৃিতেত িনিহত রাখা হয় িন।
িকnt মাnেষর মেধ] আেরা এক ধরেনর সহজাত jান রেয়েছ। তা হে1 ভােলা- মn, উিচতঅnিচত ও কত:ব]- অকত:ব] সংkাn ধারণা। sান- কাল,

জািত- ধম:- বণ:- /গাt ও িশিkত-

অিশিkত িনিব:েশেষ ss িবচারবুিdসmn মাnেষর িনকট কতgেলা কাজ ভােলা ও কতgেলা
কাজ মn বেল পিরগিণত। /যমন: সত] কথা বলা, পেরাপকার করা, িপতামাতা ও বড়েদর
pিত সmান pদশ:ন, /ছাটেদর pিত /sহ pদশ:ন ইত]ািদ কতক কাজ অিsক- নািsক িনিব:েশেষ
সকেলর িনকটই ভােলা বেল পিরগিণত হয় এবং িমথ]াচার,

চুির,

/ধাঁকা- pতারণা,

িনরীহ

মাnষেক হত]া করা, dব:লেদর ওপর যুলুম করা, িব-াসঘাতকতা ইত]ািদ কতক কাজ সকেলর
িনকটই খারাপ, ঘৃণ] ও পিরত]াজ] বেল পিরগিণত।
এমনিক যারা ভােলা কাজgেলা সmাদন কের না তারাও /স সব কােজর ভােলা হওয়ার কথা
sীকার কের। /তমিন /য ব]িk /কােনা মn কাজ সmাদন কের /স তার কােজর সপেk /কােনা
না /কােনা যুিk দাঁড় করােলও মূলতঃ কাজিট /য মn তা /স sীকার কের। উদাহরণsrপ, /য
/সনাপিত sয়ং আnগত]- শপথ ভ0 কের তথা িব-াসঘাতকতা কের রাজা বা সরকােরর িবrেd
িবেdাহ কের kমতা দখল কেরেছ বা দখল করার /চhা করেছ /স- ও তার pিত আnগত] pকাশ
কের শপথ gহণকারী তার /কােনা অnগত Yসিনক শপথ ভ0 করেল বা তার সােথ
িব-াসঘাতকতা করেল তােক kমার অেযাগ] অপরাধ বেল গণ] কের। একইভােব /চার বা
ডাকােতর দেলর /কােনা সদs চুির বা ডাকািত কের আনা মাল /থেক চুেপ চুেপ িকছু সিরেয়
/ফলেল তথা চুির করেল বা সহেযাগীর কাছ /থেক /কােনা িকছু িছিনেয় িনেল /স কাজেক ঘৃণা
কের ও অপরাধ বেল গণ] কের।
/যেহতু nায়- অnায় ও ভােলা- মেnর এ অnভূিত /কােনাrপ িশkার ওপর িনভ:রশীল নয়,
/সেহতু তা /য সহজাত অথ:াৎ সৃিhকত:া মাnেষর সৃিhpকৃিতেত এ পথিনেদ:শ িনিহত /রেখেছন
তােত /কােনাrপ সেnেহর অবকাশ /নই।
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এ /তা /গেলা সব:জনীন পথিনেদ:েশর কথা। এমনিক মাnষ ব]িkগতভােবও পথিনেদ:শ লাভ কের
থােক। অেনক সময় মাnষ /কােনা কাজ করা- নাকরার ফলাফল সmেn িনি|ত হেত পাের না।
কারণ ও ফলrিত িবিধর আওতাধীন এ জগেত অেনক সময় /স সিঠক িসdােn উপনীত হেত
পাের না /য, কাজিট তার জn কল]াণ বেয় আনেব, নািক অকল]াণ। এrপ অবsায় অেনক
/kেt এমনও হেত /দখা যায় /য,

/স যখন অেনক িচnা- ভাবনা ও িবচার- িবে&ষণ কেরও

/কােনা উপসংহাের /পৗঁছেত না /পের kাn- >াn ও হতাশ হেয় পেড়েছ তখন সহসাই, দৃ*তঃ
/কােনাrপ কারণ ছাড়াই,

তার মন দৃঢ়তা সহকাের /কােনা একিদেক ঝুঁেক পেড় এবং

/কােনাrপ িdধাdnd ছাড়াই কাজিটর ,ভ বা অ,ভ পিরণিত সmেn তার অnের pত]য় সৃিh হেয়
যায়। অতঃপর /স কাজিট সmাদন কের সিত]ই sফল লাভ কের,

অথবা /স তার অnের

জাgত এ অবsার িভিtেত /য কাজিট পিরত]াগ কেরেছ /সই একই কাজ অn /কউ কের
এমনভােব kিতgs হেয়েছ যা /থেক ssh /য,
kিতgs হেতা। এ /থেক pমািণত হয় /য,

/স এ কাজিট করেল /স- ও অnrপভােব

কাজিট করা না- করা সmেn সৃিhকত:াই তােক

পথিনেদ:শ িদেয়িছেলন। এভােব মাnষ সামাn িচnা করেলই বুঝেত পাের /য, /স ,ধু তার
সৃিh ও অিstরkার জnই সৃিhকত:ার মুখােপkী নয়, বরং মাnষ িহেসেব তার /য sাধীন িচnা
ও কেম:র /kt রেয়েছ /সখােনও /স সৃিhকত:ার পথিনেদ:েশর আওতাধীন। অথ:াৎ সব সময় ও
সব:াবsায়ই তার ও সৃিhকত:ার মেধ] একিট ঘিন{ সmক: রেয়েছ।
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িবচারবুিdর দৃিDেত মৃতুOপােরর জীবন
মাnেষর সামেন িবরাজমান একিট বড় ধরেনর জীবনিজjাসা হে1 এই /য,

মৃতু]েতই িক

pাণশীল সৃিhর জীবেনর সমািp, নািক মৃতু]র পেরও /কােনা ধরেনর জীবেনর অিst রেয়েছ?
এ হে1 এমন একিট অিত grtপূণ: িজjাসা যার অ'াn জবাব না পাওয়া পয:n /কােনা ss
িবচারবুিd সmn মাnষ শাn হেয় বেস থাকেত পাের না।
মাnষ হে1 jানিপপাs সৃিh। তাই /কােনা pেoর জবাব উpঘাটন না কের poিটেক পােশ
সিরেয় /রেখ িনি|n থাকা তার পেk সmব নয়। িকnt poিট যিদ /নহােয়ত jানগত অথ:াৎ তথ]
সংkাn না হেয় তার িনেজর ভােলা- মেnর সােথ জিড়ত হয় তাহেল তার জবাব খুঁেজ পাওয়া
তার জn একাnই অপিরহায: হেয় ওেঠ।
মৃতু]র পের /কােনা জীবন থাকা- নাথাকার ওপর মাnেষর জীবেনর কম:নীিত বhলাংেশ িনভ:র
কের। িবেশষ কের /স জীবনপেথ চলেত িগেয় এমন অেনক পিরিsিতর মুেখামুিখ হয় যখন তার
শরীেরর চািহদা ও িবচারবুিdর রায় পরsর িবপরীত িদেক ধািবত হয়। /স যখন অত]n kুধাত:
অবsায় অেnর মািলকানাধীন pহরািবহীন ফল- বাগােনর পাশ িদেয় অিতkম কের তখন পাকা
ফল /দেখ তার kুিnবৃিtর খুবই ই1া হয়। িকnt তার িবচারবুিd বেল, চুির করা অnায়; চুির
কেরা না। এমতাবsায়,

মৃতু]র পের যিদ আর /কােনা জীবন না থােক তাহেল /কবল অnায়

বেলই চুির /থেক িবরত থাকা এবং kুধার কh সh করার /কােনা অথ: হয় না। ,ধু তা- ই নয়,
বরং এrপ অবsায় nায়- অnায় সংkাn ধারণা ও Yনিতক /বাধ অথ:হীন বেল মেন হেব। তাই
/স অবলীলাkেম অেnর বাগােনর ফল িবনাnমিতেত ভkণ কের kুিnবৃিt করেব। এ অবsায়
পািরপাি-:কতা /থেক িবপদাশKা না থাকেল /কােনা Yনিতক /বাধই তােক এ কাজ /থেক িবরত
রাখেত পারেব না।
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িকnt /য ব]িk মেন কের /য,

মৃতু]েতই জীবেনর সমািp নয়,

বরং মৃতু] হে1 জীবেনরই

ধারাবািহকতার একিট অধ]ােয়র সমািp ও অপর একিট অধ]ােয়র সূচনা, /স অব*ই পািথ:ব
জীবেনর কাজকেম:র মৃতু]পরবত:ী জীবেন ,ভা,ভ pিতিkয়ার সmাবনার কারেণ সতক:তার
কম:নীিত অnসরণ করেব। অথ:াৎ /স তার িবচারবুিdর nায়- অnায় সংkাn রােয়র অnসরণ
করেব, এেত তার যেতাই না কh /হাক। িবষয়িট চরম িপপাসাত: অবsায়, িবষেমশােনা বেল
জানা থাকা, এমনিক িবষেমশােনা হবার সেnহযুk পািন বজ:েনর সােথ তুলনীয়।
মৃতু]র ওপাের জীবন আেছ িকনা এ pেoর জবাব pথমতঃ এই nায়- অnায় ও Yনিতকতা
/বােধর মেধ]ই িনিহত /দখেত পাওয়া যায়। মৃতু]েতই জীবেনর সমািp ঘটেল nায়- অnায় ও
Yনিতকতার /বাধ একিট অথ:হীন িবষেয় পিরণত হয়। ,ধু তা- ই নয়, এrপ হেল এ জীবন ও
জগেতর িপছেন /কােনা সৃিhকত:া আেছন িকনা তার জবাব সnানও অথ:হীন ও অযথা কােজ
পিরণত হেত বাধ]। কারণ, সৃিhকত:া যিদ থােকনও, /যেহতু এ পািথ:ব জীবেন সরাসির তাঁর
িনকট জবাবিদিহ করেত হে1 না,

এমতাবsায় যিদ মৃতু]েতই জীবেনর /শষ হেয় যায় এবং

মৃতু]র পের সৃিhকত:ার িনকট জবাবিদিহ করার সmাবনা না থােক তাহেল সৃিhকত:ার অিst
থাকা- নাথাকায় /কােনাই পাথ:ক] ঘেট না।
এrপ হেল অথ:াৎ মৃতু]র ওপাের /কােনা জীবন না থাকেল এ জীবেন নীিত- Yনিতকতা ও
িবেবকেবাধ অnসরেণর /কােনা pেয়াজনই থােক না,

বরং এ জীবেন িনরাপtা ও সতক:তার

নীিত অnসরণই যেথh। অথ:াৎ মাnষ /কবল এ জn চুির /থেক িবরত থাকেব /য, চুির করেল
এবং সংি&h িজিনেসর মািলক তা জানেত পারেল তার সােথ সংঘাত হেব এবং পারsিরক sােথ:
সহেযািগতার নীিত অnসরেণ অnরাও মািলেকর পােশ এেস দাঁড়ােব ও /চারেক শািs /দেব।
িকnt তার িবচারবুিd চুিরেক অnায় বলেব না এবং চুির pকাশ /পেল /স িবbত বা লjা /বাধ
করেব না। বরং িবbতেবাধ করা ও লjা পাওয়ার nায় চািরিtক Yবিশh]gেলাই তার মধ] /থেক
উেঠ যােব। এমতাবsায় ঝুঁিক না থাকেল sীয় pেয়াজন পূরেণর লেk], ,ধু pেয়াজন পূরেণর
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লেk] /কন,

বরং অপিরহায: pেয়াজন না থাকেলও /কবল অিতিরk আরাম- আেয়শ লাভ ও

অেনক /বশী ধন- সmেদর মািলক হবার জেn, /স অব*ই চুির করেব।
িকnt আমরা /দখেত পাই,

িবচারবুিd চুিরেক অnায় বেল রায় /দয় এবং চুির pকাশ /পেল,

এমনিক শািsর ঝুঁিক না থাকেলও মাnষ লjা পায় ও িবbত /বাধ কের। অnিদেক আমরা
/দখেত পাই, িবচারবুিd যেতা কাজেক অnায় বেল রায় /দয় তার সবgেলার pিতফল পািথ:ব
জীবেন pকাশ পায় না এবং /যgেলার pিতফল pকাশ পায় তা- ও সাধারণতঃ পূণ: মাtায় pকাশ
পায় না। /তমিন িবচারবুিd যেতা কাজেক ভােলা ও উিচত বেল রায় /দয় পািথ:ব জীবেন তার
সবgেলার pিতফল pকাশ পায় না এবং /য সব কােজর pিতফল pকাশ পায় তা- ও সাধারণতঃ
পূণ: মাtায় pকাশ পায় না। এমতাবsায় এটাই মানবমেনর আকাkা তথা মানবpকৃিতর দাবী
/য, এ পািথ:ব জীবেন না হেলও, মৃতু]র পের হেলও nায়- অnায় ও ভােলা- মেnর ,ভা,ভ
pিতফল pকািশত /হাক।
মৃতু]র পের যিদ /কােনা জীবন না- ই থাকেব তাহেল মাnেষর মেধ] ভােলা- মn ও nায়অnােয়র অnভূিত না থাকাই উিচত িছেলা, অথবা এrপ অnভূিত থাকার পাশাপািশ এ পািথ:ব
জীবেন তার পূণ: pিতফল pকাশ পাওয়ার িন|য়তা থাকা উিচত িছেলা। িকnt বাsেব যখন এর
/কােনাটাই হয় িন তখন মৃতু]র পের nায়- অnায় ও ভােলা- মেnর ,ভা,ভ pিতফল pকাশ
পাওয়া অপিরহায:। যিদ তা না হয়,

তাহেল বলেত হেব /য,

shা তাঁর সৃিhর pিত অnায়

কেরেছন বা তার সােথ pতারণা কেরেছন অথবা িতিন বুঝেত পােরন িন /য, িতিন তাঁর সৃিhর
মেধ] কী ধরেনর অnভূিত িদেয়েছন ও সৃিhর সহজাত অnভূিতর দাবী পূরেণর জn কী করা
উিচত িছেলা।
বলা বাhল] /য, /কােনা shার মেধ] এrপ Yবিশh] থাকা মােন হে1 /স shা dব:ল ও অপূণ:।
পরম পূণ:তার অিধকারী অপিরহায: সtা এ ধরেনর dব:লতা ও অপূণ:তা /থেক pমুk। অতএব,
এেত সেnেহর অবকাশ /নই /য, ভােলা- মn ও nায়- অnােয়র অnভূিত এবং পািথ:ব জীবেন
এর ফলাফল পুেরাপুির pকাশ না পাওয়ার অিনবায: দাবী হে1, মুতু]র পের এ পািথ:ব জগেত
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অpকািশত ফলাফল pকাশ পাওয়া ও অপূণ:ভােব pকািশত ফলাফল পিরপূণ:rেপ pকাশ
পাওয়া।
মৃতু]েতই pাণশীল সৃিhর অিsেtর সমািp ঘটা অপিরহায: সtা সৃিhকত:ার pjা ও শিkর দাবীর
বরেখলাফ। /কােনা সৃিhর সূচনা কের তােক পূণ:তায় উপনীত না কের মাঝপেথ সমাp করা
/খয়ালী,

অj বা অkম shার Yবিশh];

পরম পূণ:তার অিধকারী অপিরহায: সtা এ ধরেনর

dব:লতা /থেক মুk।
মাnষ ও অnাn pাণশীল সৃিhেক /কন সৃিh করা হেয়েছ? আমরা /দিখ,

মাnষ জngহণ

কের, লািলত- পািলত হয়, বড় হয়, jানাজ:ন কের, খানািপনা কের, িব>াম কের, িনdা
যায়,

ধরণীর বুেক িবিভn ধরেনর কাজকম: কের,

পেরাপকার কের ইত]ািদ। িকnt এখােন

অেনক /নিতবাচক িদক আেছ। এখােন আেছ ঝগড়া- ফাসাদ,

যুd- িবgহ,

অn অেনক ধরেনর অnায়- অপরাধ। এছাড়া আেছ pাকৃিতক িবপয:য়,
লা-না- গdনা। তার অেনক আশা- আকাkা অপূণ: /থেক যায়,

চুির- ডাকািত,

আেছ dঃখ- কh ও
অেনক ভােলা কাজ

পুরNারিবহীন /থেক যায়। তারপর একিদন মৃতু] এেস তােক gাস কের। po হে1, /কন তােক
সৃিh করা হেলা? /কবল খাওয়া- পরা, pজনন ও একিদন মের যাওয়া - এ জn িক? তােক
সৃিhর িপছেন িক /কােনা মহৎ উেd* /নই? তাহেল তােক /য dঃখ- কh ও অnায়অত]াচােরর মুেখামুিখ করা হেলা তার উেd* কী? পরম পূণ:তার অিধকারী shা এrপ
অেযৗিkক কাজ করেত পােরন িক?
আমরা অব* মৃতু]র ওপাের কী আেছ তা জািন না। অথ:াৎ আমােদর অিভjতা বা িবচারবুিd
আমােদরেক এ ব]াপাের িনি|ত jান িদেত সkম নয়। কারণ,

আমােদর যাtা একমুখী।

আমরা যারা মাতৃগভ: /থেক ভূিম{ হেয় পািথ:ব জীবেন রেয়িছ তারা /যমন আর মাতৃগেভ: িফের
/যেত পারিছ না,

/তমিন যারা মৃতু]বরণ কেরেছ তােদর /কউ িফের এেস বলেত পারেছ না

মৃতু]র ওপাের কী আেছ বা আেদৗ িকছু আেছ িকনা।
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এ /যন পািথ:ব জীবন সmেক: মাতৃগভ:s rেণর ধারণা। ধrন,

/কােনা মাতৃগেভ: একবাের

কেয়কিট rেণর সৃিh হেলা এবং তােদর িবকাশ হেত থাকেলা। এক সময় একিট পূণ: িবকিশত
rণ বা িশ, মাতৃগভ: /থেক /বিরেয় /গেলা, আর িফরেলা না। d’ঘNা পর আেরা একিট rণ বা
িশ, /বিরেয় /গেলা; /স- ও িফরেলা না। তখন /সখােন অবsানরত অপর একিট বা d’িট rণ
এ িসdােn উপনীত হেলা: “আমরা এখােন অিstলাভ কির, পুিh লাভ কির, িবকাশpাp হই,
তারপর এখান /থেক /বিরেয় যাই এবং আর িফের আিস না; sতরাং এটাই সত] /য, এখান
/থেক /বিরেয় যাওয়ার মধ] িদেয়ই আমােদর অিsেtর সমািp।”
মৃতু]েত আমােদর অিsেtর সমািp বেল ধারণা করা rেণর কিlত ধারণার সমতুল] - যা
/নহােয়তই হাsকর।
মাতৃগভ: /থেক /বিরেয় আসােতই যিদ rেণর অিsেtর সমািp ঘটেতা তাহেল rেণর জীবন
অথ:াৎ তার অিstলাভ ও িবকাশ এবং মাতৃগভ: /থেক /বিরেয় আসা পয:nকার জীবন হেতা /যমন
অসmূণ: জীবন,

/তমিন তা হেতা অথ:হীন। পরম pjাময় shা অথ:হীন অসmূণ: জীবন সৃিh

করেবন এটা ভাবাও যায় না। পািথ:ব জীবেনর পর মৃতু]েত জীবেনর সমািp হেল তা- ও অnrপ।
বরং তা ,ধু অথ:হীন নয়,

অnায় বেলও মেন হয়। কারণ,

একিট মাnষ কারণ ও ফলrিত

িবিধর এ dিনয়ায় বh ঘাত- pিতঘােতর মধ] িদেয় পথ চেল যখন পuাশ,

ষাট বা একশ’

বছেরর জীবেন /বশ িকছুটা িশkা gহণ কেরেছ ও অিভjতা সuয় কেরেছ তখন মৃতু] এেস
তােক gাস কের িনেলা এবং তার অিstেক িনি|h কের িদেলা। িবচারবুিd এ িনি|hতােক
িকছুেতই /মেন িনেত পাের না। এটা খুবই অnায় হেব যিদ না মৃতু]র পেরও জীবেনর
ধারাবািহকতা অব]াহত থােক,

িঠক /যভােব rেণর মাতৃগভ: /থেক /বিরেয় আসার পেরও

জীবেনর ধারাবািহকতা অব]াহত থােক।
তাছাড়া মাnেষর সtার িভতেরই জীবন িবলুp না হওয়ার ও অব]াহত থাকার কামনা িনিহত
রেয়েছ। এ কামনা সব:জনীন। মাnেষর সৃিhpকৃিতেত যেতা রকেমর সহজাত কামনা- বাসনা ও
চািহদা রেয়েছ তার সব িকছুই পূরেণর ব]বsা রেয়েছ। তার kুধার জn খাদ],
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তৃ6ার জn

পািন,

/দখার জn snর ও মেনারম দৃ*াবলী,

/নয়ার জn sগিn,

/শানার জn sিমh gিন ও sর,

sাদ gহেণর জn ssাd উপাদান,

;াণ

sশ: করার জn /মালােয়ম বা

আরামদায়ক বst - সবই মওজূদ রেয়েছ। তার মেধ] সহজাতভােব যেতা িকছুর আশা- আকাkা
ও কামনা- বাসনা আেছ তার সব িকছুই পূরেণর িনি|ত ব]বsা রেয়েছ। জেnর পর বয়েসর
একিট sিনিদ:h sের এেস পুrষ নারীসংসগ: কামনা কের এবং নারী পুrষসংসগ: কামনা কের।
মহান shা মাnেষর মেধ] এ ধরেনর কামনা সৃিh কেরেছন এবং তা পূরেণরও ব]বsা /রেখেছন।
এ /থেক িবচারবুিd এ উপসংহাের উপনীত হয় /য, /কােনা আশা- আকাkা বা কামনা- বাসনা
পূরেণর ব]বsা না রাখেল সৃিhকত:া /স আশা- আকাkা বা কামনা- বাসনা সৃিhই করেতন না।
বলা বাhল] /য,

মানবpকৃিতেত িনিহত আশা- আকাkা ও কামনা- বাসনা সমূেহর মেধ]

সব:ািধক pবল হে1 জীবন অব]াহত রাখার আকাkা। এ আকাkা যিদ অপূণ: থাকেব, তাহেল
/কন তার মেধ] এ আকাkা /দয়া হেলা? এrপ হেল তা বড়ই অnায় হেব - যা পরম পূণ:তার
অিধকারী shার জn কlনাও করা যায় না।
বাsেবও /দখা যায়, যারা মৃতু]েতই জীবেনর সমািp বেল মেন কের তারা চরম হতাশার িশকার
হয়। তােদর কােছ জীবনটা অথ:হীন বেল মেন হয়। এমনিক এ হতাশা অেনকেক আtহত]ায়
pেরািচত কের। কারণ,

মৃতু]েতই /য জীবেনর সমািp /স জীবনেক বাঁিচেয় /রেখ লাভ কী?

িবলুিpই যিদ জীবেনর পিরণিত হয়, /তা খাওয়া- পরা, /ভাগ- আনেnর জn জীবন অব]াহত
রাখার সাথ:কতা কী?
জীবেন sখ,
অশািn,

আনn ও /ভাগ /যমন আেছ,

ঝুঁিক,

/তমিন আেছ dঃখ- কh,

ব]থা- /বদনা,

িনরাপtাহীনতা। সামাn /ভাগ- আনn লােভর জn এেতা সব ঝিk

/পাহােনার িক /কােনা মােন হয়? /কােনা কিঠন পিরিsিতর কারেণ নয়,

/কবল এ ধরেনর

দৃিhভি0 /পাষেণর কারেণও অেনেক আtহত]া কের। এমনিক অেনক /kেt ঝুঁিকিবহীন জীবেনর
অিধকারী /লােকরাও মৃতু]েত জীবেনর িবলুিp গণ] করায় জীবনেক অথ:হীন ও উেd*িবহীন
অnভব কের চরম হতাশার িশকার হেয় আtহত]ার আ>য় িনেয় থােক।
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বলা বাhল] /য, এ ধরেনর আtহত]াও এটাই pমাণ কের /য, মানবpকৃিতেত জীবন অব]াহত
থাকার আকাkা িবদ]মান। িকnt 'াn িশkার ফেল তার মেন মৃতু]েত জীবেনর িবলুিpর ধারণা
গেড় ওঠায় /স তার pকৃিতেত িনিহত আকাkা পূরেণর পথ rd /দখেত /পেয় হতাশার িশকার
হেয় আtহত]া কের।
অতএব,

মানবpকৃিতেত িনিহত জীবেনর ধারাবািহকতার আকাkার দাবী হে1 এই /য,

সৃিhকত:া যখন মাnেষর মােঝ এrপ আকাkা সৃিh কেরেছন তখন িতিন তা অব*ই পূরণ
করেবন।
মানবpকৃিতেত িনিহত nায়নীিতর অnভূিত এবং nায়িবচােরর আকাkাও মৃতু]র পের জীবন
অব]াহত থাকার দাবীদার।
মাnেষর pকৃিত একিদেক /যমন /কােনা রকম যুলুম- অত]াচােরর িশকার হওয়া পসn কের না,
/তমিন ভােলা কাজ ও ত]াগ sীকােরর িবিনমেয় ,ভ pিতদান কামনা কের। িকnt কারণ ও
ফলrিত িবিধর আওতাধীন পািথ:ব জগেত সব সময় তার pিতফলন ঘেট না। এখােন মাnষ তার
sাধীনতার অপব]বহার কের অেnর ওপর যুলুম- অত]াচার কের, িকnt pিতিট /kেtই যােলম
শািsর সmুখীন হয় না। ফেল মযলূম সব সময়ই যােলেমর শািs কামনা করেত থােক। অnিদেক
অেনক সময় ভােলা কাজ ও ত]াগ sীকােরর িবিনমেয় ,ভ ফল পাওয়া /তা দূেরর কথা, উেlা
লা-না- গdনার িশকার হেত হয়।
যুলুম- অত]াচার শািsিবহীন চেল যােব এবং ভােলা কাজ পুরNারিবহীন /থেক যােব - মাnেষর
মন এটা মানেত পাের না। /স এ কামনাই কের /য, সৃিhকত:া /যন ঘটনাবলীেক িনয়ntণ কের
এমন এক িদেক pবািহত কেরন যার ফেল িবলেm হেলও /স /যন তার ভােলা কােজর ,ভ
pিতদান পায় এবং যােলম তার যুলুেমর শািs /ভাগ কের; /স /তা pিতেশাধ িনেত পারেলা না,
সৃিhকত:া /যন তার পk /থেক pিতেশাধ gহণ কেরন। িকnt এ আশায় আশায় তার িদন /কেট
যায়, তারপর এক সময় যােলম sাভািবক মৃতু] বরণ কের dিনয়া /থেক িবদায় /নয়। তখন /স
(মযলূম) কামনা কের, dিনয়ার বুেক /তা যােলেমর শািs হেলা না, মৃতু]েত /যন তার অিsেtর
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সমািp না ঘেট; মৃতু]র পের আেরক জগেত হেলও /যন সৃিhকত:া তােক শািs /দন। /তমিন /য
ব]িk ভােলা কােজর ,ভ pিতদান পাবার আেগই মৃতু] এেস তােক gাস করেছ,
কের,

/স কামনা

মৃতু]র পের অn জগেত হেলও সৃিhকত:া /যন তােক ,ভ pিতদান pদান কেরন।

সৃিhকত:া /তা সহেজই তা করেত পােরন; তাহেল /কন করেবন না? অব*ই করেবন - এটাই
তার িবচারবুিdজাত pত]য়।
অnােয়র শািs ও ভােলা কােজর পুরNােরর sশৃMল ব]বsার দৃhাn sয়ং মাnেষর সtার মেধ]ও
িনিহত রেয়েছ। মাnষ /কােনা ভােলা কাজ সmাদন করেত পারেল, বাইের /স জn pশংসা ও
পুরNার না /পেলও, /স তার অnের এক ধরেনর অনািবল আনn, পিরতৃিp ও pশািn অnভব
কের।
অnিদেক অেনক /kেtই অপরাধ করার পর মাnষ আtgািন অnভব কের,

যিদ না তার

মানিবক সtা পুেরাপুির িবকৃত হেয় প,সtায় বা তার /চেয়ও িনকৃhতর সtায় পিরণত হেয়
থােক। /ktিবেশেষ তার আtgািনর যntণা এমন এক পয:ােয় উপনীত হয় /য, /স তা /থেক
বাঁচার জn আtহত]া কের।
আমরা লk] কির /য,

pাকৃিতক িবিধিবধান (/যমন,

sাs]িবিধ) ও সহজাত Yনিতক িবধান

ল^ন ও /মেন চলার কারেণ মাnেষর kুd /দেহর ব]বsাপনার মেধ]ও এক ধরেনর শািs ও
পুরsােরর িনখুঁত ব]বsা রেয়েছ। এমতাবsায় /গাটা সৃিhেলােকর িবশাল ব]বsাপনায় শািs ও
পুরsােরর একিট িনখুঁত ব]বsা থাকেব না - এটা কী কের সmব? কারণ, মাnেষর সtায় শািs
ও পুরNােরর এক িনখুঁত ব]বsা আেছ বেট, তেব তােত মাnেষর nায়িবচােরর দাবী পুেরাপুির
পূরণ হে1 না।
মাnষ /দহ ও আtার সমিnত rপ। মাnষ ভােলা- মn /য কাজ কের তােত তার /দহ ও আtা বা
ব]িkসtা উভয়ই জিড়ত। পািথ:ব জীবেন মাnষ /য শািs ও পুরNার লাভ কের তা তার /দহ ও
আtা উভয়ই /ভাগ কের থােক। তাই মযলূম ব]িk /দহ ও মেন /য যুলুেমর িশকার হেয়েছ,
তার pিতদােন যােলেমর পািথ:ব জীবেনর মানিসক অশািnrপ শািsেত /স সnth নয়। িবেশষ
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কের,

পািথ:ব জগেতর আদালেত যখন /কােনা যােলেমর শািs হয় তখন তা শারীিরক ও

মানিসক উভয়ভােবই হেয় থােক। এমতাবsায় তার ওপর /য ব]িk যুলুম কেরেছ তার শািs
শারীিরকভােব না হেল, /কবল মানিসক বা আিtকভােব হেল মযলূম ব]িk অnভব করেব /য,
তােক বিuত করা হেয়েছ। িবেশষ কের যােলম সিত] সিত]ই মানিসক শািs /ভাগ করেছ িক না
/স ব]াপাের িনি|ত হওয়া মযলূেমর পেk সmব নয়। /কবল শারীিরক শািs /দেখই তার পেk
বুঝেত পারা সmব /য,

যােলম মানিসক শািsও /ভাগ করেছ। তাই পািথ:ব জীবেন যােলেমর

শারীিরক শািs না হেল মৃতু]র পের অn /কােনা জগেত তার শারীিরক শািs /হাক - মযলূম
এটাই কামনা কের।
ভােলা কােজর পুরNােরর /kেtও মাnেষর কামনা একই ধরেনর। ভােলা কাজ সmাদনকারীেদর
মধ] /থেক /কউ /কউ /যখােন মানিসক পিরতৃিp ছাড়াও পািথ:ব ,ভ ফলও /পেয়েছ - /য ,ভ
ফল তােদর জn শারীিরক আনn ছাড়াও আেরা এক দফা মানিসক পিরতৃিp িনেয় এেসেছ, /স
/kেt /য ব]িk ভােলা কাজ সmাদন কের /কবল মানিসক পিরতৃিp /পেয়েছ, পািথ:ব পুরNার
ও তjিনত শারীিরক- মানিসক পিরতৃিp পায় িন, /স িনেজেক বিuত অnভব করেত বাধ]। /স
অব*ই চায়, মৃতু]র পের অn জগেত হেলও, তার এ বuনার pিতকার /হাক।
এছাড়া পািথ:ব জগেতর শািs ও পুরNার শতকরা একশ’ ভাগ যথাযথ হওয়া সmব নয়। /য
ব]িk একশ’ জন /লাকেক হত]া কেরেছ তােক dিনয়ার আদালত মাt একবারই মৃতু]দN িদেত
পারেব। তাই ভােলা ও মn কােজর ‘যথাযথ pিতদান’ /দয়ার জnও আেরকিট জগত থাকা
অপিরহায:।
মাnেষর সহজাত pবণতাসমূেহর অnতম হে1 জানার pবণতা,

সত] উpঘাটেনর pবণতা,

জীবন ও জগেতর /ছাট- বড় সকল রহেsর dােরাpঘাটেনর আকাkা। এ আকাkা Yদিহক
/ভাগ- আকাkার /চেয়ও তীb ও শিkশালী। িকnt পািথ:ব জগেত তার এ আকাkা /বশীর ভাগই
অপূণ: /থেক যায়। /স চায়,

সমs সত] তার িনকট pকািশত /হাক,
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সব িকছুর ওপর /থেক

রহেsর পদ:া অপসািরত হেয় যাক। িকnt তা হয় না। এ কারেণ তার অিsরতা, আফেসাস ও
মনঃপীড়ার অn /নই।
এছাড়া জীবন ও জগেতর অেনক িবষয় সmেn মাnেষর কােছ পরsর িবেরাধী ধারণা আেস।
তাই /স জানেত চায়, /কানিট সত]? নািক এর /কােনািটই সত] নয়, বরং তৃতীয় /কােনা িকছু
সত] যা সকেলর কােছই অjাত? তার মােঝ মােঝ সেnহ হয়, তার বnু, sামী বা stী তার
সােথ কপটতা বা িব-াসঘাতকতা করেছ না /তা? সারািট জীবন অিভনয় কের কািটেয় /দয় িন
/তা? আহা! অমুেকর অnেরর অবsািট যিদ িনভু:লভােব পয:েবkণ করা /যেতা! আপাততঃ /য
সব সত] অpকািশত বা সেnেহর আবরেণ আবৃত রেয়েছ তা িক /কােনািদন pকািশত হেব না?
সৃিhকত:া িক তার এ িপপাসার িনবৃিt করেবন না? Yদিহক িপপাসা িনবৃিtর ব]বsা /তা রেয়েছ;
এ jানিপপাসার িনবৃিt িক কখেনাই হেব না?
মানবমেনর আকাkা, এ জীবেন /তা িবতেক:র ফয়সালা হেলা না; মৃতু]র পের হেলও /যন এর
ফয়সালা হয় এবং /স সিঠক িবষয়িট জানেত পাের। এ জীবেন jানিপপাসার িনবৃিt হেলা না;
মৃতু]র পের হেলও /যন এর িনবৃিt হয়। পরম kমতাবান shা /তা তা করেত সkম; তাহেল
/কন িতিন তা করেবন না? অব*ই করেবন। নইেল িতিন মানবpকৃিতেত এ সীমাহীন
jানিপপাসা িদেলন /কন? এমন dব:ার িপপাসা, যার চাপ সh করা বড়ই কিঠন; িনঃসেnেহ
িতিন তার িনবৃিt ঘটােবন, নইেল এ িপপাসা িদেয় িতিন মাnষেক কh িদেতন না।
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পরকালীন জীবন সmব িক?
আমােদর আেলাচনা /থেক ssh /য,

মানবpকৃিতর /জারােলা দাবী হে1,

মৃতু]র পর

আেরকিট জীবন থাকা উিচত /যখােন পািথ:ব জীবেনর ভােলা- মেnর pিতদান /দয়া হেব এবং
পািথ:ব জীবেন pাp অসmূণ: pিতদানেক সmূণ: করা হেব। সেব:াপির,

মাnষ তার অিsেtর

ধারাবািহকতা কামনা কের, /স তার িবলুিpেক /মােটই পসn কের না। অতএব, মৃতু]র পের
আেরকিট জীবন থাকা অপিরহায:।
িকnt po হে1, এ ধরেনর জীবন সmব িক? এ ব]াপাের িবচারবুিdর রায় হে1, তা অব*ই
সmব। কারণ,

pথম বার সৃিhর তুলনায় gংসpাp সৃিhেক পূব:াবsায় িফিরেয় আনা বা নতুন

কের সৃিh করা অেপkাকৃত সহজতর। অতএব, /য পরম kমতাবান সৃিhকত:া সব িকছুেক সৃিh
কেরেছন তাঁর পেk সৃিhpকৃিতেত তাঁরই /দয়া দাবী পূরণ করা তথা মাnষেক মৃতু]র পের নতুন
কের জীবনদান খুবই সহজসাধ]।
এ pসে0 sরণ রাখা pেয়াজন /য, মাnষ হে1 শরীর ও ব]িkসtা (না.s)- এর সমিnত rপ।
িবচারবুিdর পয:েবkণ হে1 এই /য, মাnেষর ব]িkসtা শরীরেক আ>য় কের অবsান করেলও
/স শরীর নয়,

sতnt। sতnt হবার কারেণই ব]িkসtা শরীেরর বা তার ইিndয়- িনচেয়র

মুখােপkী না হেয়ও sাধীনভােব কাজ করেত পাের।
মাnষ পেuিndেয়র সাহায] ছাড়াই িচnা ও কlনা কের থােক। এছাড়া ‘pায় মৃতু]র অিভjতা’
( এনিডই)- এর অেনক বণ:না /থেকও মাnেষর ব]িkসtার শরীরিনরেপk kমতার ধারণা পাওয়া
যায়। pায় মৃতু]র অিভjতা বণ:নাকারীরা সংjাহীন অবsায় থাকাকােল অপািথ:ব জগেতর
অিভjতা লাভ কেরেছ বেল দাবী কের /স অিভjতার /য সব বণ:না উপsাপন কেরেছ তােত
অিতরdন থাকার সmাবনা sীকার কের িনেলও সংjাহীন অবsায় তােদর ওপর পিরচািলত
অেstাপচার সংি&h ঘটনাবলী সmেক: /কােনা /কােনা /রাগী সংjাpািpর পের /যভােব িবsািরত
ও িনখুঁত বণ:না িদেয়েছ তা অিব-াsভােব িবsয়কর হেলও pত]খ]ান করার উপায় /নই। এ
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ধরেনর ঘটনা এটাই pমাণ কের /য, মাnেষর ব]িkসtা শরীেরর পুেরাপুির অেকেজা অবsায়ও
sাধীনভােব কাজ করেত পাের।
এ /থেক pমািণত হয় /য,

মাnেষর যখন মৃতু] হয় তখন তার শরীরই অেকেজা হেয় পেড়,

তার ব]িkসtা gংসpাp হয় না। অথ:াৎ তার ব]িkসtার মৃতু] /নই। এমতাবsায়
মৃতু]পরবত:ীকােল ব]িkেক পুনজ:ীবন দােনর িবষয়িট খুবই সহজেবাধগম] হেয় যায়। তাই
মাnেষর সৃিhpকৃিতর দাবী হওয়া সেttও সৃিhকত:া তােদরেক পুনrjীিবত করেবন না - এটা
হেতই পাের না।
মৃতেদর শরীর সাধারণতঃ িবিkp হেয় যায়। অিধকাংশ মাnেষর শরীরই পেচ- গেল মািটেত িমেশ
যায়। /ktিবেশেষ অেনেকর শরীর পািনেত গেল যায় বা মােছর /পেট যায়,

বা িহংs pাণী

/খেয় /ফেল। এমতাবsায় po উঠেত পাের /য, িবিkp শরীরেক কীভােব পুনঃসংেযািজত কের
জীিবত করা হেব? নািক তােক নতুন শরীর /দয়া হেব? নতুন শরীর /দয়া হেল তখন িক তােক
অিভn ব]িk বলা যােব? যিদ অিভn ব]িk না হয় তাহেল তার জn পািথ:ব জীবেনর কেম:র
িবিনমেয় শািs বা পুরNার /দয়া িক িঠক হেব?
এ pেoর সব:pথম নীিতগত জবাব হে1,

সব:শিkমান shার পেk একিট শরীেরর িবিkp

উপাদানgেলােক একিtত করা /মােটই কিঠন নয়। তেব ব]িkেক যিদ নতুন শরীর /দয়া হয়
তাহেলও ব]িkর ব]িkসtা অিভnই /থেক যায়।
আধুিনক শরীর িবjােনর সাk] অnযায়ী pিতিট pাণশীল সৃিhর শরীর অহরহ পিরবিত:ত হেয়
চেলেছ। pিতিনয়তই একজন মাnেষর শরীেরর বh /কাষ kয় হেয় যাে1 এবং তদsেল নতুন
নতুন /কাষ Yতরী হে1। এভােব কেয়ক বছেরর ব]বধােন তার /গাটা শরীেরর সকল /কাষই
পিরবিত:ত হেয় যায়। এতদসেttও আমরা তােক অিভn ব]িk বেল দাবী কির এবং /স িনেজও
তা- ই /মেন /নয়। /য ব]িk িবশ বছর পূেব: /কােনা অপরাধ কেরেছ িবশ বছর পর ধরা পড়েল
/স বেল না,

“আিম িবশ বছর আেগ অপরাধ সংগঠনকারী /সই ব]িk নই;

/স ব]িkর

মাংসেপশীর একিট /কাষও আমার শরীের /নই; সmূণ: নতুন /কােষ গড়া শরীেরর কারেণ আিম
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সmূণ: নতুন মাnষ।” /যেহতু শরীর নয়,

ব]িkসtাই আসল ব]িk এবং শরীর হে1 ‘ঐ

ব]িkর’ শরীর, এমতাবsায় সৃিhকত:া যিদ /লাকেদরেক নতুন শরীর িদেয় পুনrjীিবত কেরন
তাহেলও তা অnায় হওয়া /তা দূেরর কথা, অেযৗিkকও হেব না।
তেব সীমাহীন jান ও শিk- kমতার অিধকারী সৃিhকত:া /কােনা ব]িkর মৃতু]কালীন সব:েশষ
শরীেরর সকল িবিkp অণু- পরমাণুেক একিtত করেত চাইেল তা- ও /মােটই কিঠন হেত পাের
না। কারণ, আধুিনক িবjান pমাণ কেরেছ /য, একজন মাnেষর (বা একিট pাণীর) শরীেরর
সকল /কােষর /জেনিটক /কাড অিভn এবং pিতিট pাণীর /জেনিটক /কাড sতnt। এমতাবsায়
যেতা দূের ও /যভােবই িবিkp থাkক না /কন,

অিভn /জেনিটক /কােডর উপাদানgেলােক

একিtত করা মহািবjানময় সৃিhকত:ার পেk /মােটই কিঠন নয়।

d’িট সংশেয়র িনরসন
এ pসে0 d’িট সেnহ উেdককারী pেoর জবাব /দয়া pেয়াজন মেন কির। pথম po এই /য,
িবিভn কারেণ িকছু সংখ]ক মাnেষর মৃতেদহ বা তার /কাষসমূহ বা /কাষসমূেহর অংশিবেশষ
আপাততঃ অkত থাকেলও তা অনাগত হাজার হাজার বা লk লk বছের পুেরাপুির িবিkp হেয়
যাবার খুবই সmাবনা রেয়েছ। এমনিক তা যিদ না- ও হয় তথািপ /বশীর ভাগ মাnেষর শরীেরর
/কাষসমূহ /য িবিkp হেয় মািট ও পািনেত িমেশ যােব তােত /কােনাই সেnহ /নই। অথ:াৎ
/সgেলা আর /কাষ আকাের থাকেছ না, বরং িবিভn রাসায়িনক উপাদােন পিরণত হেয় যাে1।
এমতাবsায় তা pকৃিতেত িবরাজমান অnrপ উপাদানসমূেহর সােথ একাকার হেয় যােব। তাহেল
কী কের ব]িkর /দেহর উপাদানgেলােক sতntভােব িচিhত কের একt করা সmব হেব?
এ po যারা তুলেছ তােদর /জেনিটক িবjান সmেn ধারণা s1 নয়। কারণ, মাnেষর জীবন ও
পূব:পুrেষর ইিতহাস /য kুd একেক িলিপবd রেয়েছ তা /কাষ নয়,
kুdতর একক। এ একক কী?
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বরং /কােষর মধ]কার

িবjান উpঘাটন কেরেছ, pিতিট মানবেকােষ রেয়েছ ৪৬িট /kােমাজম; এর মেধ] ২৩িটেত
মাতা ও তার পূব:পr
ু ষেদর এবং ২৩িটেত িপতা ও তার পূব:পr
ু ষেদর, আর সবgেলােতই তার
িনেজর জীবেনিতহাস িজেনর সাহােয] িলিপবd রেয়েছ। pিতিট /কােষ িজেনর /মাট সংখ]া এক
লাখ - যা িডএনএ সমূেহর মেধ] িবns রেয়েছ এবং িডএনএ সমূহ /kােমাজেমর মেধ] িবns
রেয়েছ। d’জন মাnেষর /কাষই ,ধু িবিভn নয়,

বরং /kােমাজম,

িডএনএ ও িজন পয:n

িবিভn। এমনিক dই যমেজর /kােমাজেম সব:ািধক িমল থাকেলও rণ অবsা /থেকই িকছু না
িকছু পাথ:ক] থােকই,

অতঃপর,

িবেশষ কের ভূিম{ হবার পর /থেক এ পাথ:ক] বৃিd /পেত

থােক। অতএব, /কাষ িবিkp হেয় d’জন মাnেষর িজন পরsর িমি>ত হেয় /গেলও তা অিভn
হেয় যায় না, বরং পাথ:ক] /থেকই যায়।
এ হে1 এ পয:n আিবNৃত Yবjািনক তথ]। িকnt অসmব নয় /য, এর /চেয়ও kুdতর অংেশ,
এমনিক pিতিট পরমাণুেত এবং তার উপাদান ইেলকTন,

/pােটান ও পিজTেন পয:n pিতিট

ব]িkর sতnt Yবিশh] সংরিkত রেয়েছ যা িবjান এখেনা আিবNার করেত পাের িন; হয়েতা
ভিবSেত আিবNার করেত সkম হেব। অতএব, অসীম kমতাবান shার পেk অিভn /কাড
(Yবিশh])- এর কারেণ ,ধু কমােTডর সাহােয] এক ব]িkর শরীেরর িবিkp হেয় যাওয়া
পরমাণুgেলােক পুনঃসংেযািজত করা /মােটই কিঠন হেত পাের না।
িdতীয় po হে1, /কােনা মাnষেক বােঘ বা kমীের /খেয় /ফলেল তার শরীর বাঘ বা kমীেরর
শরীের পিরণত হেয় যায়। এমতাবsায় একই সােথ তার শরীেরর উপাদানgেলা বাঘ বা kমীর
এবং মাnেষর শরীর িহেসেব পুনগ:িঠত হেব কীভােব? ,ধু তা- ই নয়,

বাঘ বা kমীের না

/খেলও মাnেষর শরীর যখন মািট হেয় যায় তখন তার উপাদানসমূহ উিdদ কতৃ:ক /শািষত হয়।
অতঃপর উিdদ বা তার ফল, ফুল ও পাতা মাnষ ও প,পাখী কতৃ:ক ভিkত হয় এবং এরপর
পুনরায় মাnষ প,পাখীেকও ভkণ কের। ফেল এক মাnেষর শরীেরর উপাদানসমূহ অn
মাnষেদর শরীেরর উপাদােন পিরণত হয়। এমতাবsায় ঐ উপাদানgেলােক কার শরীেরর
উপাদানrেপ পুনঃসংেযািজত করা হেব?
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এ poিটরও Yবjািনক িভিt খুবই dব:ল। কারণ, মাnষ বা অn /কােনা pাণী যখন খাদ] gহণ
কের তখন ঐ খাদ]বstর পুেরাটাই তার শরীের পিরণত হয় না। বরং এ /থেক /স িবিভn ধরেনর
এিসড ও আিমষ জাতীয় উপাদান gহণ কের। মানবেদেহর একিট /কােষ এক লাখ িজন থােক
এবং Yজব রাসায়িনক উপাদান থােক িতনশ’ /কািট। এমতাবsায় বাঘ মাnষেক /খেয় /ফলেল
মাnেষর িজনgেলা তার শরীের /থেক যায় না বা উিdদ যখন মািট /থেক খাদ] gহণ কের তখন
pাণীেদেহর িজনgেলা তােত আts হেয় যায় না। কারণ,

তাহেল সকল pাণী ও উিdেদর

িজন- /কাড এেলােমেলা হেয় /যেতা। বরং মাnষ, অnাn pাণী ও উিdদ যখন খাদ] gহণ কের
তখন pকৃত পেk তা /থেক /কবল িবিভn ধরেনর এিসড ও আিমষ জাতীয় উপাদান আts কের
sীয় শরীেরর /কাষসমূহেক শিkশালী কের, যার ফেল িবভাজেনর মাধ]েম নতুন নতুন /কােষর
সৃিh হয় এবং /সgেলা pিতিনয়ত িবনh হেয় যাওয়া /কাষgেলার sান পূরণ কের;

খােদ]র

/কাষgেলা খাদ]gহীতার শরীেরর /কােষ পিরণত হয় না। অথ:াৎ খােদ]র িভতরকার িজনgেলা
মািটেতই /থেক যায় বা িফের যায়।
অতএব,

সেnহ /নই /য,

মৃত ব]িkর িজনgেলা বা অnতঃ তার অংশিবেশষ sতntভােব

pকৃিতেত /থেক যােবই।
এ pসে0 আেরা উেlখ] /য,

/কােনা ব]িkর শরীর পুনগ:ঠেনর জn তার শরীেরর

উপাদানসমূেহর অংশিবেশষই যেথh। কারণ,

/কােনা pাণীর শরীেরই সব সময় /মাট বstর

পিরমাণ সমান থােক না। অssতা ও ssতার অবsায় শরীের /মাট বstর পিরমােণ িবরাট পাথ:ক]
ঘেট। pাণীেদেহর একিট Yবিশh] হে1 এই /য, শরীের বাইেরর /য সব উপাদান /শািষত হয়
তা িবদ]মান /কােষর পুিhসাধন কের এবং িবভাজন pিkয়ায় নতুন /কােষর সৃিh কের। আর
/রকড: /থেক /রকেড: কিপ করার nায় নতুন /কােষ পুরেনা /কােষর সমs তথ] িলিপবd হেয়
যায়। ফেল ব]িkর ব]িkসtায় /কােনাrপ পিরবত:ন ঘেট না। (আর মৃতু]র আেগ pাণীর শরীর
/থেক /য সব /কাষ িবি1n হেয় যায় তার িজেন তার ঐ সময় পয:nকার ইিতহাস িলিপবd থােক,
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যিদও ব]িkর মৃতু]র সময়কার /কােষর িজনgেলাই grtপূণ,: কারণ তােত তার পুেরা ইিতহাস
িলিপবd থােক।)
এ /থেক ssh /য,

/কােনা মাnেষর শরীেরর পুনঃসৃিhর জn তার একিটমাt /কােষর

উপাদানসমূহ সংgহ করাই যেথh। কারণ, একিট /কােষ পুিh সংেযাজন কের নতুন নতুন /কাষ
সৃিh কের পুেরা শরীরটাই গঠন করা /যেত পাের এবং তা করা ও /চােখর পলেকর মেধ] সmাদন
করা সব:শিkমান shার পেk খুবই সহজ। তেব সব:ময় kমতাবান সৃিhকত:া চাইেল /কােনা
ব]িkর মৃতু]কালীন শরীেরর সকল উপাদান একিtতকরণও তাঁর জn /মােটই কিঠন কাজ নয়।
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শািs ও পুর"ারঃ শারীিরক, না মানিসক?
আমরা ইিতপূেব: উেlখ কেরিছ /য, মানবpকৃিত sীয় ভােলা কােজর উtম pিতদান ও যােলেমর
যুলুেমর শািs শারীিরকভােবই দাবী কের - যা একই সােথ মানিসকও বেট, ,ধু শারীিরকভােব
নয়।
এছাড়াও আেরা d’িট কারণ রেয়েছ যা শারীিরক পুনrjীবন দাবী কের। pথমতঃ মাnেষর মেধ]
িবিভn ধরেনর /লাক আেছ যােদর সকেলর মানিসক গঠন এক pকৃিতর নয়। যিদও এমন কতক
/লাকও আেছন যােদর িনকট শারীিরক শািs ও পুরNােরর /তমন grt /নই, মানিসক শািs ও
পুরNারই মুখ]। এর িবপরীেত এমন কতক /লাক আেছ যােদর কােছ শারীিরক শািs ও পুরNারই
মুখ], মানিসক শািs ও পুরNােরর /কােনা মূল] /নই। আর অবিশh /বশীর ভাগ মাnেষর িনকটই
শারীিরক ও মানিসক উভয় ধরেনর শািs ও পুরNারই grtপূণ:। এমতাবsায় সকল মাnেষর
pকৃিতর দাবী পূরেণর জn শারীিরকভােব পুনrtান অপিরহায:।
িdতীয়তঃ পািথ:ব জীবেন /কােনা মাnষই শারীিরক িদক /থেক পিরপূণ: পূণ:তার অিধকারী িছেলা
না বা নয়। এ পূণ:তার িতনিট িদক রেয়েছ : বstগত বা কাঠােমাগত িদক, বািhক ও অভ]nরীণ
gণ- Yবিশh]গত িদক এবং sািয়t। মাnষ মাtই এ িতন িদক /থেকই শারীিরক পূণ:তার
আকাkী। এ পূণ:তার অভােব /স পািথ:ব জীবেন pাp /ভােগাপকরণও যথাযথ ও পিরপূণ:rেপ
/ভাগ করেত পাের না। এ কারেণ /স অতৃp থােক ও মনঃকেhর িশকার হয়। /স চায়, তার এ
অপূণ:তা না থাkক, যােত /স /ভােগর সব উপকরণেক sায়ীভােব ও পূণ: মাtায় /ভাগ করেত
পাের। তাই /স িনখুঁত অkয় শরীর সহ অনn জীবেনর দাবীদার এবং সৃিhকত:ার পেk তার এ
দাবী পূরণ করা খুবই সহজসাধ]।
তেব বলা বাhল] /য, যারা dিনয়ার জীবেন অnায়- অপরােধ িলp হেয়েছ, যুলুম- অত]াচার
কেরেছ, িনেজেদর মানিবক ব]িkসtােক কলিKত ও িবকৃত কেরেছ, তােদরেক অব*ই এ সব
কারেণ শািs /ভাগ করেত হেব। এমতাবsায় তােদর পেk কাঠােমাগত এবং বািhক ও
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অভ]nরীণ gণ- Yবিশh]গত শারীিরক পূণ:তা সহ sীয় অপূণ: আশা- আকাkা পূরেণর sেযাগ
পাওয়ার poই

ওেঠ

না। কারণ,

শারীিরক- মানিসক

পূণ:তা ও শারীিরক- মানিসক

/ভােগাপকরেণর পিরপূণ: তৃিp হে1 সৃিhকত:া pদt পুরNার ও অngহ - যা শািsর িবপরীত
/মrেত অবsান কের। তেব অপরাধীেদর জেn একিট পূণ:তার অিধকারী হওয়া sাভািবক, বরং
অপিরহায:। তা হে1, তােদরেক অনn শািs /ভাগ করােনার লেk] অনn জীবেনর ও sায়ী /দেহর
অিধকারী করা হেব।
যােদর অপরাধ এমনই /য, /কােনাভােবই তােদরেক একিট /ময়ােদর জn শািsদােনর পর মুিk
/দয়া স0ত নয় তােদর জn অনn শািsর ব]বsা থাকাই িবচারবুিdর দাবী। আর অনn শািsর
জn pেয়াজন অনn জীবন ও শরীেরর sািয়t। অব* যােদর অপরাধ অেপkাকৃত কম এবং
একই সােথ তােদর ভােলা কাজও রেয়েছ এমন /লাকেদর জn /ময়াদী শািs /শেষ /কােনা না
/কােনা sেরর /ভােগাপকরণসহ অনn জীবন হওয়াই sাভািবক।
অপরাধীেদর শািsর িবষয়িটেক /লাহার Yতরী উপকরণািদর সােথ তুলনা করা /যেত পাের। /য
সব /লৗহজাত উপকরেণ খুবই সামাn মিরচা পেড় তা িশরীষ কাগজ বা /রত্ িদেয় ঘেষ পিরNার
ও ঝকঝেক তকতেক করা যায়। িকnt /য সব উপকরেণ /বশী মিরচা পেড় তা আgেন /পাড়ােত
হয় ও এরপর হাতুিড় িদেয় িপিটেয় কােয:াপেযাগী করেত হয়। িকnt /য উপকরেণর পুেরাটাই
মিরচায় পিরণত হয় তা আgেন /পাড়ােনার পর আর /সখান /থেক িকছুই /ফরত আেস না, বরং
তার পুেরাটাই চূণ:িবচূণ: হেয় আgেনর িভতরই পেড় থােক।

পরকালীন িহসাব- িনকাশ
িযিন pথম বার সৃিh কেরেছন তাঁর পেk পুনব:ার সৃিh করা /য খুবই সহজ - এ সহজ িবষয়িট
বুঝেত না পারা /কােনা ss িবচারবুিd সmn /লােকর পেkই সmব নয়। িকnt পরকালীন িহসাবিনকাশ অথ:াৎ িবচােরর িবষয়িট সmেক: অেনেকর মেনই po সৃিh হেত /দখা যায়।
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অব* এ ব]াপাের কােরা মেনই িবndমাt সংশয় থাকার কারণ /নই /য, সকল কাল- /ক
আয়tকারী কােলাধ: অপিরহায: সtা অব*ই সব িকছু /দেখন, /শােনন ও জােনন। অতএব,
/কােনা অপরাধীর অপরাধ সmেn তাঁর িনভু:ল ও িনখুঁতভােব এবং পিরপূণ:rেপ জানা থাকার
ব]াপাের সেnেহর অবকাশ /নই। sতরাং িতিন /য যথাথ:ভােবই অপরাধী ও অপরাধ িচিhত কের
যথাযথ শািs িদেত সkম তা অকাট] সত]। িকnt আমরা পািথ:ব জগেতর আদালেত /দখেত পাই
/য, সাধারণতঃ অপরাধী তার অপরাধ sীকার কের না, বরং িনেজেক িনরপরাধ বেল দাবী কের।
তাই অপরাধীেক শািs /দয়ার জn অকাট] দলীল ও সাk]- pমাণ pেয়াজন হয়। এমনিক এর
পেরও অপরাধী দাবী কের /য, তার িবrেd /য সব দলীলpমাণ হািযর করা হেয়েছ তা িমথ]া ও
জাল এবং তার িবrেd ষড়যntমূলকভােব িমথ]া সাk] /দয়ােনা হেয়েছ। আর অপরাধী ,ধু
অিভেযাগকারী, তােক সহায়তা- দানকারী আইনজীবী ও সাkীেদরেকই ষড়যেntর জেn
/দাষােরাপ কের না, /ktিবেশেষ িবচারকেক, এমনিক তার িনেজর আইনজীবীেকও /দাষােরাপ
কের। (আর dিনয়ার িবচারব]বsায় বাsেবও অেনক সময় এমনিট ঘেট থােক।) এমতাবsায়
অপরাধী পরকালীন আদালেতও /য একইভােব িনেজেক িনরপরাধ বেল দাবী করেব না তার
িন|য়তা /কাথায়?
এ কারেণ পরকালীন আদালেত অপরাধীর অপরাধ এমনভােব pমািণত হওয়া বা-নীয় যােত /স
তা অsীকার করেত না পাের। ফেটাgািফ ও চলিLt বা িভিডও আিবNােরর পর এ pেoর
/মাটামুিট উtর পাওয়া যায়। কারণ, সবাই জােন /য, ফেটা ও pামাণ] িভিডও চলিLt িমথ]া
বেল না। মাnষ যখন ফেটাgািফ ও চলিLt আিবNার করেত /পেরেছ তখন সব:শিkমান
সৃিhকত:ার পেk মাnেষর সমs কাজকম: /কােনা এক ধরেনর, হয়েতা িভn মাtার, ফেটা ও
চলিLt আকাের ধের রাখা ও /শষ িবচােরর সময় তা pদশ:ন করা খুবই সহজসাধ] ব]াপার।
(অব* বত:মােন ফেটা ও চলিLেt পিরবত:ন সাধন অথ:াৎ সংেশাধন ও পুনঃসংেযাজন করা
সmবপর হে1, তেব এrপ কাজ করা হেল তা সূk পয:েবkেণর মাধ]েম, িবেশষতঃ উnত
pযুিkর যেntর সাহােয] িচিhত করা সmব।)
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িকnt /জেনিটক িবjােনর সব:েশষ আিবNার- উdাবন এমনই িবsয়কর /য, তার তুলনায়
ফেটাgািফ ও চলিLt খুবই তু1 ব]াপার। িবjানীরা পরীkা- িনরীkা ও গেবষণার মাধ]েম
উpঘাটন কেরেছন /য, মাnেষর (এবং অnাn pাণীরও) শরীেরর মাংসেপশীর pিতিট /কােষর
‘িজn’- এর মেধ] তার িনেজর ও তার পূব:পr
ু ষেদর সারা জীবেনর পুেরা ইিতহাস সেKত
আকাের িলিপবd রেয়েছ। অথ:াৎ /কাষিটেক যখন শরীর /থেক িবি1n করা হয় (বা ব]িkর মৃতু]
ঘেট) তার পূব: পয:n ব]িkিটর জীবেনর পুেরা ইিতহাস, ভূিম{ হওয়ার পূব: পয:n তার মােয়র
জীবেনর ও মাতৃগেভ: িপতার pাণবীজ pেবেশর পূব: পয:n িপতার জীবেনর ইিতহাস এবং এভােব
দাদা- দাদী ও নানা- নানীর, তােদর দাদা- দাদী ও নানা- নানীর জীবেনিতহাস, এভােব অতীেত
/যেত /যেত pথম মাnষ পয:n পূব:বত:ীেদর ইিতহাস /জেনিটক /কাড আকাের িলিপবd আেছ।
অব* িবjানীরা বত:মােন /জেনিটক পরীkা (িডএনএ- /টs) কের মাnেষর জীবেনিতহােসর
/কবল বড় বড় Yবিশh]gেলা /বর করেত সkম হে1ন। অথ:াৎ তাঁরা িডএনএ পরীkা কের বেল
িদে1ন সংি&h ব]িk হত]া কেরেছ িকনা, ব]িভচার কেরেছ িকনা, ধষ:ণ কেরেছ িকনা, কখেনা
মদ /খেয়েছ িকনা ইত]ািদ।
মানবেদেহর /কােষ যখন /কাD আকাের বড় বড় ঘটনাgেলা িলিখত পাওয়া যাে1 তখন এেত
সেnহ /নই /য, তােত /ছাট- বড় সমs ঘটনাই িলিপবd আেছ। তার জীবেনর ও তার
পূব:বত:ীেদর (িপতামাতা, দাদা- দাদী, নানা- নানী ... /দর) জীবেনর /ছাটবড় সমs ঘটনাই তােত
িলিপবd রেয়েছ। হয়েতা িবjােনর উnিতর ধারাবািহকতায় ভিবSেত এমন সব যntপািত
আিবNৃত হেব যা dারা খুিটনািট সমs ঘটনাই কথা সহ সিচtভােবই উdার করা সmব হেব।
কারণ, ছিব ও কথােক /কাD আকাের /রকড: করা ও পুনরায় /কাD /থেক ছিব ও কথা আকাের
psুটন অসmব িকছু নয়। তার pমাণ, এক সময় চলিLt /রকিড:ং দীঘ: /সলুলেয়D িফতার
ওপের ধারাবািহকভােব অসংখ] /ছাট /ছাট ফেটা তুেল করা হেলও বত:মােন /মেমাির িবিশh
িডিজট]াল ফেটাgািফক ও িভিডও ক]ােমরায় িচt তুলেত /কােনা িফl বা /সলুলেয়D িফতা
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ব]বহার করেত হয় না। বরং /লখা, ছিব ও কথা সবই /কাড আকাের িলিপবd হয় এবং pেয়াজন
হেলই পুনরায় /য /কােনা সমেয় তােক /লখা, ছিব ও কথা আকাের psুটন করা হয়।
/জেনিটক িবjােনর আিবNার /থেক এটাই ssh হেয় যাে1 /য, িবjানীেদর dারা িslফেটাgািফক, িভিডও ও িডিজট]াল ক]ােমরা আিবNার এবং তা িদেয় ছিব ও শb /রকিড:ং- এর
pচলন করার /কািট /কািট বছর পূেব:ই সৃিhকত:া জীব সৃিhর সূচনােতই pিতিট জীেবর pিতিট
/কােষর মেধ] উnততর gp িডিজট]াল /রকিড:ং- এর ব]বsা কের /রেখেছন যােত িবjানীেদর
আিবNৃত িডিজট]াল িভিডও ক]ােমরার মেতা /কবল কথা ও বািhক িচtই /রকড: হে1 না, বরং
অভ]nরীণ অথ:াৎ Yচিnক ও চািরিtক অবsাও /রকড: হেয় যাে1।
এ pসে0 আেরা উেlখ] /য, pাণীর মৃতু] ঘটেলও তার িজেনর মেধ] /রকড:কৃত তথ] মুেছ যায়
না। এমনিক /য ব]িk হাজার হাজার বছর আেগ মারা /গেছ তার চুল বা নেখর একিট kুd কণা
/পেল তা পরীkা কেরও িবjানীরা বেল িদেত পােরন /য, ঐ ব]িk /কমন িছেলা - চুির
কেরিছেলা িকনা, খুন কেরিছেলা িকনা, ব]িভচার কেরিছেলা িকনা; আিমষেভাজী িছেলা, নািক
িনরািমষ- /ভাজী িছেলা; /স িক িববািহত িপতামাতার সnান িছেলা, নািক ব]িভচােরর ফসল িছেলা
ইত]ািদ।
অতএব, এেত সেnেহর অবকাশ /নই /য, pাণীর জীবেকাষ পেচ- গেল বা পুেড় দৃ*তঃ িনি|h
হেয় /গেলও, তার /দেহর িবিkp ও িবি&h উপাদানgেলা /যখােন /য অবsায়ই থাkক না /কন,
তােত তার পূব:বত:ীেদর জীবেনিতহাস সহ তার িনেজর পুেরা জীবেনিতহাস িলিপবd রেয়েছ।
,ধু তা- ই নয়, বরং সব:েশষ আিবNার- উdাবন /থেক pতীয়মান হয় /য, /যখােনই /য ঘটনা
সংঘিটত হয় তার পািরপাি-:কতায় অবিsত সকল বstেত, এমনিক পািরপাি-:ক ধুিলকণায়ও তা
িলিপবd হেয় যায়। sতরাং /কােনা অপরাধীর পেkই /য পরকালীন আদালেত sীয় অপরাধ
অsীকার করা সmব হেব না
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মাnষ িবেশষ পথিনেদ?েশর মুখােপkী
আমরা জািন /য, মাnষ অnাn pাণী pজািতর nায় /বঁেচ থাকা ও িবকােশর জn shা pদt
সহজাত পথিনেদ:েশর অিধকারী। এছাড়াও ভােলা- মn ও nায়- অnােয়র jানও /স সহজাত
পথিনেদ:েশর মাধ]েম /পেয় থােক। িকnt মাnষ ও অnাn pাণীpজািতর মধ]কার একিট /মৗিলক
পাথ:ক] এই /য, তার জn পথিনেদ:েশর /kt ও pেয়াজন অেনক /বশী, িকnt /স অnপােত
তার pাp সহজাত পথিনেদ:েশর পিরমাণ ও মাtা অেপkাকৃত কম। তেব সহজাত পথিনেদ:শ
িবহীন এই /ktgেলােত পথিনেদ:শ gহেণর জn তার মেধ] িবরাট সmাবনা িনিহত রাখা হেয়েছ।
উদাহরণsrপ, বাবুই পাখীর আ>েয়র জn /য ধরেনর গৃেহর (বাসার) pেয়াজন সহজাতভােবই
/স তা Yতরীর jােনর অিধকারী। এ /kেt /কােনা বাবুই পাখীই ব]িতkম নয়। িকnt মানবসnান
সহজাতভােব এrপ বা অn /কােনা ধরেনর একিট িশlgণ সমৃd বাসগৃহ Yতরীর সহজাত
jােনর অিধকারী নয়। তেব তার মেধ] িবিভn ও িবিচt ধরেনর গৃহ িনম:ােণর /কৗশল আয়t
করার সmাবনা (pিতভা) িনিহত রেয়েছ। /স গৃহিনম:ােণর /কৗশল িশkা কের এবং িবিচt ধরেনর
গৃহ Yতরী কের; বাবুই পাখীর মেতা ,ধু এক ধরেনর গৃহ িনম:াণ কের না। অnিদেক গৃহিনম:াণ
jােনর /kেt সব বাবুই পাখী অিভn হেলও এ /kেt সকল মাnষ সমান নয়। িবিভn মাnষ
িবিভn ধরেনর গৃহ িনম:াণ করেত সkম;

সকেল সকল ধরেনর গৃহ িনম:াণ করেত সkম নয়।

অnাn িশl ও jান- িবjােনর /kেtও একই কথা।
এখােন pিণধানেযাগ] িবষয় এই /য, মাnষ তার মেধ] িনিহত সmাবনােক কােজ লািগেয় িবিভn
িশl ও jান- িবjান িশkা কের এবং আgহ, /ঝাঁকpবণতা, মেনােযাগ, িন{া ও sেযাগsিবধার পাথ:েক]র কারেণ এ /kেt িবিভn /লােকর মেধ] পাথ:ক] ঘেট থােক। িকnt একিট
grtপূণ: িবষয় এই /য, /য /কােনা িশl বা jােনর pথম উdাবক অn /কােনা মাnেষর কাছ
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/থেক তা িশেখ িন। তাহেল /স তা /পেলা /কাথায়? এ /kেt /স d’িট সূt /থেক তা /পেত
পাের: হয় িবচারবুিd pেয়াগ কের িচnাগেবষণার মাধ]েম, নয়েতা সৃিhকত:ার পk /থেক pদt
পথিনেদ:েশর মাধ]েম। িdতীেয়াk /kেt অেনক সময় /স বুঝেতও পাের না /য, /স সৃিhকত:ার
িনকট /থেক পথিনেদ:শ পাে1।
মানব জািতর অেনক grtপূণ: jান ও আিবNার- উdাবেনর সূচনার ইিতহাস হে1 এrপ /য,
ব]িk তা sেp /দেখেছ অথবা সহসাই তার মেন িবষয়িট /খেল /গেছ - যার িপছেন /কােনা
পািথ:ব কারণ খুঁেজ পাওয়া যায় না। এমতাবsায় তা /য সৃিhকত:ার পথিনেদ:শ তােত /কােনাই
সেnহ /নই।
এ /kেt লkণীয় িবষয় এই /য,

এ ধরেনর পথিনেদ:শ সকল মাnেষর কােছ আেস না।

এেককিট িবষেয়র পথিনেদ:শ একজন বা d’জন লাভ কেরন এবং তারা তা অnেদর মােঝ
ছিড়েয় /দন। এভােব /গাটা মানবজািত তা /থেক উপকৃত হেত পাের।
বstতঃ এেককিট িবষয়বstর িবেশষ Yবিশেh]র কারেণই এrপ ঘেট থােক। অথ:াৎ pিতিট মাnেষর
িনকট এ ধরেনর পথিনেদ:শ আসা যrরী নয়; একজেনর কােছ আসা এবং অnেদর তার কাছ
/থেক িশেখ /নয়াই যেথh। অnথায় pিতিট মাnষেক এ ধরেনর পথিনেদ:শ /দয়া হেল pথম
মাnষ /থেক ,r কের অনাগত ভিবSেতর /শষ মাnষিট পয:n pেত]েকর িনকটই ‘সকল’
jান- িবjান ও আিবNার- উdাবেনর পথিনেদ:শ আসেত হেতা। তাহেল আর এেক jান- িবjান
বা আিবNার- উdাবন বলা /যেতা না, বরং বলেত হেতা সহজাত jান। /স /kেt মানবজািতর
সদsেদর মেধ] jানসাধনা ও অধ]বসায় বলেত িকছু থাকেতা না; তােদর কােজর মেধ] /তমন
/কােনা Yবিচt]ও থাকেতা না। তােদর ও অnাn pাণীর মেধ] /তমন /কােনা gণগত পাথ:ক]
থাকেতা না। কারণ,

/স /kেt,

িবেশষ অেথ: মাnষ /য sাধীনতার অিধকারী,

তার তা

থাকেতা না। তার sাধীনতা হেতা প,পাখীর sাধীনতার সমতুল]। /স পিরণত হেতা Yজিবক
যেnt। এ অবsায় /মধা- pিতভা,

jান,

jােনর িবকাশ,

বলেত /কােনা িকছুর অিst থাকেতা না।
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jানচচ:া,

অধ]বসায় ইত]ািদ

উপেরাk আেলাচনা /থেক আমরা এ উপসংহাের উপনীত হেত পাির /য,

মানবpজািত /য

সব:জনীন সহজাত পথিনেদ:েশর অিধকারী তার বাইের মানবজীবেনর এমন সব /kt রেয়েছ যা
খুবই grtপূণ: এবং /য জn পথিনেদ:েশর pেয়াজন রেয়েছ। তেব এ পথিনেদ:শ সব:জনীন হওয়া
pেয়াজন বা বা-নীয় নয়। বরং এটাই sাভািবক /য,

িকছু /লাক এ ধরেনর পথিনেদ:শ লাভ

করেবন এবং অnেদরেক তা /পৗঁেছ /দেবন বা িশkা /দেবন।
মাnেষর জn এ ধরেনর িবেশষ পথিনেদ:েশর pেয়াজন /কবল িশl, বstিবjান ও তদসংkাn
আিবNার- উdাবেনর মেধ]ই সীমাবd নয়। বরং সামািজক, রাজৈনিতক ও Yনিতক /kেt এর
অিধকতর pেয়াজন। বলা চেল /য, যিদও িশl, বstিবjান ও তদসংkাn আিবNার- উdাবন
সmিক:ত পথিনেদ:শ খুবই কাম], তথািপ তা না /পেলও খুব বড় ধরেনর kিত /নই। কারণ,
মাnষ যিদ বাড়ীঘর ও সভ]তার উপকরণ িনম:াণ করেত না জানেতা, িচিকৎসা শােstর িবকাশ
ঘটােত না পারেতা,
পব:েত,

িশl ও কলা সৃিh করেত না পারেতা,

বরং বেন- জ0েল,

গােছর ডােল/ নীেচ/ /কাটের বা পাহােড়র gহায় বসবাস করেতা,

পাহাড়-

বুেনা ফল-

শাকসিb ও কাঁচা মাছ- মাংস /খেতা এবং /রাদ- বৃিh, িহংs বn pাণী ও /রাগব]ািধর কারেণ
slজীবী হেতা;

তােত তার /তমন /কােনা kিত হেতা না। কারণ,

/শষ পয:n /তা তােক

মৃতু]বরণ করেতই হয়। অতএব, তার আয়ু িবশ বছর, নািক িবশ হাজার বছর তােত /তমন
/কােনা পাথ:ক] হেতা না।
িকnt মাnষ যখন জােন /য,

তার জn মৃতু]র পের এক অনn জীবন অেপkা করেছ /যখােন

তােক ভােলা- মn ও nায়- অnােয়র পিরপূণ: pিতফল /ভাগ করেত হেব,

তখন তার জn

সামিhক জীবেন সিঠক আচরণ তথা অnেদর অিধকার িবনh না করা, বরং তার ওপর অnেদর
/য অিধকার রেয়েছ তা যথাযথভােব আদায় করা অপিরহায:। িকnt এ ব]াপাের তার মেধ] /য
সহজাত পথিনেদ:শ রেয়েছ তােক /স যেথh মেন কের না।
মাnেষর এ িবেশষ পথিনেদ:েশর pেয়াজনীয়তা কেতাgেলা /kেt খুবই pকট হেয় ধরা পেড়।
/যমন: মাnেষর /বঁেচ থাকার জn খােদ]র pেয়াজন। pকৃিতেত পান ও ভkেণর উপেযাগী
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অেনক িকছু রেয়েছ এবং মাnষ পরীkা- িনরীkা চািলেয় pাকৃিতক উপাদােনর dারা নতুন নতুন
কৃিtম বা /যৗিগক খাদ]- পানীয় pstত করেত পাের। িকnt কতক খাদ]- পানীয় তার শরীর, মন
ও চিরেtর জn kিতকারক হেত পাের। /ktিবেশেষ এর kিতকারকতা অত]n /দরীেত pকাশ
/পেত পাের এবং তার pভাব অত]n দীঘ: /ময়াদী,

এমনিক পুrষাnkেম িবsৃত হেত পাের।

এসব kিতকারক খাদ]- পানীয় ব]িkগত পরীkা- িনরীkার (অিভjতার) মাধ]েম িচিhত করা
খুবই ঝুঁিকবhল;

এমনিক ঝুঁিক িনেয়ও যথাসমেয় তা িচিhত করা সmব না- ও হেত পাের,

বরং ঐ সব বst ভkেণর kিত pকাশ /পেত িবলm হওয়ায় ইিতমেধ] আেরা অেনেক তা পান বা
ভkণ কের বসেত পাের। অতএব,

এrপ /kেt িবেশষ পথিনেদ:েশর pেয়াজন যােত

পথিনেদ:শ লাভকারী ব]িk অnেদরেক তা /পৗঁেছ িদেত পােরন।
িdতীয়তঃ মাnেষর sাধীনতার দাবী হে1 পথিনেদ:শ ল^েনর kমতার অিধকারী হওয়া এবং তার
এrপ kমতার অিধকারী হওয়া মােন তা ল^েনর সmাবনা উিড়েয় /দয়া যায় না। িকnt এ ধরেনর
ল^েনর pিতিkয়ায় মাnেষর িবচারবুিd অss হেয় পড়েত পাের, ফেল তার মধ]কার সহজাত
পথিনেদ:শ,

িবেশষতঃ nায়- অnায় ও ভােলা- মেnর অnভূিত িবনh হেয় /যেত পাের;

অnতঃ dব:ল হেয় পড়েত পাের। এ কারেণ তার জn এমন /কােনা পথিনেদ:শেকর pেয়াজন যার
মেধ] /কােনা অবsায়ই ভােলা- মn ও nায়- অnােয়র সহজাত অnভূিত িবnd পিরমােণও িবনh
বা dব:ল হেব না। এrপ ব]িk সৃhকত:া অপিরহায: সtার কাছ /থেক পথিনেদ:শ লাভ করেবন
এবং তা অnেদর িনকট /পৗঁেছ /দেবন।
তৃতীয়তঃ কারণ ও ফলrিত িবিধর আওতাধীন জগেত মাnষ /ktিবেশেষ এমন এমন অবsার
সmুখীন হেত পাের /য, সহজাত পথিনেদ:েশর িভিtেত /স /য সব কত:ব]েবাধ অnভব কের তার
মধ]কার d’িট কত:ব]েবাধ পরsেরর িবপরীেত অবsান িনেয়েছ। এমতাবsায় /স বুঝেত পারেছ
না তার করণীয় কী। উদাহরণsrপ, সহজাত পথিনেদ:েশর মাধ]েম /স জােন /য, িমথ]া বলা
অত]n ঘৃণ] কাজ। অnিদেক /স এ- ও জােন /য, /কােনা যােলমেক সাহায] করা বা সরাসির
সাহায] না করেলও যার ফেল যােলেমর জn যুলুম করার পথ খুেল যায় এমন কাজ সmাদন
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করা মs বড় অnায়। একই সােথ,

/য /কােনা মূেল] িনেজেক যুলুম- িনয:াতন ও kিত /থেক

রkা করার জn তার মেধ] রেয়েছ dব:ার সহজাত আকাkা। এমতাবsায়,

ধরা যাক,

এক

ব]িk /কােনা যােলেমর dারা তািড়ত হেয় এেস এই ব]িkর গৃেহ আtেগাপন করেলা। অতঃপর
অিচেরই উnুk তেলায়ার হােত িনেয় একজন যােলম এেস তার কােছ জানেত চাইেলা পলাতক
ব]িkেক /দেখেছ িকনা। এ /kেt /স বুঝেত পারেছ না,

সত] বলেব,

নািক িমথ]া বেল

মযলূম /লাকিটেক বাঁচাবার /চhা করেব, নািক সত] বলেব িকnt মযলূমেক যােলেমর হােত তুেল
িদেত অsীকার কের িনেজর িনরাপtােক hমিকর সmুখীন করেব। এমতাবsায় /স সৃিhকত:ার
পk /থেক িবেশষ পথিনেদ:শ কামনা কের।
চতুথ:তঃ মাnষ তার িনেজর ও পািরপাি-:ক িবে-র িপছেন িনিহত িবsয়কর সৃিhkশলতা এবং
sশৃMল পিরচালনা লk] কের সৃিhকত:ার মহানt ও মহt sরণ কের িবsেয় তাঁর pিত >dাবনত
হয়। /সই সােথ /স তার িনেজর pিত shার সীমাহীন অngহ /দেখও কৃতjতায় মাথা nইেয়
/দয়। তার মন বেল,

মহান সৃিhকত:া এ িব-জগৎেক উেd*হীনভােব সৃিh কেরন িন।

িনঃসেnেহ এর /কােনা sিনিদ:h লk] রেয়েছ। /তমিন তার মেতা িবsয়কর ও জিটল িবচারবুিd
সmn pাণী সৃিh এবং তার pিত এেতা দয়া- অngহ pদশ:ন,
মাতৃdg,

/sহ- মমতা- ভােলাবাসা,

খাদ]- পানীয়,

তার জেnর আেগ /থেকই

আেলা- বাতাস ইত]ািদ pেয়াজনীয় সব

িকছুর ব]বsা কের রাখা হেয়েছ। এ /কােনা অথ:হীন বা উেd*হীন কাজ হেত পাের না। পরম
jানী shার পk /থেক উেd*হীন কাজ হেত পাের না। তার মেন po জােগ, কী /স উেd*?
/স িচnা কের,

shার সােথ তার সmক: কী? তার িনকট shার /কােনা দাবী আেছ িক?

থাকেল কী /স দাবী? কীভােব /স দাবী পূরণ করেত হেব? কীভােব সৃিhকত:ােক সnth করা
যােব? এ জnও /স সৃিhকত:ার িনকট /থেক পথিনেদ:শ কামনা কের। /স চায়,
তােক তাঁর পসnনীয় পথ /দিখেয় িদন।
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সৃিhকত:াই

আইনpেণতার pেয়াজনীয়তা
মাnষ সামািজক pাণী। িকnt িপিপিলকা বা /মৗমািছর nায় সামািজক pাণীর জীবন /থেক মাnেষর
সামািজক জীবন সmূণ: িভn ধরেনর। অnাn সামািজক pাণীর সমাজবdতা সmূণ:rেপ বা pায়
সmূণ:rেপ সহজাত পথিনেদ:েশর অধীন যার ল^ন তােদর পেk সmব নয়,

বা একাnই

ব]িতkম। ফেল ঐ সব pাণীর সামািজক শৃMলা ও শাসন- pশাসনও সহজাত এবং
জিটলতামুk।
িকnt মাnেষর সামািজক জীবন পুেরাপুির সহজাত pবণতার অধীন নয়। মাnেষর মেধ] একিদেক
/যমন সমাজবd জীবেনর সহজাত pবণতা রেয়েছ,

অnিদেক রেয়েছ sাধীনতার সহজাত

অnভূিত। ফেল মাnষ চাইেল সমাজ /থেক িবি1n জীবনযাপন বা সামািজক শৃMলা ভ0 করেতও
সkম। অnাn সমাজবd pাণীkেলর সমােজ শাসন- pশাসন এবং কম:িবভাজনও সহজাত।
ফেল /সখােন শাসন- pশাসন ও কম:িবভাজন িনেয় /কােনাrপ অসেnাষ, িবেরাধ, িবসmাদ ও
িবেdােহর po আেস না। (অব* সব:সাmpিতক আিবNার অnযায়ী িপিপিলকা সমাজ ব]িতkম;
/সখােন অসেnাষ এবং িবেdাহ- ষড়যntও আেছ,

তেব িনঃসেnেহ মানব সমােজর পয:ােয়র

নয়।) িকnt মানবসমােজ শাসন- pশাসন এবং কম:িবভাজন ও ভােলামn কেম:র pিতদান িনেয়
অহরহ মতপাথ:ক] ও সংঘাত /দখা /দয়। তাই মতপাথ:ক] ও সংঘাত এড়ােনার লেk] মাnেষর
সমােজর জn আইন pণয়ন অপিরহায: হেয় পেড়।
িকnt po হে1, এ আইন pণয়ন করেব /ক? এ আইন pণয়েনর দািয়t িযিন বা যারা পালন
করেবন তাঁেক বা তাঁেদরেক অব*ই এ ব]াপাের pেয়াজনীয় /যাগ]তার অিধকারী হেত হেব।
নয়েতা তাঁরা তাঁেদর pণীত আইেনর dারা সমােজর অnতঃ িকছু মাnষেক অব*ই kিতgs
করেবন।
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মাnেষর সমাজ পিরচালনার লেk] িযিন একিদেক মাnেষর জn কল]াণকর, অnিদেক িনভু:ল
ও kিতকারকতামুk - এমন আইন,

িবেশষতঃ /মৗিলক আইন pণয়ন করেত চাইেবন তাঁর

জn /য /যাগ]তা pেয়াজন সংেkেপ তা হে1:
১) তাঁেক মাnষ িবষয়ক jােনর /kেt পূণ:া0 িবেশষj হেত হেব। অথ:াৎ তাঁেক মাnেষর শরীর ও
মেনর /ছাট- বড় সকল তথ], সকল Yবিশh] ও রহs, তার সহজাত pবণতাসমূহ, আেবগউdীপনা, আশা- আকাkা, spবৃিt ও kpবৃিt এবং শিk ও dব:লতা সmেক: খুিটনািট সহ
পিরপূণ: jােনর অিধকারী হেত হেব।
২) তাঁেক মাnেষর শারীিরক ও মানিসক সব রকেমর সmাব] পারsিরক সmক: ও তা /থেক
সমােজ /য সব পিরিsিতর উdব হওয়া সmব এবং মাnেষর ব]িkগত ও সামিhক জীবেন তার
সmাব] pভাব সmেn পুেরাপুির ওয়ািকফহাল হেত হেব।
৩) ব]িk- মাnেষর ও মানব সমােজর মেধ] /য সব pিতভা ও সmাবনা এবং পূণ:তার বীজ sp বা
লুkািয়ত রেয়েছ /স সmেn তাঁর পুেরাপুির জানা থাকেত হেব।
৪) িনকট ও দূর ভিবSেত মানবসমােজ /য সব ঘটনা সংঘিটত হবার সmাবনা আেছ এবং তা
ব]িk ও সমােজর ওপর কী ধরেনর ইিতবাচক ও /নিতবাচক pভাব িবsার করেত পাের /স
সmেক: তাঁর জানা থাকেত হেব।
৫) /য সব নীিত অnসরণ কের মাnেষর পেk পূণত
: ায় উপনীত হওয়া সmব তার সব িকছু সmেn
এবং /য সব নীিত তার পূণ:তায় উপনীত হওয়ার পেথ বাধা হেয় দাঁড়ােত পাের /স সmেnও তাঁেক
ওয়ািকফহাল থাকেত হেব। /তমিন তাঁেক পূণ:তা অিভমুখী িবিভn পেথর মধ] /থেক িনকটতম পথ
/বেছ িচিhত করা ও মাnষেক /সিদেক চািলত করার /যাগ]তার অিধকারী হেত হেব।
৬) সমােজ তাঁর এমন /কােনা sাথ: থাকেব না যা আইন pণয়নকােল তাঁেক সমােজর বা সমােজর
সদsেদর একাংেশর sাথ: জলাdিল িদেয় হেলও sীয় sাথ: সংরkেণ pেরািচত করেত পাের।
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৭) তাঁেক সকল pকার অপরাধpবণতা এবং ভুল- trিট ও অপরােধর ‘সmাবনা’ /থেক পুেরাপুির
মুk হেত হেব এবং ভাবােবগ, অnনয়- িবনয় ও /তাষােমাদীেত নরম না হওয়া ও /কােনা রকম
চােপর মুেখ নিত sীকার না করার মেতা দৃঢ়তার অিধকারী হেত হেব।
িনঃসেnেহ সৃিhকত:ার পk /থেক pাp িবেশষ পথিনেদ:শ ও jান এবং তাঁর পk /থেক pাp
সংরkেণর অিধকারী ব]িk ছাড়া কােরা পেk এrপ gেণর অিধকারী হওয়া সmব নয়।
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sDা মেনানীত পথিনেদ?শক
বলা বাhল] /য,

এ ধরেনর পথিনেদ:শ pেত]েকর িনকট আসার pেয়াজন হয় না। কারণ,

তাহেল তা হেতা সহজাত পথিনেদ:শ এবং তার ফেল মাnেষর sাধীনতা অথ:হীন হেয় /যেতা। আর
বাsব অিভjতায় আমরা /দখেত পাই /য,

আমােদর সকেলর িনকট এ ধরেনর পথিনেদ:শ

আেস িন। তাই /কােনা জনেগা{ীর উেdেশ এ ধরেনর পথিনেদ:শ পাঠােত হেল তা d’একজেনর
িনকট আসাই যেথh - যারা তা অnেদর িনকট /পৗঁেছ /দেবন। ,ধু তা- ই নয়,

তাঁরা

/লাকেদরেক তা িশkা /দেবন এবং তদnযায়ী চলেত সাহায] করেবন।
এ ধরেনর ব]িkেদর দািয়t হে1 মাnেষর মেধ] িবচারবুিd (‘আkl)- /ক জাgত ও শািনত করা
এবং অssতা ও িবকৃিত /থেক ss ও মুk করা, মাnেষর মেধ] ভােলা- মn, nায়- অnায় ও
ঔিচত]- অেনৗিচেত]র /য সহজাত পথিনেদ:শ রেয়েছ তােক শিkশালী ও িdধাdndমুk করা,
মাnেষর িবচারবুিd /য সব িবষেয় সিঠক ধারণায় /পৗঁছেত সkম নয় বা সিঠক ও ভুল িসdােnর
মেধ] পাথ:ক] িনণ:েয় সkম নয় /স সব িবষেয় সিঠক পথিনেদ:শ pদান করা এবং যারা সহজাত
পথpদশ:ন ল^ন কের সিঠক পথ /থেক িবচু]ত হেয়েছ অথচ সিঠক পেথ িফের আসেত চায়
তােদরেক হাত ধের সিঠক পেথ তুেল আনা ও /স পেথ চলেত সহায়তা করা।
িবচারবুিdর দাবী এই /য,

এ ধরেনর ব]িk সৃিhকত:ার িনকট /থেক ,ধু পথিনেদ:শই লাভ

করেবন না, বরং তা মাnেষর কােছ /পৗঁেছ /দয়া ও যারা তা gহণ করেব তােদরেক সিঠক পেথ
পিরচালনার দািয়tও লাভ করেবন এবং সৃিhকত:ার পk /থেক তাঁর িবেশষ পথিনেদ:শ লাভ ও
দািয়t pািpর িবষয়িট তাঁর িনেজর িনকট এমনভােব ssh থাকেব /য, এ ব]াপাের তাঁর মেধ]
িবndমাt সেnহ বা অshতা থাকেব না। এ কারেণই /কােনা রকেমর িবপদাপদ,

এমনিক

মৃতু]র ঝুঁিকও তাঁেক sীয় দািয়t পালন /থেক িবরত রাখেত পারেব না। তাঁর িনকট এ িবষেয়র
sshতা হেত হেব সাধারণ মাnেষর িনকট পািথ:ব িবষয়ািদর sshতারই অnrপ। অথ:াৎ িতিন
পািথ:ব জগেতর পাশাপািশ িভn মাtার অপািথ:ব জগতসমূেহর সােথ,
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িবেশষতঃ সৃিhকত:ার

সােথ - পািথ:ব জগেতর সােথ আমােদর সmেক:র nায় - ssh ও সেnহাতীত সmেক:র
অিধকারী হেবন।
এ ধরেনর /লাকেদরেক আরবী ভাষায় ‘নবী’,

ও ‘রাসূল’,

ফাস:ী ভাষায় ‘পায়াmাr’ ও

‘পয়গাmর’ এবং ইংেরজী ভাষায় ‘/pােফT’ বলা হয়। অnাn ভাষায়ও একই তাৎপয: বুঝাবার
জn তােদর িনজ িনজ িবেশষ পিরভাষা আেছ বা উিlিখত পিরভাষাসমূেহর /কােনা /কােনািট
ব]বhত হেয় থােক। /য ভাষায় /য পিরভাষাই ব]বhত /হাক না /কন, যুেগ যুেগ এ দািয়েtর
অিধকারী বh ব]িkর আগমন ঘেট।
অব* /য /কােনা খাঁিট িজিনেসর /যমন নকল থাকেত পাের /তমিন যুেগ যুগ নবী- রাসূল হবার
িমথ]া দাবীদার /লােকর আিবভ:াবও কম ঘেট িন। তাই এ দািয়t লােভর দাবীদারেদর দাবী
অব*ই িবচারবুিdর আেলােক পরীkা কের /নয়া উিচত যােত সত] দাবীদার ও িমথ]া
দাবীদারেদর মেধ] পাথ:ক] করা যায় এবং িমথ]া দাবীদারেদর pতারণা /থেক /বঁেচ থাকা ও সত]
দাবীদারেদর অnসরণ করা সmবপর হয়।

200

নবী -চনার উপায়
সব:শিkমান ও মহাjানময় সৃিhকত:ার িনকট /থেক িবেশষ পথিনেদ:েশর pেয়াজনীয়তা মানব
pজািতর সৃিhpকৃিতগত Yবিশh]। কােজই এটা িনঃসেnেহ বলা /যেত পাের /য,

pথম মাnষ

/থেকই মানব pজািত এ pেয়াজন অnভব কের আসেছ। যিদও pথম মাnেষর িনেজর জn ,rর
িদেক িবেশষ পথিনেদ:েশর pেয়াজনীয়তা খুব /বশী িছেলা না। কারণ, তখন /কােনা সামিhক ও
সামািজক সমsা িছেলা না এবং sভাবতঃই ধের /নয়া /যেত পাের /য,

pকৃিতর সােথ pথম

মাnেষর সmক: িছেলা সরল ও সীিমত। /যমন: pকৃিতেত pাp ভkণেযাগ] dব]ািদর মেধ] কী
খাওয়া উিচত ও কী খাওয়া উিচত নয়,

/কবল /স সmেক: তাঁর িনি|ত ধারণার pেয়াজন

িছেলা।
অnিদেক সৃিhকত:ার অিst ও তাঁর সােথ মাnেষর সmক: িবচারবুিdজাত এমন jান যা
অেনকটা সহজাত jােনর কাছাকািছ sিনি|ত jান। তেব এ সmেক:র কারেণ /কােনা িকছু
করণীয় আেছ িকনা বা তার কায:তঃ বিহঃpকাশ কীভােব ঘটােত হেব pথম মাnেষর জn তা
জানারও pেয়াজন িছেলা। /তমিন তাঁর সি0নীর সােথ তাঁর আচরণ,

তাঁর কাছ /থেক pাpব]

অিধকার ও তাঁর pিত পালনীয় দািয়t- কত:ব] কী হেব তা- ও জানার pেয়াজন িছেলা বেল মেন
হয়। অতএব,

িনঃসেnেহ সৃিhকত:ার পk /থেক এ সব ব]াপাের তাঁেক িবেশষ পথিনেদ:শ

/পৗঁছােনা হেয় থাকেব। ,rেত এর /বশী িকছু পথিনেদ:েশর pেয়াজন হওয়ার কথা নয়।
িবচারবুিdর দাবী অnযায়ী pথম মাnেষর জn িছেলা িপতামাতা িবহীন। কারণ,

তাঁর আেগ

/কােনা মাnষ িছেলন না /য, তাঁর িপতামাতা হেবন। অথ:াৎ িতিন িছেলন সরাসির সৃিhকত:ার
সৃিh- ই1ার ফসল - তা shা তাঁেক /য pিkয়ায়ই সৃিh কের থাkন না /কন (যা আমােদর অt
আেলাচনায় অপিরহায: pস0 নয়)। তাই িনঃসেnেহ িতিন িছেলন কলুষমুk। কারণ,

িপতার

pাণবীজ /থেক মাতৃগেভ: জngহণকারী মানবিশ,ই িপতামাতার ও তােদর পূব:পুrষেদর
শারীিরক- মানিসক Yবিশh] িজেন ধারণ কের rেণ পিরণত হয় এবং /স rণ মাতৃগেভ:
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থাকাকালীন সমেয় তার মাতার শারীিরক- মানিসক Yবিশh] dারা pভািবত হয়। আর জn /নয়ার
পর /থেক /স পািরবািরক ও সামািজক পিরেবশ হেত pভাব gহণ করেত থােক। সৃিhকত:ার
pত]k সৃিh হওয়ার কারেণ pথম মাnষ ও তাঁর সি0নী অব*ই এ ধরেনর Yবিশh] ও pভাব
/থেক মুk িছেলন,

বরং তাঁেদর মেধ] shাpদt Yবিশh]সমূহই িছেলা একমাt Yবিশh]। তাই

তাঁেদর িনNলুষতা বা পাপমুkতা poাতীত।
িকnt pথম মাnেষর সnানেদর িনেয় সমােজর িবকাশ ,r হেল এ kুd সমােজর সদsেদর
পারsিরক সmক: ও sাথ: িনণ:য় করেত িগেয় িবেশষ পথিনেদ:েশর pেয়াজনীয়তা /দখা /দয়।
িনঃসেnেহ সৃিhকত:ার pত]k সৃিh িনম:ল অnঃকরেণর অিধকারী ও সকল সদেsর িনকট
সমভােব gহণেযাগ]তার অিধকারী িহেসেব pথম মাnষিটই িছেলন এ পথিনেদ:শ লােভর জn
/যাগ]তম ব]িk। অব* তখেনা pেয়াজনীয় পথিনেদ:েশর /kt ও মাtা িছেলা খুবই সীিমত।
িকnt তাঁর সnানেদর বংশধরেদর ও তpপরবত:ীেদর িনেয় বৃহtর সমােজর গঠনpিkয়ায়
পথিনেদ:েশর /kt ও তার pেয়াজেনর মাtা kমাnেয়ই সmpসািরত হি1েলা এবং িনঃসেnেহ /স
pেয়াজন অnযায়ী সৃিhকত:ার কাছ /থেক pাp পথিনেদ:েশর পিরমাণও বৃিd পাি1েলা।
পরবত:ীকােল মানবসমােজর অিধকতর িবsার লাভ এবং pথম মাnষ তথা pথম নবীর কাছ /থেক
pাp পথিনেদ:শ যথাযথভােব সংরিkত না থাকা,

তpসহ sান- কােলর ব]বধান /থেক উdূত

মানিবক সমsাবলীর সমাধােনর লেk] নতুন নতুন নবীর আিবভ:াব pেয়াজনীয় হেয় পেড়।
/যেহতু সীমাল^ন,

অপরাধ ও িমথ]াচােরর মেতা /নিতবাচক Yবিশh]সমূেহর ‘সmাবনা’

sাধীনতার অিনবায: দাবী, /সেহতু নবীেক অsীকার করা এবং নবী না হেয়ও িনেজেক নবী বেল
দাবী করার সmাবনা /থেক যায়। কারণ,

জnগত ও সকেলর জn সম- অবsানগত ময:াদার

অিধকারী pথম মাnেষর নবী হওয়ার িবষয়িট /যভােব সকেলর িবচারবুিdর কােছ সমভােব ও
অকাট]ভােব ssh িছেলা, পরবত:ী নবুওয়াত- দাবীকারীেদর /kেt তা সকেলর কােছ তdrপ
সমভােব ও অকাট]ভােব ssh হওয়া সmব িছেলা না। এ কারেণই pথম নবীর পরবত:ী
নবীগণেক সিঠকভােব /চনার জn এক বা একািধক িনভু:ল পথ থাকা অপিরহায:।
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নবী হবার দাবীদার /কােনা ব]িk নবী িকনা /স সmেক: কেয়কিট পnায় িনি|ত হওয়া /যেত
পাের। pথম পnা এই /য,

pথম নবী কতৃ:ক বা পরবত:ী /য /কােনা নবী (যার নবুওয়াত

অকাট]ভােব pমািণত) কতৃ:ক কাউেক নবী িহেসেব পিরিচত কিরেয় /দয়া হেব। এভােব িনি|ত
নবী কতৃ:ক নবী িহেসেব পিরিচত কিরেয় /দয়া ব]িk /য সিত] সিত]ই নবী,

তােত /কােনাই

সেnেহর অবকাশ থাকেত পাের না। কারণ, এrপ ব]িkর নবী হওয়ার ব]াপাের সেnহ /পাষণ
করা মােন হে1 উk িনি|ত নবীর কথার সত]তায় তথা তাঁর নবুওয়ােতই সেnহ /পাষণ করা,
/যেহতু িবচারবুিdর রায় অnযায়ী নবী িমথ]া বলেত পােরন না এবং িমথ]াবাদী ব]িk নবী হেত
পাের না।
একজন নবী কতৃ:ক পরবত:ী /কােনা নবীেক পিরিচত কিরেয় /দয়ার কাজিট dইভােব সmািদত
হেত পাের। pথমতঃ নবী সরাসির /কােনা ব]িkেক নবী িহেসেব পিরিচত কিরেয় িদেত পােরন।
এটা /কবল নবীর সমসামিয়ক ব]িk সmেক:ই সmব। িdতীয়তঃ পরবত:ীকােল আিবভূ:ত হেবন
এমন /কােনা নবীর পিরচয় এমনভােব /পশ করা হেত পাের (/যমন: ভিবSত নবীর িপতার
নাম- িঠকানা,

জnsান,

জnকাল,

িবেশষ Yবিশh] ইত]ািদ) - যােত /লাকেদর পেk খুব

সহেজই তাঁেক নবী িহেসেব িচনেত পারা সmব হয়।
িdতীেয়াk /kেt ভিবSdাণীকারী নবী ও ভিবSdাণীকৃত নবীর মধ]কার sানগত, কালগত ও
ভাষাগত ব]বধান নবীেক /চনার /kেt সাধারণ মাnেষর সামেন বাধা হেয় দাঁড়ােত পাের। িবেশষ
কের এ ব]বধান যিদ খুবই /বশী হয়,

/যমন: হাজার হাজার মাইল,

শত শত বছর এবং

পারsিরক সmূণ: dেব:াধ] ভাষাগত ব]বধান। এছাড়া ভিবSdাণীকারী নবীর pকা*
িবেরািধতাকারীরা এবং বাhতঃ অnসারী ভN- pতারকরা নবীর ভিবSdাণীেক িবকৃত করেত
পাের। এ িবকৃিত মূল বkেব]ও হেত পাের,

হেত পাের অnবােদ অথবা ব]াখ]া- িবে&ষেণ।

যিদও এতদসেttও সূkদশ:ী গেবষকেদর পেk গেবষণা কের সত] উpঘাটন করা সmব, িকnt
সাধারণ মাnেষর পেk তা সmব নয়। অnিদেক গেবষকগণ /য এতদসংkাn গেবষণা
করেবনই, বা গেবষণায় সফল হেবনই অথবা সেত]র সnান /পেলই /স সত] pকাশ করেবনই
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- তার িন|য়তা /নই। /তমিন সেত]র dশমনরা এ সব গেবষণালb ফলাফলেক িবকৃত ব]াখ]ার
মাধ]েম pত]াখ]ান কের িব'ািn সৃিh করেত পাের।
এ সব কারেণ িdতীেয়াk /kেt নবীেক /চনার জেn আেরা পnার pেয়াজন রেয়েছ। /স পnা
এমন হওয়া চাই যার ফেল পূব:বত:ী নবীর পk /থেক ভিবSdাণী করা /হাক বা না- ই /হাক এবং
ভিবSdাণী করা হেয় থাকেল তা অিবকৃত থাkক বা না- ই থাkক,

উভয় অবsায়ই /যন

নবুওয়াত দাবীকারীর দাবীর সত]াসত] সmেক: িনি|ত হওয়া /যেত পাের। এ পnািট হে1
অেলৗিকক ঘটনা - যােক আরবী পিরভাষায় বলা হয় মু‘িজযাh ()ﻣﻌﺠﺰة।
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মু‘িজযাh কী?
মু‘িজযাh হে1 মাnেষর জানা কারণ ও ফলrিত িবিধ বিহভূ:ত অেলৗিকক ঘটনা যা /কােনাrপ
Yবjািনক pিkয়া ও উপায়- উপকরণ ছাড়াই ঘটােনা হয় এবং িযিন ঘটান িতিন /স ঘটনােক sীয়
নবুওয়াত- দাবীর সত]তার pমাণ িহেসেব /পশ কের থােকন।
সাধারণ কারণ ও ফলrিত িবিধর আওতায় /য সব ঘটনা সংঘিটত হয় তা যত বড় ধরেনর
ঘটনাই /হাক না /কন, তা মু‘িজযাh নয়। /যমন: চndgহণ, সূয:gহণ, ঝড়- বৃিh, pাবন,
ভূিমকm ইত]ািদ। িবিভn jান- িবjােনর dারা িহসাব- িনকাশ কের /কউ হয়েতা দাবী করেত
পাের /য,

/স অমুক তািরেখ বা িদেন অমুক সময় সূয:gহণ ঘটােব এবং কিথত সমেয় তা- ই

ঘটেলা। এটা মু‘িজযাh rেপ গণ] হেব না। কারণ,

সূয:gহণ একিট pাকৃিতক ঘটনা;

/স

হয়েতা িহসাব- িনকাশ কের এর সিঠক সময় /বর করেত /পেরিছেলা। /তমিন Yবjািনক উপায়উপকরেণর dারা /কােনা অsাভািবক ঘটনা ঘটােনা হেল তা মু‘িজযাh নয়। /যমন: মুরগী তা িদেয়
িতন সpােহ িডম /থেক বাLা ফুটায়। এমতাবsায় /কউ ইনিকউেবটেরর সাহােয] বা,

ধrন,

/কােনা রাসায়িনক উপাদান মািখেয় িদেয় এক ঘNার মেধ] িডম /থেক বাLা ফুিটেয় /দখােলা।
এটাও মু‘িজযাh িহেসেব গণ] হেব না।
িকnt /কউ যিদ /কােনাrপ যntপািতর আ>য় না িনেয় এবং রাসায়িনক উপাদান ব]বহার না কের
,ধু /মৗিখক িনেদ:েশর dারা মুহূেত:র মেধ] িডম /থেক বাLা /বর কের আনেত পােরন তাহেল /স
কাজিট মু‘িজযাh হবার সmাবনা থােক। /তমিন /কউ যিদ মািটেত িবেশষ ধরেনর সার ও ওষুধ
pেয়াগ কের /খজুর বীিচ লািগেয় িতন বছেরর পিরবেত: িতন মােস /খজুর ফলােত পাের, /তা
তার /স কাজ মু‘িজযাh হেব না। িকnt /কউ যিদ সাধারণ মািটেত সাধারণ /খজুর বীিচ লািগেয়
আধ ঘNার মেধ] পাকা /খজুর সরবরাহ করেত পােরন তাহেল তা- ই হেব মু‘িজযাh।
নবুওয়ােতর দাবীদার ব]িk sীয় নবুওয়ােতর pমাণ িহেসেব সৃিhকত:ার অngেহ ও অnমিতkেম
/লাকেদর সামেন মু‘িজযাh pদশ:ন কেরন,

অথবা sয়ং সৃিhকত:াই তাঁর নবুওয়ােতর pমাণ

205

srপ তাঁেক /কnd কের এ ধরেনর ঘটনা ঘিটেয় থােকন। অব* জাdকররাও অেনক ধরেনর
অsাভািবক ঘটনা ঘিটেয় থােক। িকnt জাdকেরর জাdর ও নবীর মু‘িজযাহর উেd*- লk] ও
pদশ:নkমতার উৎস সmূণ: আলাদা।
জাdকর দীঘ:িদেনর সাধনা ও চচ:ার মাধ]েম জাdকরী kমতা অজ:ন কের থােক এবং ভােলাভােব
অnসnান করেল খুব সহেজই তার রহs উpঘাটন ও অnেদর পেk /স কলােকৗশল আয়t করা
সmব। /কােনা জাdকেরর পেkই, কমেবশী যা- ই /হাক, িশkা, সাধনা ও চচ:া ব]িতেরেক
জাd আয়t করা সmব নয়। /স যেতা /গাপেনই তা িশkা কrক এবং যেতা কম পিরমােণই
িশkা কrক (আর পের িনেজ /গাপেন ব]াপকভােব চচ:া কের দkতা অজ:ন কrক), অnতঃ /য
তােক জাd িশkা িদেয়েছ /সই ওsাদ- জাdকেরর কােছ তার জাdকর হওয়ার িবষয়িট /গাপন
থােক না। তাই তার এ কাজ /য জাd - এ সত]িট /য /কােনা সময় ফাশ হেয় যাবার সmাবনা
থােক। তাই জাdকর কখেনা কখেনা িবেশষ পিরেবেশ /লাকেদরেক চমেক /দয়া বা pতািরত
করার লেk] িনেজেক অেলৗিকক kমতার অিধকারী বেল দাবী করেলও সাধারণতঃ /বশীর ভাগ
/kেtই িনেজর জাdকর পিরচয় /গাপন কের না। িকnt নবী /য অেলৗিকক ঘটনা /দখান তার
িপছেন এrপ /কােনা সাধনা ও চচ:া থােক না, বরং একমাt সৃিhকত:ার ই1া ও অngেহই তা
সmব হেয় থােক।
িdতীয়তঃ জাdকেরর জাd pদশ:েনর িপছেন িনেmাk উেd*সমূেহর এক বা একািধক বা
সবgেলা উেd*ই িনিহত থােক: (১) আনn লাভ ও মাnষেক আনn দান,
/লাকেদরেক /বাকা বািনেয় আনn লাভ,

( ২) সরলমনা

( ৩) মাnষেক িব'াn কের pতারণা করা,

( ৪)

মাnষেক আনnদােনর িবিনমেয় অেথ:াপাজ:ন, ( ৫) খ]ািত ও sনাম অজ:ন।
সাধারণতঃ একজন /ছাট জাdকর ‘জাdকর’ িহেসেব জীবন ,r কের দীঘ: সাধনার মাধ]েম বড়
জাdকের পিরণত হেয় থােক এবং ‘বড় জাdকর’ িহেসেব পিরিচত হওয়াই তার লk] থােক ও
তােতই /স িনেজেক /গৗরবািnত মেন কের। সাধারণতঃ কখেনাই /স িনেজেক নবী বেল দাবী
কের না,

বরং এrপ দাবী করেত ভয় পায়। অnিদেক নবীর মু‘িজযাh pদশ:েনর উেd*
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জাdকেরর জাd pদশ:েনর উেd*সমূহ /থেক সmূণ: sতnt; তাঁর pদিশ:ত মু‘িজযাহর উেd*
মাnষেক সৃিhকত:ার pদিশ:ত পথ অnসরেণ উdুd করার লেk] sীয় নবুওয়ােতর pিত তােদর
অnের আsা সৃিh করা বা তা দৃঢ়তর করা।
/পশাদার জাdকর ছাড়াও /কােনা /কােনা /লাক মানিসক শিkর উপযু:পির ও ব]াপক চচ:ার
মাধ]েম pায় জাdকেরর অnrপ অsাভািবক কাজ সmাদেন সkম হেত পাের। /যমন: পািনর
ওপর িদেয় /হঁেট যাওয়া বা িহংs pাণীেদর অnগত করা। আর সরাসির কােরা কাছ /থেক িশkা
না করার কারেণ তার srপ ও চচ:ার িবষয়িট /গাপন রাখাও সmব হেত পাের। এ ধরেনর শিk
dারা অেনক সময় মাnেষর িচিকৎসা করা হয় বা মন িনয়ntণ করা হয়, /যমন িহপেনািটজম বা
সেmাহনী শিkর dারা করা হয়।
তেব এ ধরেনর শিk /কবল দীঘ: সাধনা ও চচ:ার মাধ]েমই অিজ:ত হেত পাের। অnিদেক,
আেগই /যমন উেlখ করা হেয়েছ /য, মু‘িজযাh /কােনা চচ:ার ফসল নয়। তাছাড়া এ ধরেনর
কাজ ও মু‘িজযাহর মেধ] gণগত পাথ:ক] থােক; মু‘িজযাh হয় অেনক উঁচু ধরেনর কাজ - যা
চচ:ার dারা অজ:ন করা সmব নয়, /যমন: মৃতেক জীিবতকরণ, মািটর পাখীেক pকৃত পাখীেত
পিরণত কের আকােশ উিড়েয় /দয়া, লািঠেক সিkয় সােপ পিরণত করা, চnd িdখিNতকরণ
ইত]ািদ যা /কােনা মানিসক শিkর dারা সmব নয়।
জাdতুল] মানিসক শিkর অিধকারী ব]িk ও নবীর মেধ] আেরকিট পাথ:ক] এই /য, এ ধরেনর
ব]িkরা কখেনা না কখেনা তােদর এ শিkেক sীয় পািথ:ব sাথ: হািসল,

pিতেশাধ gহণ,

pিতিহংসা চিরতাথ:করণ ও এ ধরেনর অnাn /নিতবাচক লেk] বা ‘সমুnত নয়’ এমন ধরেনর
লেk] ব]বহার কের থােক - যা নবীর dারা কখেনাই ঘেট না।
মু‘িজযাh এমন ধরেনর হওয়া চাই /য,

সংি&h কাজিটর মু‘িজযাh হওয়া সmেক: তা

pত]kকারীেদর িনকট /যন /কােনাrপ অshতা,

dেব:াধ]তা ও সংশয় না থােক। এ কারেণ

মু‘িজযাh এমন িবষেয়র হওয়া চাই /য িবষেয় সংি&h সমােজ বh বড় বড় িবেশষj থাকেব,
িকnt নবুওয়ােতর দাবীদার ব]িk ঐ িবষেয় এমন উnততম মােনর কাজ সmাদন করেবন যা ঐ
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সব িবেশষেjর দৃিhেতও মাnেষর পেk সmাদন করা অসmব। অnথায় /য সমােজ সংি&h
িবষেয়র িবেশষj /নই /স সমােজ ঐ িবষেয়র মু‘িজযাh /দখােনা হেল /লােকরা ঐ কাজিটর
মু‘িজযাh হওয়া সmেক: সিnহান হেত পাের। তােদর মেন হেত পাের /য, এ ব]িk এ িবষেয়
িবরাট িবেশষj;

এখােন এ িবষেয়র /কােনা বড় িবেশষj /নই বেলই তাঁর িবেশষjt /কউ

ধরেত পারেছন না এবং এই sেযাগেক কােজ লািগেয় এ ব]িk িনেজেক নবী বেল দাবী করেছন।
উপেরাk কারেণই,

মানবজািতর ইিতহােস নবুওয়ােতর দাবীদার /য সব ব]িkর মু‘িজযাহর

কািহনী িনভ:রেযাগ] সূেt পাওয়া যায়,

তাঁেদর /বলায় /দখা যায় /য,

তাঁেদর pেত]েকর

pদিশ:ত মু‘িজযাh সমূেহর অnতঃ d’একিট এমন, /য িবষেয় সংি&h সমােজ বড় বড় িবেশষj
উপিsত িছেলন।
হযরত মূসা (আঃ)- এর সময় িমসের জাdিবদ]া উnিতর চরম িশখের উপনীত হেয়িছেলা এবং
তখন /স /দেশ এমন সব বড় বড় জাdকর িছেলা যােদর /সরা জাdকর হবার ব]াপাের সকেলরই
পিরপূণ: আsা িছেলা। িকnt হযরত মূসা (আঃ)- এর লািঠ সােপ পিরণত হেয় ঐ সব ওsাদ
জাdকেরর সেব:াL মােনর জাdসমূহেক অেকেজা কের /দয়। ফেল জাdকররা বুঝেত পাের /য,
মূসা (আঃ) যা িনেয় এেসেছন তা জাd নয়।
/তমিন হযরত ঈসা (আঃ)- এর সমেয় তাঁর আিবভ:াবsল িফিলিsেন ও িফিলিsন শাসনকারী
/রামানেদর মেধ] িচিকৎসািবjােনর চরেমাnিত ঘেটিছেলা। িকnt হযরত ঈসা (আঃ) তৎকালীন
িচিকৎসািবjােনর দৃিhেত অসmব এমন িকছু কাজ সmাদন কেরন,

/যমন: িতিন

k{েরাগীেদরেক /কােনাrপ ওষুধপt বা অেstাপচার ছাড়াই /কবল sশ: dারাই ss কের /দন,
মৃতেক জীিবত কেরন ও মািট dারা পাখী বািনেয় তােক pাণশীল কের উিড়েয় /দন। এ /থেক
সকেলর কােছ sh হেয় যায় /য,

িতিন /কােনা উঁচু দেরর িচিকৎসািবjানী নন,

বরং তাঁর

দাবী অnযায়ী যথাথ:ই সৃিhকত:া কতৃ:ক মেনানীত নবী।
একইভােব হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর সময় মানবজািতর />{তম সmাবনাময় ভাষা আরবী তার
pকাশkমতার চরেমাৎকেষ: উপনীত হেয়িছেলা এবং ঐ সময় আরবেদর মেধ] />{তম কিব ও

208

বাচনিশlীর উdব ঘেটিছেলা। বstতঃ সংেkেপ ব]াপকতম ও সূkতম ভাব snরতম কথার মধ]
িদেয় pকােশর /kেt অnাn ভাষা ও আরবী ভাষার মেধ] এমনই আসমান- যমীনতুল] পাথ:ক]
িছেলা /য, আরবরা িনেজেদরেক ‘আরাবী বা “সংেkেপ সূkািতসূk ভাব pকাশক pাdলভাষী”
ও অnেদরেক ‘আজামী বা /বাবা/ /তাৎলা বেল অিভিহত কের িনেজেদর />{েtর অহKার
pকাশ করেতা। িকnt হযরত মুহাmাদ (:াঃ) /য /কারআন িনেয় এেলন তার সামেন আরবেদর
/>{তম কিব ও বাচনিশlীগণ অkম ও অসহায় হেয় রেণ ভ0 িদেত বাধ] হন।
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নবীর পাপমুkতা
/কােনা ব]িkেক নবী িহেসেব িচনেত পারার জn তাঁর মেধ] অপর /য Yবিশh]িট পাওয়া
অপিরহায: তা হে1, তাঁর /গাটা জীবনই পাপমুk হেত হেব।
নবুওয়াত দাবী করার পূেব:ই /হাক বা পেরই /হাক, /য ব]িk সব:জনীনভােব িবচারবুিd কতৃ:ক
পাপ বা অপরাধ বা অnায় িহেসেব পিরগিণত /কােনা কােজ কখেনা িলp িছেলা,
িবচারবুিdর রায় অnযায়ী /স ব]িk নবী হেত পাের না। কারণ,

ss

এrপ /kেt তার পাপ,

অপরাধ বা অnায় কাজ সmেক: অবগত ব]িkর পেk তােক নবী িহেসেব মেন করা সmব হেব
না। ফেল /স নবুওয়ােতর দাবীদার ব]িkেক ও তার দাবীেক pত]াখ]ান করেল সৃিhকত:া ঐ
ব]িkেক ‘নবীেক pত]াখ]ান করা’র অপরােধ অপরাধী বেল গণ] করেবন না - এটা িবচারবুিdর
এক অকাট] রায়। আর /লােকরা যিদ নবীেক নবী িহেসেব িচনেতই না পাের,

বরং তাঁর

নবুওয়াত- দাবীর ব]াপাের যুিkস0ত কারেণ সেnহ- সংশেয় িনপিতত হয় তাহেল সৃিhকত:ার
পk /থেক নবী /pরেণর লk]ই অনিজ:ত /থেক যােব।
এ কারেণ িবচারবুিdর রায় হে1,

সব:শিkমান সৃিhকত:ার জn এটা অপিরহায: /য,

িতিন

/কােনা পাপমুk ব]িkেক নবী িহেসেব মেনানীত করেবন অথবা যােক নবী িহেসেব মেনানীত
করেবন তাঁেক জn /থেক মৃতু] পয:n পাপ /থেক রkা করেবন। মাnষেক িব'াn হওয়া /থেক
রkা করার জn এটা অপিরহায:।
বলা বাhল] /য, এখােন পাপ বলেত আিsক- নািsক িনিব:েশেষ সমs মাnেষর দৃিhেত যা অnায়
বা অপরাধ তা- ই িবেবচ]; /য কােজর অnায় বা অপরাধ হওয়া বা না- হওয়া সmেক: িবিভn
দৃিhভি0র মেধ] িবতক: আেছ তা এখােন িবেবচ] নয়। তাই িমথ]াচার,

হত]া,

ধষ:ণ,

ব]িভচার, চুির- ডাকািত, /ধাঁকা- pতারণা, িব-াসঘাতকতা, অেnর সmদ জবর দখল ও
আtসাত,

আমানেতর /খয়ানত,

যুলুম- অত]াচার,
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িনয:াতন ইত]ািদ অnায় কাজ কখেনাই

একজন নবীেক sশ: করেত পাের না। /তমিন তাঁর জীবনেক - নবুওয়াত- দাবীর পূেব:ও িdtবাদী, িttবাদী বা বhtবাদী ধারণা ও কায:কলাপ sশ: করেত পাের না।
এ pসে0 sত:ব] /য, িবচারবুিd সৃিhকত:ার অিst ও একt সmেn িনি|ত হবার পর তাঁর িনকট
জবাবিদিহতার অnভূিত ও তাঁর পk /থেক পথিনেদ:েশর pেয়াজনীয়তােবােধর কারেণই নবীর
সnান কের থােক। এ পেথর ,rর িদেকই,

একtবােদ উপনীত হেত িগেয়ই /স িdtবাদ,

িttবাদ, বhtবাদ ও অবতারবাদ ইত]ািদেক pত]াখ]ান কের। অব* অেনক /kেtই মাnেষর
িবচারবুিdর ওপের িবিভn ধরেনর 'মাtক যুিk, িচnা ও অn িব-ােসর আবরণ পড়েত পাের
এবং এর ফেল তার অnের িবচারবুিdর রায় হাlা ও অগভীর হেয় পড়েত পাের বা /স
গতাnগিতকতার িবেরাধী িবচারবুিdর রায়েক sীয় মিsেN /পাষণ করেত ও /লাকেদর সামেন
pকাশ করেত ভয় /পেত পাের ও /স কারেণ তা /জার কের চাপা িদেত পাের; অতঃপর নবী বা
নবীর পk /থেক /কউ এেস তােক সত]েক sরণ কিরেয় িদেয় তার িবচারবুিdর রায়েকই sতীk
করার /চhা করেত পােরন।
অn কথায়, নবীর মূল কাজই হে1 জীবন ও জগেতর মহাসত] সmেn এবং িনেজর, অnেদর
ও shার pিত দািয়t- কত:ব] তথা ঔিচত]- অেনৗিচত] সmেn মাnেষর িবচারবুিdর রায়েক শািনত
করা; িবতিক:ত িবষয়ািদেত সিঠক ফয়সালা এ দািয়েtরই সmpসারণ মাt। এমতাবsায় িচnা বা
কেম:র িদক /থেক বা উভয় িদক /থেকই কখেনা না কখেনা িdtবাদ, িttবাদ, বhtবাদ বা
অবতারবােদ িব-াসী িছেলা,

অথবা সব:জনsীকৃত /কােনা অnায় বা পাপ কােজ কখেনা না

কখেনা িনি|তভােবই িলp িছেলা - এমন ব]িkেক িবচারবুিdর পেk shার পk /থেক মেনানীত
নবী িহেসেব /মেন /নয়া সmব হেত পাের না।
িdতীয়তঃ এrপ অবsায় sাভািবকভােবই মাnেষর মেন po জাগেত পাের /য, shার পেk িক
নবীর দািয়t /দয়ার জn /কােনা তাওহীদবাদী পাপমুk মাnষ গেড় /তালা অসmব /য, কখেনা
না কখেনা অংশীবােদ বা সব:জনsীকৃত অnায় বা পােপ িলp িছেলা এমন একজন /লাকেক
নবুওয়ােতর দািয়t /দেবন?
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তৃতীয়তঃ এrপ পিরিsিত ভN নবীর আিবভ:ােবর জn অnkল পিরেবশ Yতরী কের /দয়। কারণ,
নবুওয়ােতর ময:াদার পািথ:ব সmান লাভ অথবা মাnষেক িব'াn করার লেk] /য /কােনা
পাপাচারী /লােকর পেk নবী /সেজ বসা সmব। এ অবsায় এrপ ব]িk দাবী করেত পাের /য,
/স আেগ অংশীবাদী বা পাপকেম: িলp হেয় থাকেলও সৃিhকত:া অngহ কের তােক নবী পেদ
অিভিষk কেরেছন এবং এ দািয়েt অিভিষk হবার পর /থেক আর /স অংশীবাদ বা পাপ কেম:
িলp হয় িন।
চতুথ:তঃ এrপ অবsায় /য কােরা িবচারবুিd একজন pকৃত নবীেক ভN নবী মেন কের pত]াখ]ান
করেত পাের এবং /স /kেt এ pত]াখ]ােনর জn তােক অপরাধী গণ] করা যােব না। কারণ,
এমনিক একজন অংশীবাদী বা পাপকেম: িলp ব]িk কতৃ:কও কাউেক নবী িহেসেব gহণ করেত
হেল তা িবচারবুিdর রােয়র িভিtেতই করেত হেব;

এর /কােনা িবকl /নই। এমতাবsায়

িবচারবুিdই যিদ কাউেক ভN নবী বেল রায় /দয় তখন তােক নবী িহেসেব gহণ করা কােরা
জnই অপিরহায: হেত পাের না।
অথ:াৎ /দখা যাে1 /য,

অংশীবাদী বা কখেনা না কখেনা সব:জনsীকৃত অnায় বা পাপ কম:

সmাদনকারী ব]িkেক নবুওয়াত pদান করা হেল নবী /pরেণর মূল উেd*ই ভNুল হেয় যায়।
অতএব, এ ব]াপাের িবতেক:র অবকাশ /নই /য, একজন নবীেক তাঁর জীবেনর নবুওয়াত দাবী
করার পূব:বত:ী অধ]ােয়ও তাওহীদবাদী (একtবাদী) ও পাপমুk হেত হেব।
এছাড়া িযিন নবী হেবন তাঁর জn তাঁর জীবেনর নবুওয়াত দাবী করার পূব:বত:ী অধ]ােয়ও
মনবতােবাধ, দয়াd:তা, সদাচরণ, পেরাপকার, সাহিসকতা, িনঃsাথ:পরতা, /লাভহীনতা
ইত]ািদ সদgেণর অিধকারী হওয়াও অপিরহায: যােত তাঁর নবী হওয়ার ব]াপাের মাnেষর মেন
সহেজই আsার সৃিh হেত পাের।
তেব মেন রাখা দরকার /য, নবীর পাপমুkতার িবষয়িট এমন নয় /য, নবীর মেধ] পােপ িলp
হবার kমতাই থাকেব না। বরং মাnষ িহেসেব pাp sাধীনতার িবচাের নবী ও অn মাnেষর
মেধ] পােপ িলp হবার kমতার ব]াপাের /কােনাই পাথ:ক] থাকা সmব নয়। কারণ,
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/কােনা

মাnেষর পােপ িলp হবার kমতা /কেড় িনেল /স আর মাnষ থাকেব না;
সমপয:ায়ভুk হেব। আর বলা বাhল] /য,

/ফেরশতার

এrপ ব]িk মাnেষর জn অnসরণীয় আদশ: হেত

পাের না। কারণ, /স /kেt মাnেষর জn এ যুিk Yতরী হেয় যায় /য, নবীর মেধ] /তা পােপর
kমতাই /নই, তাই /স পাপ কের না; আমােদর মেধ] পােপ িলp হবার kমতা রেয়েছ, তাই
আমােদর পেk পােপ িলp হওয়াই sাভািবক।
বরং নবীর পাপমুkতার িবষয়িট সৃিhকত:ার পk /থেক sাভািবক মানিবক কায:কারেণর মধ] িদেয়
িনি|তকরণই sাভািবক ও সব:জনীন িবচারবুিdর িনকট gহণেযাগ]। অথ:াৎ জnগতভােব
রkধারার পিবtতা ও সৃিhকত:া কতৃ:ক নবীrেপ মেনানীত ব]িk িহেসেব এ ময:াদার সােথ
সাংঘিষ:ক িচnা, কথা ও কাজ পিরহােরর sাভািবক pবণতার কারেণ নবীর মেধ] ,r /থেকই
এমন একিট rিচেবাধ ও চিরt গেড় ওেঠ যার ফেল kমতা থাকা সেttও পাপ কেম:র pিত তাঁর
মেধ] /কােনাrপ আgহ সৃিh হয় না,

বরং ঘৃণা সৃিh হয়। উদাহরণsrপ,

মাnষ পায়খানা-

/পশাব ভkণ ও পান করেত সkম হওয়া সেttও কােরা মেধ] এর আgহ সৃিh হয় না (ব]িতkম
িহেসেব কদািচৎ বh /কািট মাnেষর মেধ] d’একিট চরম িবকৃতrিচ ব]িkেক এ কাজ করেত
/দখা /গেলও), বরং সকল মাnষই এর pিত ঘৃণা /বাধ কের থােক। নবীর মেধ] এই rিচেবাধই
সেব:াL পয:ােয়র হেয় থােক যার ফেল সকল পাপ ও /নাংরা কােজর pিত তাঁর মেধ] ঘৃণা জn
িনেয় থােক।
এ pসে0 আেরা d’একিট উদাহরণ িদেল িবষয়িট আেরা পিরsার হেত পাের। /যমন: একিট
অবুঝ িশ, একিট ফণা- /তালা সােপর বা একিট pদীেপর িশখার /সৗnেয: আকৃh হেয় তা ধরার
জn আgহী হেত পাের, িকnt /কােনা বুিdমান মাnষ এ কােজ অgসর হেব না বা আgহ অnভব
করেব না। কারণ, িশ, সােপর /সৗnয: /দখেলও িবচারবুিdসmn মাnষ এ /সৗnেয:র আড়ােল
সাkাৎ মৃতু] বা চরম যntণা /দেখ িশউের ওেঠ। /তমিন সংি&h বstর pকৃত অবsা সmেn অj
একজন /লাক িবd]তবাহী তার sশ: করেত বা পািন মেন কের এিসড পান করেত িdধা করেব না
এবং িপপাসাত: অবsায় জানা না থাকার কারেণ িবষিমি>ত শরবত পান করেত আgহ অnভব
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করেব। িকnt যার সংি&h বstর pকৃত অবsা জানা আেছ /স সযেt এ সব /থেক দূের থাকেব;
িপপাসায় pাণ ও{াগত হেলও জানা অবsায় িকছুেতই /স এিসড বা িবষিমি>ত শরবত পান
করেব না। িঠক এভােবই নবীর দৃিhেত /য /কােনা পাপকােজর ভয়াবহ পিরণাম sshভােব ধরা
পেড় িবধায় িতিন এ /থেক দূের থাকেবন এবং এর pিত কখেনাই আgহ অnভব করেবন না এটাই িবচারবুিdর দাবী।
অেনক সময় /কােনা /কােনা নবী সmেক: সাধারণ মাnেষর মেধ] বা এমনিক ধম:gেn এমন সব
বণ:না পাওয়া যায় যা /থেক মেন হয় /য, তাঁরা কখেনা কখেনা পাপকােয: িলp হেয়িছেলন। িকnt
/যেহতু িবচারবুিd নবীর পােপ িলp হবার িবষয়িট gহণ কের না,

/সেহতু এ /kেt িতনিট

অবsা হেত পাের। তা হে1, হয় সংি&h ব]িk আেদৗ নবী িছেলন না, অথবা সংি&h বণ:নািট
িমথ]া বা িবকৃত, নয়েতা বণ:নািটর সিঠক তাৎপয: gহণ করা হয় িন।
নবী হে1ন মাnেষর কােছ shার পথিনেদ:শ /পৗঁছাবার pত]k মাধ]ম এবং পূণ: শত:াবলী িবিশh
pিতিনিধ,

আর মাnেষর জn shার মেনানীত /নতা ও শাসক। এ পদ মাnেষর মধ]কার

সেব:াtম ময:াদাপূণ: পদ। তাই যুেগ যুেগ সত] নবী ছাড়াও বh িমথ]া নবীরও আিবভ:াব ঘেটেছ।
এrপ ভN- pতারক ব]িkরা sীয় pতারণার চেkর সদsেদর dারা পিরকিlতভােব িমথ]া
মু‘িজযাহও pচার কের থােক। তাই নবুওয়ােতর দাবীদার /কােনা ব]িkর জীবন সmেn ব]াপক ও
গভীরভােব অnসnান চালােনা pেয়াজন। অnসnােন তার জীবেন কখেনা /কােনা পাপকম:
‘অকাট]ভােব’ pমািণত হেল /স ব]িk /য নবী নয়, বরং নবী হওয়ার িমথ]া দাবীদার, অথবা
/স িনেজ দাবী না করেলও sাথ:ােnষীরা তােক তথাকিথত নবী বািনেয়েছ - তােত সেnহ /নই।
অnিদেক িবচারবুিd বেল, ভN- pতারক পাপাচারীরা /কােনা /কােনা নবীর বা অেনক নবীর বা
নবীেদর (আঃ) নােম পাপকেম:র িমথ]া কািহনী Yতরী কের থাকেত পাের। d’ধরেনর /লােকরা এ
কাজ কের থাকেত পাের। pথমতঃ /কােনা নবীর বা নবীেদর (আঃ) িবেরাধীরা - যােদর উেd*
িছেলা সংি&h নবী বা নবীেদর (আঃ) সmেn মাnষেক িব'াn করা এবং তাঁর বা তাঁেদর ওপর
অনাsা সৃিh করা। িdতীয়তঃ /কােনা নবীর বা নবীেদর (আঃ) অnসারী হবার দাবীদার পাপাচারী

214

/লােকরা যারা িনেজেদর পাপকেম:র সপেk সাফাই ও অজুহাত সৃিhর উেdে* নবীর বা নবীেদর
(আঃ) নােম িমথ]া রচনা কেরেছ।
/কােনা বা /কােনা /কােনা ধেম:র মূল ধম:ীয় সূt /থেক /কােনা বা /কােনা /কােনা নবীর dারা
পাপকম: সmািদত হেয়িছেলা বেল ধারণা পাওয়া /গেল /স ব]াপাের িবচারবুিd িতনিট কারণ
খুঁেজ পায়। pথমতঃ সূtিট অকাট]ভােব gহণেযাগ] না হেত পাের। অথ:াৎ সূtিটেক /য বা যার
সােথ সmক:যk
ু বেল দাবী করা হয় তা তাঁর বা তাঁেদর সােথ সmিক:ত না- ও হেত পাের এবং
তাঁর বা তাঁেদর নােম অn কােরা রিচত হেত পাের। িবেশষ কের তাঁর বা তাঁেদর /থেক ,r কের
pিতিট sেরর বণ:নাকারীেদর ঐিতহািসকতা ও nায়িন{তার অকাট]তা এবং pিত sের তাঁেদর
সংখ]া িবচারবুিdর দৃিhেত িমথ]া রিচত হওয়ার সmাবনা pত]াখ]ােনর জn যেথh বেল পিরগিণত
না- ও হেত পাের। ফেল এrপ সূেt /কােনা নবী বা নবীেদর (আঃ) dারা পাপকায: সmাদেনর
বণ:না িবচারবুিdর িনকট /মােটই gহণেযাগ] িবেবিচত হয় না।
িdতীয়তঃ ধম:ীয় সূtিট উপেরাk মানদেN সংি&h ব]িk বা ব]িkবগ: /থেক উৎসািরত বেল
অকাট]ভােব pমািণত হেল এবং /সই ব]িk বা ব]িkবেগ:র gহণেযাগ]তাও িবচারবুিdর
আদালেত অকাট]ভােব pমািণত হেল /স /kেt সংি&h সূেt /কােনা বা /কােনা /কােনা নবীর
(আঃ) পাপকেম: িলp থাকার কথা উিlিখত পাওয়া /গেল তার d’িট অবsা হেত পাের। pথমতঃ
পাঠেকর িনকট পাপকেম:র /য সংjা বা সীমােরখা রেয়েছ তা িবচারবুিdর িনকট সব:জনীন ও
অকাট]ভােব gহণেযাগ] না- ও হেত পাের। অথ:াৎ নবীর বা নবীেদর /য কােজর উেlখ /দেখ
পাঠক তােক পাপকম: বেল মেন করেত পােরন,

তা হয়েতা আেদৗ পাপকম: নয়। অথ:াৎ /য

কােজর পাপ হওয়ার িবষয়িট িবতিক:ত পাঠক তােকই অকাট]ভােব পাপ বেল মেন কের
িনেয়েছন। িdতীয়তঃ পাঠক সংি&h ধম:ীয় সূেtর অথ: gহেণ ভুল কের থাকেত পােরন। এ pসে0
d’একিট উদাহরণ িদেল িবষয়িট আেরা পিরsার হেব।
grtপূণ: ধম:ীয় সূt তাওরাত ও /কারআন মজীেদ pথম মাnেষর নাম ‘আদম’ বেল উেlখ করা
হেয়েছ। বলা বাhল] /য, pথম মাnষ িহেসেব িতিন নবীও িছেলন বেট। তাওরাত ও /কারআেন
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বলা হেয়েছ /য, সৃিhকত:ার িনেদ:শ ভুেল িগেয় িতিন ও তাঁর stী িনিষd বৃেkর ফল ভkণ কেরন।
অেনেকই এিটেক মাnেষর pথম পাপ বেল মেন কের। (,ধু তা- ই নয়,
/য,

অেনেকই মেন কের

এ পােপর কারেণই তাঁেক সstীক /বেহশত /থেক /বর কের /দয়া হয়;

pজািত আেজা /বেহশেতই থাকেতা,

যিদও /কারআেন বলা হেয়েছ /য,

নইেল মানব
পৃিথবীর বুেক

সৃিhকত:ার pিতিনিধর দািয়t পালেনর জnই তাঁেক সৃিh করা হেয়িছেলা।) িকnt ঐ বৃেkর ফল
ভkণ সব:জনীনভােব িবচারবুিdর িনকট অnায় বা পাপ বেল পিরগিণত কাজসমূেহর (যার
অেনকgেলার কথাই আমরা ইিতপূেব: উেlখ কেরিছ) অnভুk
: িছেলা না। িdতীয়তঃ উk উভয়
সূt /থেকই ssh /য, তখন পয:n সৃিhকত:ার পk /থেক হযরত আদম (আঃ)- /ক /কােনাrপ
ধম:ীয় িবিধিবধান pদান করা হয় িন। ফেল িবচারবুিd /কবল এটাই বেল না /য, ঐ বৃেkর ফল
ভkণ করার ফেল সব:জনীনভােব পাপ বা অnায় বেল পিরগিণত /কােনা কাজ সmািদত হয় িন,
বরং এ- ও বেল /য, এর dারা সৃিhকত:ার পk /থেক pদt /কােনা িবেশষ ‘িবধান’ও লি^ত হয়
িন। বরং এ িছেলা মাnষেক pদt sাধীনতা মাnষ কীভােব pেয়াগ করেত পাের তার একিট
পরীkা মাt। পূব-: অিভjতািবহীন হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আঃ) /কৗতুহলবেশ ও
শয়তােনর dারা pতািরত হেয় ভুলবশতঃ উk বৃেkর ফল ভkণ কেরন,

যিদও এ ভুল কাজ

করার কারেণ তাঁরা িকছু না িকছু kিতgs হন।৬ তাছাড়া এ- ও হেত পাের /য,

তখেনা তাঁরা

শর‘ঈ দািয়t- কত:ব] pেযাজ] হবার বয়েস উপনীত হন িন। অতএব, এ ঘটনা /থেক pমািণত
হয় না /য, নবী পাপকােয: জিড়ত হেত পােরন।
এবার ধম:ীয় সূt /থেক ভুল অথ: gহেণর একিট দৃhাn। /কারআন মজীেদর বণ:না /থেক এrপ
তাৎপয: gহণ করা হেয়েছ /য,

হযরত ইবরাহীম (আঃ) pথেম নkt,

চnd ও সূয:েক ‘রব’

( pভু/ সৃিhকত:া) মেন কেরিছেলন অথ:াৎ িতিন ঐ সময় সামিয়কভােব হেলও অংশীবাদী ধারণা
/পাষণ কেরিছেলন। িকnt এ ঘটনার বণ:নােক তার পূব:বত:ী আয়াত সমূেহর সােথ িমিলেয় পড়েল
/দখা যায় /য,
কােলর। অতএব,

ঘটনািট তাঁর নবুওয়ােতর দািয়t পালেনর জn অিভিষk হওয়ার পরবত:ী
সংি&h অংশীবাদী কথাgেলা তাঁর নয়,
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বরং অn কােরা। অথ:াৎ একজন

অংশীবাদী ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)- এর মধ]কার কেথাপকথনেক এক ব]িkর অথ:াৎ হযরত
ইবরাহীম (আঃ)- এর একার উিk বেল গণ] করায় এrপ ভুল ধারণার সৃিh হেয়েছ।
নবীগেণর (আঃ) পাপমুkতা সmেক: পূণ:া0 আেলাচনা sতnt gn রচনার দাবীদার।৭ এখােন
িবচারবুিdর আেলােক মূল িবষয়িট pিতপাদেনর লেk] এেতাটুk আেলাচনাই যেথh বেল মেন
কির।

মহাসেতOর pে& নবীর আেপাসহীনতা
নবীর আেরকিট Yবিশh] হে1 জীবন ও জগেতর অিsেtর িপছেন িনিহত মহাসত] pেo
আেপাসহীনতা। িবচারবুিdর দৃিhেত /কােনা রকম pেলাভন,

ভয়- ভীিত,

এমনিক

জীবনাশKার মুেখও নবী তাঁর নবুওয়ােতর দাবী এবং জীবন ও জগেতর অিsেtর িপছেন িনিহত
মহাসত] pকাশ হেত িবরত থাকেত পােরন না। কারণ,

তাঁেক নবী িহেসেব মেনানীত করার

উেd*ই এটা। আর মূল উেd* পিরত]াগ করেল নবী আর নবী থােকন না বা বলা /যেত পাের
/য, নবী ও অ- নবীর মধ]কার /মৗিলক পাথ:ক] িবলুp হেয় যায়। তাই নবী সব:াবsায়ই মহাসত]
pকাশ ও pচােরর কাজ অব]াহত রাখেবন।
অব* নবীর আেপাসহীনতার মােন এ নয় /য,

িতিন /জার কের মাnেষর ওপর মহাসত]েক

চািপেয় /দেবন বা সদাই সত]pত]াখ]ানকারীেদর িবrেd যুd- িবgেহ িলp থাকেবন। কারণ,
সত] চািপেয় /দয়ার বা /জার কের gহণ করােনার িবষয় নয়। নবীর কাজ হে1 মাnেষর
িবচারবুিdেক জাgত করােনা এবং তার সামেন মহাসত]েক /পশ করা। বরং সhার pিতিনিধ
sাধীনতার অিধকারী সৃিh মাnেষর ওপর /কােনা িচnা ও কাজ /জার কের চািপেয় /দয়া মs বড়
অnায়,

আর নবীর আিবভ:ােবর অnতম উেd* হে1 এ অnায় চচ:ার অবসান ঘটােনা।

অতএব, অnেদর ওপর sীয় বkব] চািপেয় িদেয় িতিন িনেজই এ উেdে*র িবপরীত আচরণ
করেত পােরন না। এমনিক /কােনা জনেগা{ী তাঁেক পুেরাপুির pত]াখ]ান করেল এবং /সখােন
তাঁর দাওয়াত আেরা িবsােরর /কােনা সmাবনা না থাকেল িতিন সংঘাত এড়ােত বা sীয়
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অnসারীেদর জীবন রkােথ: এবং সত] pকাশ ও pচােরর কাজ অব]াহত রাখার লেk] /দশ ত]াগ
কের অn /কাথাও চেল /যেত পােরন। অnিদেক িবচারবুিd এ- ও বেল /য, উপযুk পিরেবশ
/পেল িতিন sীয় অnসারীেদর ওপর sীয় শাসন- কতৃt
: pিত{া করেবন এবং এটা তাঁর sাভািবক
অিধকার। আর এ কােজ /কউ বাধা িদেল ও /স /kেt স0িত থাকেল অথবা পিরিsিত বাধ]
করেল িতিন sীয় অnসারীেদরেক সােথ িনেয় সত]েক রkার জn যুdও করেবন। িকnt /কােনা
অবsােতই িতিন পািথ:ব sােথ: সত] pকাশ ও pচােরর /kেt কমেবশী করেবন না। এ পেথ
তাঁেক জীবন িদেত হেলও এ ব]াপাের িতিন আেপাস করেবন না।

-কবল pেয়াজেনই নবী -pরণ
নবুওয়াত সmেn সবেশেষ /য grtপূণ: কথািট বলা অপিরহায: তা হে1, মহান pjাময় shা
/কােনা বাhল] কাজ করেত পােরন না। অতএব,

িবচারবুিdর রায় হে1 এই /য,

অপিরহায:

pেয়াজনীয় না হেল িতিন অযথাই /কােনা নবী /pরণ কেরন না। এখােন ‘pেয়াজন’ মােন
মাnেষর pেয়াজন। অথ:াৎ মানব জািতর িনকট তাঁর /pিরত পথিনেদ:শ পিরপূণ: ও পূণ:া0 rেপ
এবং অিবকৃতভােব িবদ]মান থাকেল িতিন এরপরও নতুন কের নবী ও পথিনেদ:শ পাঠােবন এটা িবচারবুিdর িনকট gহণেযাগ] নয়। তাই এrপ পিরিsিতেত /কউ নবুওয়াত লােভর pত]k
বা পেরাk দাবী করেল তার /স দাবী িবেবচনােযাগ] নয়।
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নবী -চনার -kেt sান কােলর বOবধানগত সমsা /কােনা নবীর সােথ অিভn sান- কােল অবsানকারী ব]িkর পেk নবীেক /চনা খুবই সহজ।
নবীেক /চনার /য সব উপায় রেয়েছ তার সবgেলা বা /য /কােনা একিটর মাধ]েমই /স নবীেক
িচনেত পাের। িযিন অকাট]ভােবই নবীrেপ pমািণত িতিন যখন কাউেক নবীrেপ পিরচয় কিরেয়
/দন, তখন িতিন তাঁর অnসারীেদর মধ]কার /য ব]িkেদর সামেন নতুন নবীেক পিরচয় কিরেয়
িদেলন তােদর মেন নতুন নবী সmেক: িবndমাt সংশয় থাকেত পাের না। কারণ, এrপ /kেt
সংশয় মােন পূব:তন নবী সmেক:ই সংশয় /পাষণ করা।
/কােনা নবী যিদ ভিবSেত আসেবন এমন /কােনা নবী সmেক: ভিবSdাণী কেরন এবং ভাবী
নবীর নাম, পিরচয় ও তাঁেক /চনার অnাn িনদশ:ন বণ:না কেরন, /স /kেt যােদর সামেন এ
ভিবSdাণী করা হেয়েছ বা অকাট]ভােব /পৗঁেছেছ,

তােদর জn নতুন নবীর সাkাৎ /পেল

তাঁেক িচনেত পারা খুবই সহজ। এতদসহ নবীর জীবেনিতহাস ও মু‘িজযাh তাঁর পিরিচিতেক
আেরা শিkশালী কের। এমনিক যার িনকট নতুন নবীর আগমেনর ভিবSdাণী মওজূদ িছেলা না
তার জেnও নবীর জীবন ও মু‘িজযাh pত]k করার কারেণ নবীেক নবী িহেসেব িচনেত পারা
খুবই সহজ হেয় যায়।
িকnt নবীর সােথ /য ব]িkর sানগত ও কালগত ব]বধান রেয়েছ তার পেk নবীেক িচনেত পারা
তেতা সহজ নয়। আর এ ব]বধান যেতা /বশী হেব তার মেন নবীর নবী হওয়ার ব]াপাের pত]য়
সৃিh তেতাই কিঠন হেব। িকnt /যেহতু নবী বা সৃিhকত:ার পথিনেদ:শলাভকারী ব]িkর আগমন
িবচারবুিdর অপিরহায: দাবী, /সেহতু তােক অব*ই নবীর সnান করেত হেব এবং নবুওয়ােতর
দাবীদারেদর সmেক: pাp সকল তথ] পয:ােলাচনা কের /দখেত হেব।
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পূবব
? ত?ী নবীেদর অিst ও নবুওয়াত অn িবIাস িভিtক

িবিভn ধেম:র অnসারীরা অতীেত িবিভn নবীর আগমেনর কথা বেল থােক এবং তােদর
ধম:gnসমূেহও তাঁেদর নাম উিlিখত রেয়েছ। ঐসব ধম: ও ধম:gেnর অnসারীরা অnভােব ঐ সব
gn ও তােত নবী িহেসেব উিlিখত ব]িkেদর ওপর িব-াস /পাষণ কের থােক। িকnt ss ও মুk
িবচারবুিdসmn /কােনা ব]িkর পেk পরীkা- িনরীkা ও যাচাই- বাছাই করা ব]তীতই /কােনা
gেnর বা নবী বেল অিভিহত ব]িkেদর pিত অn িব-াস /পাষণ করা সmব নয়। এ /kেt তােক
অব*ই সত]াসত] অnসnান করেত হেব। এ /kেt তার মেন /বশ কতgেলা po জাgত হয়।
এgেলা হে1:
pথমতঃ /য ব]িkেক নবী বেল দাবী করা হে1, আেদৗ এrপ /কােনা ব]িkর অিst কখেনা
িছেলা িক? নািক ধম:েনতা বা ধম:যাজক সাজা ভN- pতারক ব]িkরা িনেজেদর হীন sাথ:
চিরতাথ: করার জn এrপ কিlত ব]িkt Yতরী কেরেছ?
িdতীয়তঃ কিথত ব]িk যিদ ঐিতহািসক হেয় থােক /তা সিত]ই নবী িছেলা িক? নািক ভN নবী
িছেলা এবং তার sাথ:ােnষী অnসারীরা তােক নবী বেল pচার কেরেছ? নািক িনেজ নবুওয়াত
দাবী না করেলও sাথ:ােnষীরা তােক নবী বেল িমথ]া পিরচয় /পশ কেরেছ?
তৃতীয়তঃ িতিন যিদ সিত] সিত]ই নবী হেয় থােকন /তা তাঁর জীবেনিতহাস ও তাঁর মাধ]েম
সৃিhকত:া কতৃ:ক /pিরত পথিনেদ:শ িক িনভু:লভােব আমােদর িনকেট /পৗঁেছেছ,

নািক িবকৃত

হেয়েছ?
চতুথত
? ঃ উk নবীর জীবেনিতহাস ও পথিনেদ:শসমূহ যিদ অিবকৃতভােব আমােদর কােছ /পৗঁেছ
থােক /তা তা িক ,ধু তাঁর sান- কােলর pেয়াজন পূরেণর জnই িছেলা, নািক আমােদর বত:মান
sান- কােলর pেয়াজন পূরেণর জnও তা যেথh?
প'মতঃ নবুওয়ােতর ধারাবািহকতা িক উk নবীর মাধ]েম /শষ হেয় িগেয়েছ,
পেরও /কােনা নবী এেসেছন বা আসার সmাবনা আেছ?
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নািক তাঁর

এ pসে0 উেlখ] /য, /কােনা ঘটনার বণ:না pত]য় সৃিhকারী হবার জn মুতাওয়ািতr পয:ােয়র
হওয়া অপিরহায:। ‘মুতাওয়ািতr’ হে1 যুিkিবjােনর একিট পিরভাষা। এর মােন হে1,
ঘটনািট বণ:না ধারাkেম pিতিট sের এেতা /বশী সংখ]ক /লােকর dারা বিণ:ত হওয়া চাই যেতা
/লােকর পেk িমথ]া রচনার জn মৈতেক] উপনীত হওয়া িবচারবুিdর দৃিhেত অসmব। অথ:াৎ
এrপ সংখ]ক,

ধrন একশ’ জন বা তার /চেয় িকছু কম বা /বশী সংখ]ক /লাক ঘটনািট

চাkুষভােব /দেখ বণ:না কেরেছ। অতঃপর তােদর pেত]েকর কাছ /থেক ,েন অnrপ িবরাট
সংখ]ক /লাক (ধrন কােরা কাছ /থেক ৫০ জন, কােরা কাছ /থেক ১০০ জন, কােরা কাছ
/থেক ২০০ জন ইত]ািদ) বণ:না কেরেছ এবং এই িdতীয় sেরর বণ:নাকারীেদর pেত]েকর কাছ
/থেক পূব:াnrপ সংখ]ক /লাক বণ:না কেরেছ। এভােব বণ:নািট িলিপবdকারী পয:n /পৗঁেছেছ এবং
বণ:নািট িলিপবd করার সময় সকল sেরর বণ:নার ধারাkম ও pিতিট বণ:নাকারীর ইিতহাস
িলিপবd কের রাখা হেয়েছ। অnrপভােব বণ:নািট /য ঐ ব]িk সংgহ,

সংকলন ও িলিপবd

কেরেছন, পরবত:ীকােল /কউ তাঁর নােম চািলেয় /দয় িন - এ ব]াপােরও মুতাওয়ািতr পয:ােয়র
বা অn ধরেনর সাk]- pমাণ (/যমন: এ যুেগ sান- কাল ও পূণ:া0 িঠকানা উেlখ সহ মুিdত
দলীল) মওজূদ থাকা pেয়াজন।
অnrপভােব ঘটনািট যিদ সরাসির তা pত]kকারী /কােনা ব]িk কতৃ:ক িলিপবd হেয় থােক /স
/kেtও মুতাওয়ািতr সংখ]ক pত]kদশ:ী কতৃ:ক এ মেম: সাk] pেয়াজন /য,

/লখক ঘটনািট

pত]k কেরেছন ও যথাযথভােব িলিপবd কেরেছন। এ /kেt সাk]দাতােদর ঐিতহািসকতা ও
িনভ:রেযাগ]তা সmেnও pেয়াজনীয় সাk]- pমাণ মওজূদ থাকা অপিরহায:।
pিতিট sের pত]য় সৃিhকারী িবপুল সংখ]ক িনভ:রেযাগ] বণ:নাকারীর বণ:না ছাড়াও কােরা সmেক:
তার pিতপেkর অnkল বা ইিতবাচক সাk]ও pত]য় সৃিhেত সহায়ক ভূিমকা পালন করেত
পাের,

তেব pত]য় উৎপাদেনর মূল হািতয়ার হে1 মুতাওয়ািতr পয:ােয়র সাk]- pমাণ ও

বণ:না।
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এ মানদেN িবচার করেল হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর পূব:বত:ী /য সব ব]িkেক নবী বেল দাবী
করা হয় তাঁেদর নবী হওয়ার িবষয়িট pমািণত হওয়া /তা দূেরর কথা,

তাঁেদর ঐিতহািসক

অিstই সংশেয়র কবেল িনিkp হয়। অব* তাঁেদর মধ]কার কােরা কােরা নাম, নবী হওয়ার
কথা ও তাঁেদর gেnর কথা হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর /পশকৃত gn /কারআন মজীেদ উিlিখত
রেয়েছ। িকnt তার িভিtেত তাঁেদর ঐিতহািসক অিst এবং নবী হওয়া ও gn /রেখ যাওয়ার
িবষয়িট gহণ করেত চাইেল তা /কারআেনর সত]তা অথ:াৎ এর উপsাপনকারীর ঐিতহািসকতা
ও এিটর ঐশী gn হওয়ার িবষয়িট pমািণত হওয়ার ওপর িনভ:রশীল।
বstতঃ মুসলমানেদর দৃিhেত ঐ সব নবী- রাসূল (আঃ) ও তাঁেদর ওপর ঐশী gn নািযল হওয়ার
িবষয়িট /য সত] বেল পিরগিণত হেয় থােক তা িবচারবুিdর দৃিhেত বা মুতাওয়ািতr বণ:নার
কারেণ নয়,

বরং /কারআন মজীেদ উেlখ থাকার কারেণ। /যেহতু মুসলমানেদর িনকট

/কারআন মজীেদর ঐিশতা িবচারবুিd dারা pমািণত এবং মুতাওয়ইতr সূেt pমািণত /য,
হযরত মুহাmাদ (:াঃ) এ gnিট /রেখ /গেছন,

/সেহতু তােদর দৃিhেত এ gেn অnভুk
: সব

িকছুই সত] এবং এ কারেণ এেত উিlিখত নবী- রাসূলগণ (আঃ) ও তাঁেদর ওপর নািযলকৃত
gnাবলীও সত]।
িকnt অমুসিলমরা /যেহতু /কারআন মজীদেক ঐশী gn ও হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- /ক নবী বেল
মােন না,

তাই তােদর িনকট /কারআন মজীেদর বkব] /কােনা দলীল নয়। ফেল তােদর

িবচারবুিdর পেk /কারআন মজীেদ উেlেখর িভিtেত পূব:বত:ী নবী- রাসূলগণেক (আঃ) নবী মেন
করা ও তাঁেদর ওপর আসমানী িকতাব নািযল হেয়িছেলা বেল মেন করা সmব নয়।
এ /থেক িবচারবুিd উপসংহাের উপনীত হয় /য,
ব]িkেক নবী বেল দাবী করা হয়,

হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর পূব:বত:ী /য সব

সাধারণভােব সকেলর িনকট gহণেযাগ] হবার জn /য

মুতাওয়ািতr বণ:না pেয়াজন তার অnপিsিতর কারেণ,

সব:জনীন িবচারবুিdর দৃিhেত তাঁেদর

ঐিতহািসক অিst িনঃসেnহ নয়। অব* তাঁেদর মধ]কার কােরা কােরা অিst িবিভn pাচীন
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ইিতহাস gn /থেক জানা যায়। তেব ঐ সব ইিতহাস- gেnর অিবকৃত থাকার িবষয়িটও িনি|ত
নয়।
এমনিক pাচীন ইিতহাস gnাবলীেত /য সব নবীর নাম উেlখ করা হেয়েছ তার িভিtেত তাঁেদর
ঐিতহািসক অিsেtর িবষয়িট sীকার কের িনেলও তাঁেদর
িবচারবুিdgাhভােব pমাণ করা সmব নয়। কারণ,

নবী হওয়ার িবষয়িট

ইিতহােস উেlখ থাকার কারেণ

পাtপাtীগণ ও তাঁেদর সংি&h বড় বড় ঘটনা সmেn pত]য় সৃিh হওয়া সmব হেলও
পাtপাtীেদর gণাবলী ও তাঁেদর pেত]েকর সােথ সংি&h িবsািরত ও /ছাটখাট ঘটনাবলী সmেn
pত]য় সৃিh হওয়া সmব নয়। কারণ, এসব বণ:না সংি&h পাtপাtীেদর সােথ /লখেকর বা তাঁর
তথ]সূেtর সmক: dারা pভািবত হেয় থাকা খুবই sাভািবক। এ কারেণই অেনক /kেt অিভn
ঐিতহািসক ব]িktেক dই ইিতহাসকার কতৃ:ক িবপরীতভােব িচিtত করেত /দখা যায়।
এমতাবsায় নবী িহেসেব পিরগিণত /কােনা ব]িkর ঐিতহািসক অিst ইিতহাস /থেক pমািণত
হেলও,

এমনিক ইিতহােস তাঁেক নবী বেল উেlখ করা হেলও,

তা /থেক তাঁর নবুওয়াত

সংি&h pমাণ ও ঘটনাবলী সmেক: ss ও মুk িবচারবুিdর জেn pত]য় সৃিh হওয়া সmব নয়।
কারণ, নবীর ব]িkচিরেtর pকৃত অবsা এবং এতpসংি&h ঘটনাবলী ও তথ]ািদ মুতাওয়ািতr
পয:ােয়র অথবা িবেরাধীেদর ইিতবাচক সত]ায়েনর অিধকারী না হেল িবচারবুিdর কােছ তা pত]য়
উৎপাদক হয় না। আর বলা বাhল] /য,

হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর পূব:বত:ী নবী- রাসূলগণ

(আঃ) সmেক: এ জাতীয় িবষয়ািদ ইিতহােস /যভােব পাওয়া যায় তা এ ধরেনর নয়, িবেশষতঃ
তা মুতাওয়ািতr সূেt আমােদর িনকট /পৗঁেছ িন।
এরপরও,

ইিতহােস যােদর নাম নবী িহেসেব উেlখ করা হেয়েছ তাঁেদরেক নবী বেল ধের

িনেলও তাঁেদর নােম /য সব ধম:gn pচিলত আেছ /সgেলা /য তাঁেদরই /রেখ যাওয়া এবং
তাঁেদর /রেখ যাওয়া হেল তা /য অিবকৃত রেয়েছ এ ব]াপাের pত]য় সৃিh হওয়া সmব নয়। আর
নবীেক sীকার করার মােন /কবল তাঁেদর ঐিতহািসক অিst ও তাঁেদর নবী হওয়ার সত]তা
sীকার করা এবং তাঁেদর pিত সmান,

>dা ও ভােলাবাসা /পাষণ মাt নয়। কারণ,
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নবীর

আিবভ:ােবর মূল উেd*ই হে1 মাnষেক সিঠক পথ pদশ:ন। তাই /কােনা নবীর /রেখ যাওয়া
gn অিবকৃতভােব সংরিkত না থাকেল তাঁর ঐিতহািসক অিst ও তাঁর নবী হওয়ার সত]তা
sীকার এবং তাঁর pিত সmান,

>dা ও ভােলাবাসা /পাষণ করা ও না করায় মাnেষর জীবন

গঠন ও পিরচালনার /kেt খুব একটা পাথ:ক] ঘেট না।
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-কারআন বOতীত সব gnই মানবরিচত
পূব:বত:ী নবী- রাসূলগেণর (আঃ) নােম pচিলত ধম:gnসমূহ /য /য নবী- রাসূেলর (আঃ) নােম
pচিলত আেছ তা /য তাঁেদর পের অn /লাকেদর dারা রিচত হেয়েছ এ ব]াপাের সেnেহর
অবকাশ /নই। /তমিন /স সব gেn পরবত:ীকােল /য িবকৃিত সািধত হেয়েছ /স ব]াপােরও সেnহ
/নই। সংি&h ধেম:র অnসারীেদর মধ]কার পিNত- গেবষকগণ পয:n ঐ সব gেnর সংি&h নবীরাসূলগেণর (আঃ) পের রিচত হওয়া ও পরবত:ীেত আেরা িবকৃত হওয়ার সত]তা sীকার
কেরেছন।
হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর পূব:বত:ী নবীেদর (আঃ) নােম /য সব ধম:gn pচিলত আেছ /সgেলার
রচনার ধরন ও বাচনভি0 /থেকই pমািণত হয় /য,

/সgেলা মাnেষর - সাধারণ /লখকেদর

রিচত। এ সব gেnর ভাষা ও বাচনভি0েত সামিgকভােব এমন /কােনা Yবিশh] খুঁেজ পাওয়া যায়
না যা dারা pমািণত হওয়া সmব /য, এ সব gn মnS- উধ: মহান সtা সৃিhকত:ার পk /থেক
অবতীণ:।
অব* এ সব gেnর িবিভn অংেশ িবিkpভােব বh উnত মােনর,

jানপূণ: ও িদকিনেদ:শক

বkব] রেয়েছ। িকnt gn িহেসেব সামিgক িবচাের এ সব gেnর /কােনািটই ঐশী gn নয়। এ সব
gেnর /বশীর ভাগই মানবরিচত ইিতহাসgn মাt যার িবষয়বst নবী- রাসূলগেণর (আঃ) জীবন
কািহনী ও তাঁেদর pচািরত িকছু িকছু িশkা। অথ:াৎ এেকক জন নবীর (আঃ) জীবনকািহনী বণ:না
করেত িগেয় তাঁেদর িকছু িশkাও িবিভn pসে0 তুেল ধরা হেয়েছ। তাই নবী- সংি&h gn িহেসেব
এgেলােক হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর জীবনী gেnর সােথ তুলনা করা যায় - যােত িবিভn
pসে0 /কারআন মজীেদর িকছু আয়াতও উdৃত করা হেয়েছ,

িকnt এ সব gnেক িকছুেতই

/কারআন মজীেদর সমপয:ায়ভুk তথা ঐশী gn rেপ গণ] করা চেল না। এখােন d’একিট দৃhাn
িদেল িবষয়িট আেরা পিরNার হেব।
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বাইেবল- এর ‘পুরাতন িনয়ম’ অংেশর pথম পাঁচ পুsকেক হযরত মূসা (আঃ)- এর ওপর
অবতীণ: ‘তাওরাত’ বেল দাবী করা হয়। এ পuপুsেকর সব:েশষ পুsক ‘িdতীয় িববরণ’।
পুsকিটর ৩৪তম অথ:াৎ সব:েশষ অধ]ােয় হযরত মূসা (আঃ)- এর মৃতু]কালীন ঘটনা,
মৃতু]কালীন বয়স,

তাঁেক কবর /দয়া,

বিন ইসরাঈেলর /শাক pকাশ ও সবেশেষ হযরত

ইউশা‘ িবn নূn (আঃ)- এর ‘িবjতার আtায় পিরপূণ:তা’র কথা বিণ:ত হেয়েছ। এখন po
হে1, এ অধ]ায়িট িক তাওরােতর সব:েশষ অধ]ায় rেপ হযরত মূসা (আঃ)- এর ওপর অবতীণ:
হেয়িছেলা?
হযরত ঈসা (আঃ)- এর ওপর নািযলকৃত ঐশী িকতাব ‘ইনজীl’ বেল দাবীকৃত বাইেবেলর
‘নতুন িনয়ম’ অংেশর pথম চার পুsেকর অবsা সব:ািধক কrণ। কারণ, বাইেবেলর ‘পুরাতন
িনয়ম’ অংেশর pথম পাঁচ পুsকেক একই gেnর অথ:াৎ ‘তাওরাত’- এর পয:ায়kিমক পাঁচিট খN
বেল গণ] করা /গেলও ‘নতুন িনয়ম’- এর pথম চার পুsক চার জন িভn িভn /লখক কতৃ:ক
িলিখত হযরত ঈসা (আঃ)- এর জীবনকািহনী িবষয়ক চারিট sতnt পুsক। চারিট পুsেকর
নামকরণও চারজন /লখেকর নােম করা হেয়েছ।
‘ইনজীl’ নােম দাবীকৃত উk পুsকgেলার মধ]কার িবিভn িবষেয়র িববরেণ /বশ িকছু পাথ:ক]
ও কমেবশী পিরলিkত হয়। উদাহরণsrপ: ‘/যাহন’ পুsেকর সব:েশষ d’িট পদ এrপ: “/সই
িশSই এ সকল িবষেয় সাk] িদে1ন এবং এ সকল িলেখেছন; আর ‘আমরা’ জািন, তাঁর
সাk] সত]। যীশূ (ঈসা) আেরা অেনক কাজ করেলন;

/স সব যিদ এক এক কের /লখা হয়

তাহেল, ‘আমার’ মেন হয়, িলখেত িলখেত এেতা gn হেয় ঊঠেব /য, জগেতও তা ধরেব
না।” এ উdৃিত /থেক তৃতীয় ব]িk কতৃক
: পুsকিট িলিখত হওয়ার িবষয়িট ssh।
/তমিন ‘নতুন িনয়ম’- এর ‘লুক’ পুsেকর সব:েশষ d’িট পেদ হযরত ঈসা (আঃ)- এর
চূড়াnভােব sগ:ােরাহেণর পর তাঁর িশSেদর /জrশােলেম pত]াবত:ন ও সদাpভুর
pশংসাকীত:েণর কথা বলা হেয়েছ। এটা িক ঈ-েরর পk /থেক হযরত ঈসা (আঃ)- এর ওপর
নািযলকৃত কথা িহেসেব গণ] হেত পাের?
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অnিদেক ‘মাk:’ পুsেকর সব:েশষ dই পেদ যীশূর sেগ: নীত হেয় সদাpভুর ডান পােশ বসার ও
তাঁর িশSেদর িফের িগেয় pচারকােয: মেনািনেবেশর কথা বলা হেয়েছ।
po হে1, উk িতনিট পুsেকর এ পদgেলা িক সৃিhকত:ার পk /থেক হযরত ঈসা (আঃ)- এর
ওপর অবতীণ: হেয়িছেলা? হেয় থাকেল তা কখন? কখন িতিন তাঁর িশSেদর িনকট এ ঐশী
pত]ােদশ /পৗঁেছ িদেয়িছেলন?
আর ‘মিথ’ পুsেকর pথম অধ]ােয় হযরত ঈসা (আঃ)- এর পূব:পুrষেদর তািলকা (নসবনামা)
/দয়া হেয়েছ; এিটও ঈ-েরর পk /থেক হযরত ঈসা (আঃ)- এর ওপর অবতীণ: হেয়িছেলা বেল
/মেন িনেত হেব িক?
িহnd ধেম:র ধম:gn সমূেহর মেধ] বাচনভি0 ও কাঠােমাগত িবচাের সmবতঃ ‘গীতা’য় পিরবত:ন
ও িবকৃিতর মাtা সবেচেয় কম। িকnt এিটও একিট মানবরিচত gn। কারণ, gnিটর িবষয়বst
হে1 krেkেtর রণা0েন অজু:ন ও >ীকৃে6র কেথাপকথন - যােত অজু:েনর যুেd অsীকৃিতর
জবােব pদt >ীকৃে6র ভাষণ অntভুk
:
হেয়েছ। এেত krেkেtর বণ:না ও অজু:েনর
অsীকৃিতবাচক উিkর অnভু:িk /থেক ssh /য,

/কােনা তৃতীয় ব]িk কতৃ:ক এিট রিচত

হেয়েছ অথ:াৎ পুেরা gnিট sয়ং >ীকৃ6 কতৃ:ক রিচত বা কিথত নয়।
পূব:বত:ী ধম:gnসমূেহর িবষয়বst পরীkা করেল /স সেব এেতা /বশী পিরমােণ িবকৃিত /বর হেব
যা িবsািরতভােব তুেল ধরেত হেল িব-েকাষ রচনা করেত হেব।
বাইেবেলর িবিভn পুsেক িবিভn নবী- রাসূেলর (আঃ) চিরেt এমন সব কলK /লপন করা হেয়েছ
যা /কােনা নবী সmেক: /তা দূেরর কথা, /কােনা সাধারণ মাnষ সmেক:ও িচnা করা কhকর।
/তমিন িহnd ধেম:র িবিভn gেn তথাকিথত /দবতােদর /য সব জঘn কাNকারখানার বণ:না
রেয়েছ তা ইতর />ণীর মাnষ সmেnও ভাবেত কh হয়।
িবকৃিতর /kেt বত:মােন pচিলত pায় সকল pাচীন ধম:gেnর অবsাই একই রকম।
অতএব,

এটা ssh /য,

মানবরিচত,

/কারআন- পূব:বত:ী /য সব ধম:gn পাওয়া যায় /সgেলা পুেরাপুির

যিদও /সgেলােত কমেবশী ঐশী বাণী অnভুk
: রেয়েছ। /য সব নবী- রাসূেলর
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(আঃ) নােম pচিলত তাঁেদর পের অn /লাকেদর dারা এসব gn রিচত হয় এবং কােলর pভােব
আেরা দাrণভােব িবকৃত হয়। অতএব, না ঐ সব ধম:gn পথিনেদ:েশর জn gহণেযাগ] হেত
পাের,

না তােত নবী িহেসেব উিlিখত ব]িkেদর নবী হওয়া সmেক: ঐসব gেn উেlেখর

িভিtেত pত]য় হাি:ল হেত পাের। এমনিক তাঁরা যিদ সিত] সিত]ই নবী হেয়ও থােকন তথািপ
তাঁেদর ওপর অবতীণ: ঐশী িকতাব বত:মান না থাকায় বা থাকেলও অিবকৃতভােব না থাকায়
তাঁেদর নবী হওয়ার ব]াপাের pত]েয়র /তমন /কােনা বাsব কায:কিরতা (sফল) থাকেত পাের
না।
/মাdা কথা, িবচারবুিd হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর পূব:বত:ী নবী- রাসূলগণ (আঃ) ও /কারআনপূব:বত:ী ঐশী িকতাব সমূহ সmেn pত]েয় উপনীত হেত সkম নয়। কারণ,

তা মুতাওয়ািতr

সূেt আমােদর িনকট /পৗঁেছ িন।
এ pসে0 উেlখ] /য,

/কােনা gn মুতাওয়ািতr বা pামাণ] হেল তােত িবকৃিত ও পিরবত:ন

সািধত হওয়া বা মূল ভাষা /থেক তা হািরেয় যাওয়া সmব নয় এবং মূল ভাষায় তার একািধক
পাঠ (text) হওয়াও সmব নয়। অতএব, সকল িবচােরই /কারআনপূব: ধম:gnসমূহ পুেরাপুির pত]াখ]াত।

মু‘িজযাhই চূড়াn pমাণ
sান ও কালগত ব]বধান /থেক উdূত সংশয় দূরীকরেণর জnই মুতাওয়ািতr বণ:না অপিরহায:।
িকnt বণ:না যেতাই মুতাওয়ািতr /হাক না /কন, /য ব]িk একজন নবীেক pত]k কেরেছ, তাঁর
জীবন ও আচরণ /দেখেছ এবং তাঁর মু‘িজযাhও pত]k কেরেছ, তার মেধ] নবীর নবী হওয়া
সmেক: /য ধরেনর pত]য় সৃিh হওয়া সmব,

যারা তাঁেক /দেখ িন,

তাঁর জীবন ও আচরণ

pত]k কের িন এবং যােদর সামেন তাঁর পk /থেক /কােনা মু‘িজযাh সংঘিটত হয় িন, তােদর
মেধ] /স ধরেনর pত]য় Yতরী হওয়া সmব নয়। আর তােদর মেধ] pত]য় সৃিh হেলও তা
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মাtাগত িদক /থেক pত]kকারীেদর pত]েয়র তুলনায় dব:লতর হেত বাধ];

এমনিক তােদর

মেধ] আেদৗ pত]য় সৃিh না- ও হেত পাের।
এ pসে0 আেরা sত:ব] /য, /কােনা নবীর ঐিতহািসক অিst ও ঐশী gn লােভর তথ] এবং তা
পরবত:ী pজnসমূেহর িনকট /পৗঁছার ঘটনািট মুতাওয়ািতr পয:ােয় ঘেটেছ িকনা তা /কবল
jানী- gণী ও গেবষকেদর পেk দীঘ: ও sগভীর গেবষণার মাধ]েম িনি|ত করা সmব। আর এ
কাজ যেথh সময়সােপk। অnিদেক গেবষকগণ এ িবষেয় গেবষণা করেবন িকনা তা িনি|ত
কের বলা চেল না এবং গেবষণা করেলও িবিভn কারেণ তাঁরা তাঁেদর গেবষণালb ফলাফল
সাধারণ মাnেষর িনকট pকাশ না- ও করেত পােরন। অnিদেক তাঁরা /য সিঠক ফলাফল pকাশ
কেরেছন এ ব]াপাের িবিভn কারেণ মাnেষর মেধ] আsা সৃিh না- ও হেত পাের। তাই /লাকেদর
সামেন একজন নবীর নবুওয়ােতর এমন pমাণ /পশ করা অপিরহায: যা অব*ই সেব:াL মােনর
pত]য় উৎপাদেন সkম হেব। আর তা হে1 একমাt মু‘িজযাh।
অতএব, /কােনা নবীর মু‘িজযাh যিদ sান ও কােলর সীমাবdতা /থেক মুk হয় /কবল তখনই
তাঁর নবী হওয়া সmেক: sান ও কাল িনিব:েশেষ সকেলর জn সমভােব সেব:াL মাtার pত]য়
উৎপাদন হওয়া সmব। বলা বাhল] /য, হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর পূব:বত:ী নবী- রাসূলগেণর
(আঃ) /কউই এrপ /কােনা কােলাtীণ: মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন না। তাঁেদর মু‘িজযাh িছেলা
তাঁেদর sান ও কােলর /লাকেদর জn এবং তাঁেদর সােথ সােথ তাঁেদর pদিশ:ত মু‘িজযাhও
ইিতহােসর পাতায় আtেগাপন কেরেছ। তাই তাঁেদর ঐিতহািসক অিst, pদিশ:ত মু‘িজযাহর
িববরণ ও /রেখ যাওয়া gnাবলী এমনিক মুতাওয়ািতr সূেt বিণ:ত বেল pমািণত হেলও (যিদও
বাsেব তা pমািণত হয় না),

sান- কােলর ব]বধােনর কারেণ তাঁেদর সmেক: pত]েয়র মাtা

হেতা dব:লতর। িকnt সংি&h বণ:নাসমূহ মুতাওয়ািতr পয:ােয়র ও অকাট]ভােব pামাণ] না হওয়ায়
/সgেলা আেদৗ pত]য় উৎপাদক হেত পাের না।
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যার -কােনা নবী -নই
এ pসে0 একিট grtপূণ: িবষয় হে1 এই /য, sানগত ও পািরপাি-:ক কারেণ /কােনা ব]িkর
িনকট আেদৗ /কােনা নবী- রাসূেলর (আঃ) খবর না /পৗঁছেত পাের অথবা সত] নবীর পিরচয়
িবকৃতভােব /পৗঁছেত পাের ও তার পেk /কােনাভােবই /স িবকৃিতর জাল /ভদ কের সত] নবীর
সত]তায় উপনীত হওয়া সmব না- ও হেত পাের; এমতাবsায় তার করণীয় কী?
এ ধরেনর সমsা বত:মান উnত /যাগােযাগ ব]বsার যুেগ ব]িতkম Yব নয়। িবেশষ কের িশিkত
/লাকেদর জেn এ ধরেনর সমsার মুেখামুিখ হওয়ার সmাবনা খুবই কম। /কবল সভ]তার
আেলা িববিজ:ত িবি1n অসভ] জনপদgেলােতই এ ধরেনর সমsা /দখা িদেত পাের। অব*
সভ] জগেতও কম হেলও /কাথাও /কাথাও এ সমsা /দখা /দয়া অসmব নয়।
এ ধরেনর পিরিsিতেত ব]িkেক পুেরাপুিরভােব তার িবচারবুিdর পথিনেদ:শ অnসরণ কের চলেত
হেব।
আমােদর ইিতপূেব:কার আেলাচনা /থেক ssh /য,

মাnেষর িবচারবুিd একাই সৃিhকত:ার

অিst ও একেtর ধারণায় উপনীত হয় এবং মৃতু]পােরর অনn জীবেনর ধারণা তার সহজাত। /স
এ পািথ:ব জীবেনর িবিভn অপূণ:তা ও অnােয়র /pkাপেট মৃতু]পরবত:ী জীবন pত]াশা কের
এবং সৃিhকত:ার পেk জীবেনর পুনঃ- অিstদানেক /স সmব বেল মেন কের। এ /থেক তার
মেধ] সৃিhকত:ার িনকট জবাবিদিহতার ধারণা Yতরী হয় এবং তার িবচারবুিd বা িবেবকেবােধর
অnসরেণর pেয়াজনীয়তার অnভূিত সৃিh হয়। তার মেন হয়, তার িবচারবুিd /য সব কাজেক
উিচত মেন কের তা না করেল এবং /য সব কাজেক অnিচত মেন কের তা করেল সৃিhকত:া তােক
শািs িদেত পােরন। এ ধরেনর অnভূিত pিতিট মাnেষর সহজাত; এর /কােনা ব]িতkম /নই।
এমতাবsায় যার িনকট /কােনা সত] নবীর পিরচয় যথাযথভােব /পৗঁেছ িন এবং তার পিরেবশগত
অবsা যিদ তার মেন সত] নবী সnােনর pেয়াজনীয়তার অnভূিত সৃিhর পেথ অnরায় হয় বা
অnরায় না হেলও তার পেk তা সnান করা সmব না হয়,
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/স /kেt তােক অব*ই তার

িবচারবুিdর রায়েক অnসরণ কের চলেত হেব। িচnা- /চতনা ও আচরেণর /kেt /স িবচারবুিdর
রােয়র বরেখলাফ করেল অব*ই /স তার িবেবেকর আদালেত অপরাধী সাব]s হেব। অতএব,
এ সব ব]াপাের /স /য তার সৃিhকত:ার দরবােরও অপরাধী সাব]s হেব তােত সেnেহর অবকাশ
/নই।
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িবচারবুিdর দৃিDেত নবুওয়ােত মুহাmাদী (*াঃ)
মুসলমানেদর dারা সব:েশষ নবী ও রাসূল িহেসেব অnসৃত হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর
ঐিতহািসক অিst সmেn সামাnতম িবতেক:রও অবকাশ /নই। পূব:বত:ী নবী- রাসূলগেণর (আঃ)
অিst ও নবুওয়ােতর িবষয়িট /যখােন ধম:ীয় সূেtর ওপর িনভ:র কের ইিতহােস sানলাভ
কেরেছ,

/সখােন হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর ঐিতহািসক অিst ধম:ীয় সূেtর ওপর িনভ:রতা

ছাড়াই অকাট]ভােব pমািণত।
সপk- িবপk িনিব:েশেষ /কােনা ঐিতহািসক সূtই হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর ঐিতহািসক
অিst এবং এখন /থেক /চৗd শতাbী আেগ (খৃsীয় সpম শতাbীর ,rর িদেক) আরেবর বুেক
তাঁর নবুওয়াত- দাবী সmেn না সেnহ pকাশ কেরেছ, না এ ব]াপাের ধম:ীয় সূেtর ওপর িনভ:র
কেরেছ। যারা তাঁর নবুওয়াত- দাবীেক সত] বেল sীকার কেরন িন,

তাঁরাও sীকার কেরেছন

/য, িতিন খৃsীয় ষ{ শতাbীর অhম দশেকর ,r /থেক খৃsীয় সpম শতাbীর চতুথ: দশেকর
,rর িদক পয:n আরব ভূিমেত জীবনযাপন কেরন এবং িনেজেক নবী বেল দাবী কেরন।
িতিন িছেলন মদীনার বুেক pথম pিত{ািনক রাT ও সরকােরর pিত{াতা এবং তৎকালীন িবে-র
বৃহtম সাmাজ]gেলার সmাটেদরেক তাঁর dীন gহেণর জn আহবান জািনেয় িতিন /য সব পt
িলেখিছেলন তা মানব জািতর ইিতহােসর অnতম grtপূণ: pামাণ] দলীল সমূেহর অnতম। এ
সব কারেণ তাঁর ঐিতহািসক অিst সmেn িবndমাt সেnহ /পাষেণর /কােনা sেযাগই /নই।
ইিতহাস সাk] /দয়,

হযরত মুহাmাদ (:াঃ) আরেবর মkাh নগরীেত জngহণ কেরন এবং

চিlশ বছর বয়েস িনেজেক নবী বেল দাবী কেরন। এরপর দীঘ: /তেরা বছর যাবত নানা
pিতkলতার মধ] িদেয় /সখােন িনজ ধম:মত (ইসলাম) pচার কেরন। অতঃপর িতিন মদীনায়
িগেয় একিট রাT pিত{া ও পিরচালনা কেরন। মkাs তাঁর pিতপk সহ িবিভn শিkর সােথ
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তাঁেক কেয়ক বার যুdও করেত হয়। এছাড়া িতিন তৎকালীন হাবাশাh (আিবিসিনয়া - বত:মান
ইিথওিপয়া) সmাট, িমসর সmাট, পারs সmাট ও /রাম সmােটর িনকট পtসহ pিতিনিধদল
/pরণ কেরন। এ সবই ঐিতহািসক ঘটনা। তাই তাঁর অিst ও নবুওয়াত- দাবী সmেক: জানার
জn ইিতহাসেক ধম:ীয় সূেtর বা তাঁর অnসারীেদর ওপর িনভ:র করেত হয় িন।
িতিন /কমন মাnষ িছেলন? তা জানার জnও ইিতহাসেক ধম:ীয় সূt (/কারআন মজীদ) বা তাঁর
অnসারীেদর (মুসলমানেদর) ওপর িনভ:র করেত হয় িন।
মkাh নগরীেত িতিন হঠাৎ কের আিবভূ:ত /কােনা অপিরিচত বিহরাগত বা রহsজনক ব]িk
িছেলন না। িতিন নবুওয়াত- দাবীর পূব:াপর িমিলেয় িতpাn বছর বয়স পয:n মkায় এবং পরবত:ী
দশ বছর মদীনায় সকেলর সামেন ও সকেলর মেধ] বসবাস কেরন। সmাn বংেশর সnান িহেসেব
মkায় িতিন িছেলন একজন sপিরিচত ব]িk;

তেব নবুওয়াত- দাবীর পূব: পয:n /কােনা

grtপূণ: বা pভাবশালী ব]িk িছেলন না, বরং একজন অত]n ভােলা সাধারণ মাnষ িছেলন।
চিlশ বছর বয়েস িতিন নবুওয়াত লাভ কেরেছন বেল দাবী কেরন ও /গাপেন অত]n ঘিন{ িকছু
সংখ]ক মাnেষর কােছ তা pকাশ কেরন। এরপর /ততািlশ বছর বয়স /থেক িতিন pকাে* ও
ব]াপকভােব তাঁর নবুওয়াত- দাবী এবং সব:সাধারেণর অংশীবাদী ধম:মেতর িবপরীেত sীয়
একtবাদী ধম:মেতর pচার ,r কেরন।
নবুওয়াত- দাবীর পূেব: িতিন /কােনা /নতা,
মনীষী,

দাশ:িনক,

বাgী,

সমাজপিত,

কিব- সািহিত]ক,

পুেরািহত বা ধম:েনতা,

jানী-

ভাষািবদ বা অn /কােনা ধরেনর /নতৃsানীয়

ব]িk িছেলন না। এমনিক িতিন /লখাপড়াও জানেতন না; িতিন িছেলন িনরkর। তাই /কােনা
ধম:gn বা অn /কােনা ধরেনর gn পঠন- অধ]য়েনর sেযাগও তাঁর হয় িন।
তাঁর সমেয় মkাhাসীেদর মেধ] /লখাপড়াজানা /লােকর সংখ]া িছেলা খুবই কম;

তাঁর

নবুওয়াত- দাবী কােল এেদর সংখ]া িছেলা জনািবেশেকর মেতা। তাই /স সময় /কােনা /লােকর
/লখাপড়া জানা থাকেল তা অnেদর জানা না থাকার poই ওেঠ না। িতিন /কােনা অসাধারণ
pিতভাবান ব]িkও িছেলন না। বলা বাhল], /লখাপড়া না জানেলও /কােনা অসাধারণ pিতভার
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অিধকারী ব]িkর pিতভার বিহঃpকাশ /কােনা না /কােনাভােব ঘেটই, তাই এrপ pিতভা দীঘ:
চার দশক কাল /গাপন থাকেত পাের না। তাঁর কাছ /থেক এ ধরেনর /কােনা pিতভার
বিহঃpকাশও ঘেট িন।
িকnt িতিন jানী- gণী, pিতভাবান, /নতৃsানীয় বা pভাবশালী ব]িk িছেলন না বেট, তেব
তৎকালীন অংশীবাদী pায় অসভ] আরেবর /সই কলুিষত পিরেবেশ িতিন িছেলন একজন খুবই
ভােলা মাnষ। আিsক- নািsক িনিব:েশেষ সকল মাnেষর কােছ তথা ss িবচারবুিdর কােছ উtম
বেল িবেবিচত gণাবলী,

/যমন: সত]বািদতা,

আমানতদারী,

পেরাপকািরতা,

দয়াd:তা,

শািnিpয়তা ইত]ািদর জn িতিন sপিরিচত িছেলন। অnিদেক িমথ]া, পরs অপহরণ, যুলুমঅত]াচার,

হত]া,

সntাস,

আমানেতর /খয়ানত,

ব]িভচার,

/নশােখারী ইত]ািদ যেতা

রকেমর খারাপ ও িনnনীয় কাজ তৎকালীন আরবেক, িবেশষ কের মkাহেক মহামারীর মেতা
gাস কেরিছেলা তা িবndমাtও তাঁেক sশ: কের িন। এ কারেণ িতিন মkাহবাসীেদর সকেলর
কােছই িpয়পাt িছেলন। িকnt িতিন যখন তােদর অংশীবাদী ধম: ও সমাজ ব]বsােক 'াn বেল
অিভিহত কেরন এবং একtবাদ pচার করেত ,r কেরন তখন তারা তাঁর শtrেত পিরণত হয়।
তেব শtrেত পিরণত হেলও তখেনা তারা তাঁর সকল উtম gেণর ওপরই আsা /পাষণ করেতা।
এ কারেণই তােদর অেনেকই দূরেদেশ সফের গমনকােল িনজ ধেম:র /লাকেদর কােছ sীয়
ধনসmদ আমানত /রেখ /যেত ভরসা না /পেয় তাঁর িনকট আমানত /রেখ /যেতা। এমনিক
/কবল িভn মতাবলmী হবার কারেণ তারা যখন তাঁেক হত]া করার িসdাn /নয় তখেনা তাঁর িনকট
তােদর মধ]কার বh /লােকর ধনসmদ গি1ত িছেলা এবং িতিন /গাপেন মkাh ত]াগ কের
মদীনায় চেল যাবার সময় ঐ সব ধনসmদ তােদর মািলকেদর কােছ িফিরেয় /দয়ার দািয়েt
অবেহলা কেরন িন,

বরং এ কােজর জেn িতিন তাঁর চাচােতা ভাই হযরত আলী (আঃ)- /ক

দািয়t িদেয় যান।
িতিন pচিলত ধম: ও সমাজ ব]বsার িবrেd িবেdাহ কেরন,
বেলন,

/দবেদবীেদর অসারতার কথা

এভােব সমােজর শtrতার উেdক কের িনেজেক িবপদাপn কেরন। পািথ:ব sােথ:র
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পূজারী িsতাবsার সমথ:কেদর দৃিhেত তাঁর এ আচরণ িছেলা পাগলািম srপ। অথচ তারা
জানেতা /য, িতিন পাগল িছেলন না। িতিন পাগলsলভ /কােনা আচরণই কেরন িন। িতিন বরং
তােদর িচnা- /চতনা ও ধ]ান- ধারণার অnেtর িবrেd কথা বেলন। সকলেক িবচারবুিdর রায়
/মেন চলার আহবান জািনেয় এবং জীবন ও জগেতর মহাসত] সmেn িবচারবুিdর অকাট] যুিk
উপsাপন কের িতিন pমাণ কেরন /য, এই সহজ- সরল িনরkর সাধারণ মাnষিট সহসাই এমন
এক jানীেত পিরণত হেয়েছন /য, িতিন ইিতহােসর সকল যুেগর />{তম দাশ:িনক- মনীষীেদর
ও ধম:ীয় পিNতেদর পয:n ছািড়েয় /গেছন। িকnt অnেদর মেতা পািথ:ব sােথ:র িদেক না তািকেয়
সত] pকােশর মাধ]েম িনেজেক িবপদাপn করার কারেণ,

আিভধািনক অেথ: নয়,

rপকােথ:

তারা তাঁেক পাগল বেল আখ]ািয়ত কের।
িকnt তারা /যমন জানেতা, /তমিন মkাহর সব: sেরর মাnষই জানেতা /য, িতিন পাগল নন,
বরং মহাসেত]র pকাশক। তাই kেমই সমােজর মুkিবেবক সৎ মাnেষরা ও মযলূম /লােকরা
একজন- d’জন কের তাঁর অnসারী হেত থােকন। িবেশষ কের িতিন আlাহর িনকট /থেক pাp
ওয়াহী (pত]ােদশ) িহেসেব দাবী কের /য সব বkব] pকাশ কেরন তার sউL সািহিত]ক মান,
pাdলতা,

ওজিsতা,

মাধুয: ও jানগভ:তার pভােব বh /লাক তাঁর নবুওয়ােতর দাবী /মেন

িনেয় তাঁর অnসারী হেয় যান। এমতাবsায় ‘পাগল’ আখ]া /কােনাই কাজ না /দয়ায় কােয়মী
sােথ:র ধারক- বাহকরা তাঁেক কিব বেল আখ]ািয়ত কের। িকnt তারা জানেতা /য,

িতিন কিব

নন।
এ pসে0 উেlখ] /য,

মানব জািতর ভাষাসমূেহর মেধ] আরবী ভাষা সব:ািধক pকাশkমতার

সmাবনার অিধকারী এবং এ /kেt অn /কােনা ভাষার পেkই আরবী ভাষার ধােরকােছও /পৗঁছা
সmব নয়। সংিkpতম বkেব] সূkতম ও গভীরতম তাৎপয: pকােশর kমতার কারেণ আরবরা
তােদর ভাষােক বলেতা “িলসােন ‘আরাবী” ( সূkতম ভাব pকাশkম pাdল ভাষা),

আর

আরব ও অনারবেদর ভাষার pকাশkমতার মধ]কার আকাশ- পাতাল পাথ:ক] িবেবচনা কের তারা
অনারবেদরেক বলেতা ‘আজামী (/বাবা)। তারা মেন করেতা, /বাবা pাণীেদর (প,- পাখীেদর)
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/যমন /কােনা ভাষা /নই, বরং কেতাgেলা gিনর সাহােয] /কােনা মেত তারা িনেজেদর মেধ]
ভাবিবিনময় কের,

িঠক /সভােবই অনারবেদর ভাষা আেদৗ ভাষা পদবাচ] নয়;

তারা

কেতাgেলা শb ও বাক] dারা /কােনা মেত িনেজেদর অপিরহায: pেয়াজনীয় ভাব িবিনময় কের
থােক।৮
বstতঃ সভ]তার আেলা িববিজ:ত আরবেদর /গৗরব করার মেতা অn /কােনা সাংsৃিতক উপাদান
বা সভ]তার িনদশ:নই িছেলা না। তােদর /গৗরব করার মেতা একিটমাt সাংsৃিতক উপাদান
িছেলা,

তা হে1 তােদর ভাষা। আর তৎকােল আরবী ভাষা,

িবেশষ কের কিবতার /kেt,

pকাশkমতার শীেষ: উপনীত হেয়িছেলা। pিত বছর মkায় ‘ওকাy /মলা’ নােম একিট /মলা
অnি{ত হেতা এবং এ উপলেk] আরব কিবেদর মেধ] কিবতা pিতেযািগতা হেতা। এেত আরবী
ভাষার />{ কিবগণ তাঁেদর কিবতা পিরেবশন করেতন এবং pবীণ কিব ও ভাষািবদগণ /সgেলা
পরীkা- িনরীkা কের সাতিট />{তম কিবতা িনব:াচন করেতন। এ কিবতাgেলা sণ:kের
িলিপবd কের কা‘বাh গৃেহর /দয়ালগােt ঝুিলেয় রাখা হেতা এবং এ কারেণ এgেলােক
“সাb‘আh মু‘আlাkাh” ( ঝুলn সাত) বলা হেতা।
িকnt এ সব কিবতা ইিতপূেব: জনমেন িবsয়কর সেmাহনী pভাব সৃিh করেলও হযরত মুহাmাদ
(:াঃ) আlাহর পk /থেক তাঁর িনকট নািযলকৃত ঐশী gn /কারআন মজীেদর আয়াত ও সূরা
িহেসেব দাবী কের /য সব বkব] /পশ কেরন তা মাnেষর hদয়- মেন এমনই গভীর pভাব সৃিh
কের /য, তার কােছ ঐ সব কিবতা িনjpভ হেয় পেড়। তাছাড়া />{তম আরবী কিবতাgেলােত
pাdলতা,

ওজিsতা,

ভাষার /সৗnয: ও ভােবর গভীরতা যেতাই থাkক না /কন,

তােত

একই সােথ jানগভ:তা ও জীবনপেথ চলার জn পথিনেদ:েশর sানদান সmব হয় না যা
/কারআন মজীেদ রেয়েছ।
এ কারেণ আরবরা ভােলাভােবই জানেতা /য, হযরত মুহাmাদ (:াঃ) কিব নন এবং /কারআন
/কােনা কাব]gn নয়।
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অnিদেক /কারআেনর pভােব যারা আকৃh হন এর pিত তাঁেদর আকষ:ণ িছেলা এেতাই গভীর ও
ব]াপক /য, তাঁরা pচিলত ধম: ও সমাজ ব]বsা এবং এর ধারক- বাহক সমাজপিত, ধম:েনতা,
এমনিক sীয় পিরবার- পিরজন ও আtীয়- sজনেক পয:n পিরত]াগ কের হযরত মুহাmাদ (:াঃ)এর দেলই ,ধু িভেড় যান িন, বরং pেত]েক িনেজর জীবেনর /চেয়ও তাঁেক /বশী ভােলাবাসেত
লাগেলন।
/যেহতু জাd- মেntর dারা sামী- stী,

ভাই- ভাই ও sজনেদর মেধ] িবে1দ সৃিh করা হয়,

/সেহতু /কারআেনর pভােব আরবেদর সমােজ ও পিরবাের ভা0ন সৃিh হওয়ায় হযরত মুহাmাদ
(:াঃ)- এর িবেরাধীরা /কারআনেক জাd ও তাঁেক জাdকর বেল অিভিহত করােকই যেথািচত মেন
কের, যিদও তারা জানেতা /য, িতিন জাdকর নন এবং /কারআন /কােনা জাd নয়। কারণ,
জাdকেরর কােজর িপছেন থােক হীন উেd*। ধম: ও সমাজ সংsার, মাnষেক িচnা- /চতনার
অnt /থেক মুk কের িবচারবুিdর আেলােকাjjল জগেত এেন sাধীন িসdাn gহেণর জেn
/ছেড় /দয়ার /য মহান দািয়t /কারআন পালন করেছ,

জাdকর তা কের না। /তমিন /sফ

মানিসক শিk বা pভাবসৃিhকারী িকnt jানমূলক িবষয়বst িবহীন জাdমেntর সােথ jানগভ:মূলক
ও পথিনেদ:শক /কারআেনর আয়াত সমূহ ও সূরােক িকছুেতই তুলনা করা চেল না। তবু
অনেnাপায় হেয় তারা এ িভিtহীন আখ]ায় তাঁেক ও /কারআনেক আখ]ািয়ত কের। িকnt
সব:জনীনভােব ঘৃণ] ও িনnনীয় - এমন /কােনা /দাষ তারা তাঁর ওপর আেরাপ করেত পাের িন।
আর তা করেলও মাnেষর কােছ /স িমথ]া /দাষােরাপ gহণেযাগ] হেতা না। সকেলর কােছ
sপিরিচত ও সেব:াtম বেল পিরগিণত এ মাnষিটর িবrেd /য /কােনা িমথ]া /দাষােরাপ করেলই
/য মাnষ তা /মেন /নেব এমন ভরসা তােদর িছেলা না। বরং এেত িহেত িবপরীত হবার আশKাই
িছেলা /বশী।
তৎকালীন আরব উপdীেপ মkাহর অংশীবাদীরা ছাড়াও ইয়াহূদী ও খৃsানেদর বসবাস িছেলা। এ
িতন /গা{ীরই আরব উপdীেপর বাইের /যাগােযাগ িছেলা। তৎকালীন িবে- /রাম ও পারs
সাmাজ] িছেলা d’িট বৃহৎ শিk। এছাড়া িমসর ও আিবিসিনয়ায় (বত:মান ইিথওিপয়ায়)ও d’িট
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উেlখেযাগ] রাTশিk িছেলা। হযরত মুহাmাদ (:াঃ) মদীনায় যাওয়ার পর /সখােন রাT ও
সরকার pিত{া কেরন এবং উপেরাk চারিট /দেশর শাসকেদর িনকটই ইসলােমর দাও‘আত
িদেয় পt /pরণ কেরন।
এর আেগ িতিন মkায় থাকাকােল তাঁর অnসারীেদর একাংশ আিবিসিনয়ায় িহজরত কেরিছেলন।
মkাহর অংশীবাদীরা তাঁর িবrেd /মাকািবলার জেn িমt সnান করেত ও তাঁেক /কাণঠাসা
করেত আিবিসিনয়ার সmাট নাjাসীর দরবাের ও পরবত:ীকােল /রাম সmাট /হরািkয়ােসর
দরবাের pিতিনিধদল পািঠেয়িছেলা। এ উভয় pিতিনিধ- দলই হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর
িবrেd pচিলত ধম:মেতর িবrেd িবেdাহ ও নতুন ধম:মত pচােরর অিভেযাগ কের,
সব:জনীন দৃিhেত মn,

িকnt

/দাষ বা অপরাধ বেল পিরগিণত এমন /কােনা কােজ জিড়ত থাকার

অিভেযাগ তাঁর িবrেd /পশ কের িন, বরং সব:জনীন দৃিhেত উtম বেল পিরগিণত gণাবলীেত
তাঁর ভূিষত থাকার কথা তারা sীকার কের।
আরেবর ইয়াহূদী ও খৃsানেদরও অেনেকই তাঁেক নবী বেল /মেন /নয় িন এবং তােদর অেনেকই
পের আরেবর বাইের চেল যায়। িকnt তারাও তাঁর িবrেd /কােনাrপ /দােষর কথা pচার কের
িন। তারা তােদর িনজ িনজ ধম:gেnর ভিবSdাণীর িভিtেত pিতrত নবী বা tাণকত:ার
আিবভ:ােবর জn pতীkা করিছেলা। তেব তােদর ধারণা িছেলা /য, /স নবীর আিবভ:াব তােদর
মেধ]ই ঘটেব। িকnt তা না হওয়ায়, বরং মkাহর kুরাইশেদর মেধ] এ নবীর আিবভ:াব হওয়ায়
এবং িতিন তােদর ধেম: পুdীভূত িমথ]া ও kসংsােরর িবেরািধতা করায় আরেবর ইয়াহূদী ও
খৃsানেদর /বশীর ভাগই তাঁর অnসরণ করেত আgহী হয় িন। িকnt তা সেttও তারা তাঁর িবrেd
উtাপন করার মেতা /কােনা /দাষ খুঁেজ পায় িন।
/মাdা কথা,

সপk- িবপk িনিব:েশেষ ঐিতহািসক সূtসমূেহর মুতাওয়ািতr বণ:না /থেক

কেয়কিট িবষয় িনি|তভােব জানা যায়। তা হে1:
* হযরত মুহাmাদ (:াঃ) একজন ঐিতহািসক ব]িkt যার sান ও কাল সmেn /কােনাrপ
অshতা বা সংশয় /নই।
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* জn /থেক মৃতু] পয:n িতিন সমাজমাnেষর মেধ] বসবাস কেরন। ফেল তাঁর জীবেনর /কােনা
অধ]ায় বা /কােনা িদেকর ওপর /কােনাrপ অjানতা, অshতা বা রহsময়তার আবরণ /নই।
* িতিন িছেলন সব:জনীনভােব sীকৃত উtম gণাবলীর আধার এবং সব:জনীনভােব sীকৃত মn
gণাবলী /থেক মুk। এ ব]াপাের শtr- িমt কােরা মেধ] /কােনাrপ িdমেতর অবকাশ /নই।
* িতিন িনেজেক নবী বেল দাবী কেরিছেলন।
* িতিন খুবই ভােলা /লাক িছেলন,

িকnt িতিন িছেলন িনরkর;

/লখাপড়া জানেতন না;

/কােনািদন /কােনা বই- পুsক পেড়ন িন বা /কােনা িশkেকর িনকট িশkা gহণ কেরন িন।
নবুওয়াত দাবী করার পূেব: িতিন /কােনাrপ jানী- gণী,

দাশ:িনক,

কিব,

ভাষািবদ,

ধম:েনতা বা সমাজেনতা িছেলন না এবং তাঁর মেধ] /কােনাrপ িবেশষ pিতভা লk] করা যায় িন।
িকnt নবুওয়াত দাবী করার সােথ সােথ িতিন জীবন ও জগেতর মহাসত] সmেn এবং মানব
জীবেনর সকল িদেকর জn পথিনেদ:শমূলক এমন সব jানপূণ: ও তttমূলক কথা বলেত ,r
কেরন যা পরবত:ী কােলর সকল যুেগর সকল jানী- gণী,

মনীষী ও দাশ:িনেকর িবsয়

উৎপাদন কের এবং িতিন এমন ভাষায় /স বkব] /পশ কেরন /য,

আরবী ভাষার />{তম

কিব, ভাষািবদ ও বাক]বাগীশগণ পয:n pাdলতা, ওজিsতা, /সৗnয:, ভাব ও jানগভ:তার
িবচাের /স বkেব]র কােছ হার মানেত বাধ] হন। িকnt এ সব িকছুর জn িতিন িনেজর বাহাdরী
দাবী কেরন িন। বরং িতিন দাবী কেরন /য,

এ সবই সৃিhকত:া আlাh তা‘আলার পk /থেক

তাঁেক pত]ােদশ করা হেয়েছ যােত িতিন মাnেষর কােছ তা /পৗঁেছ /দন।
তাঁর এ অবsা এবং তাঁর আকিsক পিরবত:ন পয:ােলাচনা করেল িবচারবুিdর পেk তাঁর
নবুওয়াত- দাবী /মেন /নয়া ছাড়া গত]nর থােক না।
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-+,তম ও সেব?াtম মাnষ
মানব জািতর ইিতহােস হযরত মুহাmাদ (:াঃ) /য />{তম ও সেব:াtম মাnষ এ সত] তাঁর ধেম:র
অnসারী নন এমন jানী- gণীরাও sীকার কেরেছন। একজন নবীর মেধ] /য সব ইিতবাচক
gণাবলী থাকা pেয়াজন িতিন তার সবgেলারই পূণ: মাtায় অিধকারী িছেলন এবং /য সব
/নিতবাচক Yবিশh] /থেক একজন নবীর মুk থাকা অপিরহায: িতিন তা /থেক পুেরাপুির মুk
িছেলন। এেহন ব]িk যখন িনেজেক নবী বেল দাবী কেরন তখন /য /কােনা সত]পnী ss
িবচারবুিd সmn মাnষ তাঁেক নবী িহেসেব sীকার করেত বাধ]। পািথ:ব লাভ- /লাভ, পদময:াদা
এবং ‘পােছ /লােক িকছু বেল’ ধরেনর িdধা- dnd ও সংsােরর কােছ আtসমপ:ণ কের িন এমন
ss িবচারবুিd অব*ই তাঁেক নবী িহেসেব /মেন /নেব।
িকnt dভ:াগ]জনক /য,

পা|ােত]র অেনক মনীষী /কারআন মজীেদর jানগভ:তা ও সািহিত]ক

/সৗnেয:র িবচাের এবং তাঁর জীবনাচরণ ও ঐিতহািসক ভূিমকার কারেণ হযরত মুহাmাদ (:াঃ)/ক মানব জািতর ইিতহােস ‘/>{তম ও একক অসাধারণ pিতভার অিধকারী’ />{তম jানী ও
সেব:াtম মাnষ িহেসেব উlিসত pশংসা কের কায:তঃ /কারআনেক তাঁর রিচত gn বেল দাবী
কেরেছন। অথ:াৎ তাঁরা তাঁেক নবী বেল মানেত অsীকার কেরেছন। িকnt হযরত মুহাmাদ (:াঃ)এর িনরkর অবsায় এrপ মহাjানী হওয়া কী কের সmব হেলা এবং দীঘ: চিlশ বছর বয়স
পয:n তাঁর এ কিথত অসাধারণ pিতভার /মােটই বিহঃpকাশ না ঘটাই বা কী কের সmব হেলা তার জবাব এ সব মনীষী pদান কেরন িন।
তার /চেয়ও বড় কথা,

তাঁরা /য ব]িkর [হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর] সেব:াtম gণাবলীেত

/মািহত হেয় তাঁেক মানবজািতর ইিতহােস />{তম মাnষ বেল অিভিহত করেলন,

িতিন sয়ং

/যখােন িনেজেক নবী বেল দাবী কেরেছন, /সখােন তাঁেক অসাধারণ pিতভা বেল অথ:াৎ নবী
নন বেল অিভিহত কের কায:তঃ তাঁেক পেরাkভােব নবী হওয়ার িমথ]া দাবীদার বেল অিভিহত
কেরেছন।
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এভােব উk মনীষীগণ sিবেরািধতার আ>য় িনেয়েছন। কারণ, িবদ]মান ঐিতহািসক ও অnাn
তথ]- pমাণািদর িভিtেত িতিন pকৃতই মানব জািতর />{তম ও সেব:াtম মাnষ বেল যিদ
তাঁেদর pত]য় জেn থােক তাহেল তাঁরা তাঁর নবুওয়াত- দাবীেক >dাভের /মেন িনেত বাধ]। আর
তাঁরা যিদ তাঁর নবুওয়ােতর দাবীেক িমথ]া মেন কের থােকন (যা করেল অব* তার কারণ ও
pমাণ /পশ করা অপিরহায: - যা তাঁরা কেরন িন) তাহেল তাঁেদর পk /থেক তাঁর এেতা সব
pশংসা ভNািম Yব নয়। কারণ,

/কােনা ব]িk নবী না হেয়ও িনেজেক নবী বেল দাবী করেল

তাঁেক মানবজািতর ইিতহােসর />{তম ও সেব:াtম মাnষ বেল অিভিহতকরণ এক ধরেনর
ভNািম ছাড়া আর িকছু হেত পাের না।
বstতঃ হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর gণ- Yবিশh]সমূহ ঐিতহািসক সূেt এমনভােব বিণ:ত হেয়েছ
/য, তা অsীকার করা বা এিড়েয় যাওয়া কােরা পেkই সmব নয়। তাই এ সব মনীষী তা sীকার
কের িনেত বাধ] হেয়েছন, িকnt sীয় অnেরর ব]ািধgsতার কারেণ তাঁরা তাঁেক নবী বেল sীকার
করার পিরবেত: অসাধারণ pিতভা বেল তাঁর pশংসাকীত:ণ কের তাঁর নবুওয়াত /থেক অnেদর
দৃিhেক িফিরেয় রাখার অপেচhা কেরেছন।

pিতrত নবী
রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ) সmেক: এ পয:n যা িকছু উেlখ করা হেলা িবচারবুিdর
িনকট তাঁর নবুওযাত- দাবী gহণেযাগ] হবার জn তা- ই যেথh। তা সেttও এতদসংkাn
pত]য়েক অিধকতর শিkশালী করার জn িবিভn ধম:gেn ‘pিতrত নবী’ সংkাn ভিবSdাণীর
pিত দৃিh /দয়া /যেত পাের।
/কারআন- পূব:বত:ী ধম:gn সমূেহর ঐিতহািসক ধারাবািহকতা ও pামাণ]তা pমাণ করা সmব নয়
- এ এক অকাট] সত]। এ সব ধম:gn হয় পুেরাপুির মানবরিচত, নয়েতা ঐশী gেnর িবকৃত ও
পিরবিত:ত rপ - এেতও সেnহ /নই। তেব িবকৃত ও পিরবিত:ত হেলও এ সব gেn /য মূল
gnাবলীর িকছু িকছু বkব] রেয় /গেছ তােতও িবচারবুিd সেnহ /পাষণ কের না। এমনিক
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মানবরিচত হেলও তােত /য ঐশী gেnর িকছু িকছু বkব] অnভুk
: করা হেয়েছ তােতও সেnহ
করার কারণ /নই। িdতীয়তঃ িবচারবুিd এ- ও sীকার কের /য,

িবকৃিতর নায়করা /কােনা

দলীেল /কবল /সই সব িবষয়ই পিরবজ:ন, িবকৃত বা সংেযাজন কের থােক যা তােদর অnায়
sােথ:র /হফাযেতর জn pেয়াজন। যা িকছু তাৎkিণকভােব তােদর sােথ:র সােথ সাংঘিষ:ক নয়
তা িবকৃত বা বজ:ন না করাই sাভািবক। এভােব এসব gেn অতীেতর ঐশী gnাবলীর অেনক
বkব] রেয় /গেছ বেল িবচারবুিd রায় pদান কের।
অতীেতর এ সব ধম:gেn একিট অিভn িবষয় পাওয়া যায়, তা হে1 একজন pিতrত নবী বা
tাণকত:া বা অবতার সmেক: ভিবSdাণী। এ সব ভিবSdাণীেত সৃিhকত:ার িব-জনীন বাণী িনেয়
একজন নবী বা tাণকত:ার আিবভ:ােবর কথা /যমন বলা হেয়েছ,
আিবভ:াবsল,

পিরচয়বাচক িবিভn িনদশ:ন,

/তমিন তাঁর নাম,

কায:কলাপ ও তাঁর জীবেনর grtপূণ: ঘাত-

pিতঘােতর কথাও বলা হেয়েছ। এর সবgেলাই একমাt হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর সােথ িমেল
যায়। অব* অেনক /kেt মূল ভাষার gn হািরেয় যাওয়া ও অn ভাষায় অনূিদত হওয়ার কারেণ
কতক মূল নামও হািরেয় যায় এবং তদsেল অনূিদত নাম অnভুk
: হয়। অথ:াৎ ব]িk ও sােনর
নামেক gণবাচক িবেশS গণ] কের অnবাদ করা হেয়েছ। িকnt এ সব নামেক আরবী ভাষায়
অnবাদ করেল মূল নাম পাওয়া যায়। ,ধু তা- ই নয়,

বান:াবােসর ইনজীl সহ কতক gেn

এখেনা ssh ভাষায় ‘মুহাmাদ’, ‘আহমাd’ [ হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর অপর নাম] ইত]ািদ
মূল নাম বহাল /দখেত পাওয়া যায়। [বলা বাhল] /য, হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর জেnর পূব:
/থেক চেল আসা এ সব gn /য মুসলমানেদর রিচত নয় এবং এ সব ভিবSdাণীর িপছেন /য
মুসলমানেদর /কােনা কারসািজ থাকেত পাের না - /স ব]াপাের িবতেক:র অবকাশ /নই।] এ
িবষেয় িবিভn ভাষায় বh gn রিচত হেয়েছ।
এবার আমরা এ সব ভিবSdাণী সmেক: িবচারবুিdর আেলােক সাধারণভােব পয:ােলাচনা
করেবা। এ পয:ােলাচনা এ জn pেয়াজন /য,

pাচীন ধম:gn সমূেহর অnসারী হবার

দাবীদারগণ তাঁেদর ধম:gেn একজন pিতrত নবী বা tাণকত:ার আগমেনর ভিবSdাণী থাকার
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কথা sীকার করা সেttও হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- ই /য /সই নবী বা tাণকত:া তা /মেন িনেত রাযী
নন। তাঁেদর এ অবsােনর পিরেpিkেত আমরা কেয়কিট সব:জনsীকৃত ও অকাট]ভােব pমািণত
সেত]র পুনrেlখ কের অতঃপর pিতrত নবী বা tাণকত:ার আিবভ:াব িবষয়ক pেoর সমাধান
িনেদ:েশর /চhা করেবা।
এ pসে0 অকাট]ভােব pমািণত ও সব:জনsীকৃত িবষয়gেলা হে1 এই:
* মুসলমানেদর dারা সব:েশষ নবী ও রাসূল িহেসেব অnসৃত হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর পূব:বত:ী
/কােনা নবী ‘pিতrত নবী’ বা ‘pিতrত tাণকত:া’ নন। কারণ, পূব:বত:ী pিতিট উেlখেযাগ]
ধম:gেnই এ িবষেয় ভিবSdাণী করা হেয়েছ। এর মােন ঐ সব gn রচনাকােল বা তার পূেব:
pিতrত নবীর আগমন ঘেট িন।
হযরত মূসা (আঃ) উk pিতrত নবী নন। কারণ,

িতিন িনেজেক pিতrত নবী বেল দাবী

কেরন িন। বরং তাওরােত pিতrত নবীর আগমেনর ভিবSdাণী করা হেয়েছ যা তাঁর pিতrত
নবী না হওয়ার সপেk অকাট] pমাণ।
হযরত ঈসা (আঃ)ও /সই pিতrত নবী নন। কারণ, ইয়াহূদীরা তাঁেক আেদৗ নবী বেল মােন
না। অতএব,

তােদর কােছ তাঁর pিতrত নবী হবার poই ওেঠ না। আর খৃsানরা তাঁেক

‘/খাদার পুt’ মেন করেলও িতিন িনেজেক ‘pিতrত নবী’ বেল দাবী কেরেছন এমন কথা
খৃsানেদর উপsািপত ইনজীl বেল দাবীকৃত /কােনা পুsেকই /নই,

বরং এ সব পুsেক তাঁর

পk /থেক ‘tাণকত:া’ ( পারািkতাs)- এর আগমেনর pিতrিত রেয়েছ। তাই ইয়াহূদী ও
খৃsান উভয় ধেম:র অnসারীরাই pিতrত /মিসয়াh বা পারািkতােসর তথা pিতrত নবীর
আিবভ:ােবর জn pতীkা করেছ।
একইভােব িহnd ধেম:র অnসারীরাও ‘কিলর অবতার’- এর আগমেনর জn অেপkা করেছ।
* হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর আিবভ:াব ও ঐশী gn িহেসেব /কারআন মজীদেক /পশ করার পূব:
পয:n িবিভn ধম:াবলmীেদর মেধ] pচিলত ধম:gnসমূেহর িতনিট /নিতবাচক Yবিশh] হে1: (১) এ
সব gn অিবকৃত /নই। (২) এ সব gেn কােলাtীণ: ও িব-জনীন তথা সকল যুেগর সকল
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মাnেষর জn ব]বহারেযাগ] িবিধিবধান ও পথিনেদ:শ /নই। (৩) এ সব gেn মানবজীবেনর সকল
িদেকর জn পথিনেদ:শ ও িবিধিবধান /নই। অথ:াৎ এ সব gn পথিনেদ:শক িহেসেব অপূণ:।
* হযরত ঈসা (আঃ)- এর অnধ:ােনর৯ পর pায় dই হাজার বছর অিতkাn হেয় /গেছ। এ দীঘ:
সমেয়র মেধ] একমাt হযরত মুহাmাদ (:াঃ) ছাড়া নবুওয়ােতর gণ- Yবিশেh]র অিধকারী
নবুওয়ােতর দাবীদার িdতীয় /কােনা ব]িkর আিবভ:াব হয় িন।
* এমতাবsায় হযরত মুহাmাদ (:াঃ) যিদ নবী না হেয় থােকন /তা /মেন িনেত হেব /য,
সৃিhকত:া sদীঘ: কাল যাবত মানব জািতেক পথিনেদ:শ ও পথিনেদ:শক িবহীন অবsায় /ফেল
/রেখেছন। মানবতা পথ'hতার পিKলাবেত: পেড় শতাbীর পর শতাbী হাবুডুবু খাে1,

িকnt

সৃিhকত:া তােদর pিত দৃিh িদে1ন না। তারা পথিনেদ:শক ও tাণকত:ার জn অেপkা করেছ,
িকnt িতিন তােদর /স pেয়াজন পূরণ করেছন না। িতিন /য pিতrত নবী ও tাণকত:া পাঠােবন
বেল কথা িদেয়িছেলন /স pিতrিত পূরেণর pেয়াজন অnভব করেছন না। এ pিতrিত যিদ
আেরা পের পূরণ করা হয়, /তা এ দীঘ: সমেয়র হতভাগ] পথ'hেদর অবsা কী হেব? তােদর
পথ'hতার জn /ক দায়ী হেব? sয়ং সৃিhকত:াই িক দায়ী হেবন না?
িকnt পরম দয়াবান ও /মেহরবান পরম jানী সব:শিkমান সৃিhকত:া তথা পরম pমুk অপিরহায:
সtা সmেn এমন হীন, নীচ ও সKীণ: ধারণা /পাষণ করা চেল িক?
এমতাবsায় হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর নবুওয়াত- দাবীর িবষয়িটেক িনরেপkভােব ও
িবচারবুিdর আেলােক িবেবচনা করা pেয়াজন। এ /kেt আমরা /দখেত পাই:
* হযরত ঈসা (আঃ)- এর অnধ:ােনর pায় ৫৮০ বছেরর মাথায় হযরত মুহাmাদ (:াঃ) নবুওয়াত
দাবী কেরন যখন হযরত ঈসা (আঃ)- এর ওপর নািযলকৃত ঐশী gnও (যা তখন পয:n সব:েশষ
ঐশী gn) ব]াপকভােব িবকৃত হেয়েছ এবং এর অেনকgেলা ব]াপক pচিলত িবকৃত সংsরেণর
িভেড় অেপkাকৃত িনভু:ল সংsরণ পিরত]k ও িবsৃত হেয় /গেছ।
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* একজন নবীর মেধ] /য সব অপিরহায: gণ থাকা pেয়াজন তার সবgেলাই তাঁর মেধ] পাওয়া
যায় এবং /য সব /নিতবাচক Yবিশh] /থেক নবীর মুk থাকা pেয়াজন তা /থেক িতিন মুk
িছেলন।
* পূব:বত:ী ধম:gnসমূেহ pিতrত নবী বা tাণকত:ার /য নাম পাওয়া যায় (/যমন: বান:াবােসর
ইনজীেল উিlিখত ‘মুহাmাদ’ ও ‘আহমাদ’) তাঁর নাম- ও তা- ই, অথবা সংি&h gেn বিণ:ত
নাম আরবী ভাষায় অnবাদ করেল তাঁর নােমর শেbই অnবাদ করেত হয়। pিতrত নবীর
আিবভ:াব ও তৎপরতার sান (/যমন: উেটর /দশ,

ফারান পব:ত ইত]ািদ) সংkাn এবং তাঁর

জীবেন ঘিটতব] grtপূণ: ঘটনাবলী ইত]ািদর ভিবSdাণী তাঁর সােথ িমেল যায়।
* ঐশী gn িহেসেব িতিন /য gn /পশ কেরেছন তা িবগত pায় /দড় হাজার বছর যাবত অিবকৃত
রেয়েছ - এ ব]াপাের িবতেক:র অবকাশ /নই।
* িতিন িনেজেক (sান- কাল িনিব:েশেষ তাঁর যুগ ও পরবত:ীকালীন) ‘সকল মাnেষর জn’
আlাহর রাসূল বেল দাবী কেরেছন - যা পূব:বত:ী /কােনা নবী কেরেছন বেল জানা যায় না। িতিন
আেরা দাবী কেরেছন /য, পূব:বত:ী gnাবলীেত তাঁরই আগমেনর ভিবSdাণী করা হেয়েছ।
* িতিন /য gn /পশ কেরেছন তা সািহিত]ক /সৗnয: ও jানগভ:তার িবচাের পূব:বত:ী সকল gেnর
তুলনায় />{তর এবং মানিবক kমতার উেধ:। এ gn অnrপ মানসmn /কােনা gn বা এর
/কােনা অধ]ায় (সূরা)- এর মানসmn /কােনা অধ]ায় রচনার জn সমg মানব pজািতেক
চ]ােলd pদান কেরেছ এবং এ চ]ােলd /মাকািবলার pিতিট /চhাই ব]থ: হেয়েছ। এ চ]ােলd
এখেনা িবদ]মান রেয়েছ।
* িতিন মানবজীবেনর pিতিট িদক- িবভােগর জn pেয়াজনীয় িবিধিবধান,

মূলনীিত ও

পথিনেদ:শ pদান কেরেছন। িতিন ঐশী gn িহেসেব দাবী কের /য gn (/কারআন) /পশ কেরেছন
তা মানিবক জীবনিবধানেক পিরপূণ: কের িদেয়েছ বেল তথা পূণ:া0 জীবনিবধান /পশ কেরেছ
বেল দাবী কেরেছ।
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* /কারআন সীমাহীন jান- িবjােনর আধার। িবsয়কর pকাশেকৗশেলর আ>য় িনেয় মধ]ম
আয়তেনর এ gেn সকল jানেক এমনভােব িনিহত রাখা হেয়েছ /য,

যেতা বার নতুন কের

অধ]য়ন- গেবষণা করা হে1 তেতাই তা /থেক নতুন নতুন jান- উপকরণ ও িদকিনেদ:শ /বিরেয়
আসেছ - যা মানিবক gেn অসmব। এমন /কােনা যুগিজjাসা আজ পয:n পাওয়া যায় িন যার
জবাব দােন এ gn ও এ নবীর /রেখ যাওয়া পথিনেদ:শ অপারগ হেয়েছ।
* িতিন িনেজেক সব:েশষ নবী বেল দাবী কেরেছন এবং /ঘাষণা কেরেছন /য,

তাঁর পের আর

/কােনা নতুন নবীর আগমন ঘটেব না।
এ সব িবষয় িবেবচনা করার পর মুk িবেবক ও ss িবচারবুিd সmn /কােনা মাnেষর পেk
হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- /ক pিতrত নবী ও tাণকত:া বেল /মেন িনেত অsীকৃিত জানােনা সmব
িক? /কবল sাথ:াnতাই এ সত] /মেন /নয়া /থেক কাউেক িবরত রাখেত পাের। তাঁর এ পিরচয়
জানার পেরও যারা মুেখ তাঁেক অsীকার করেছ তােদর অnর অব*ই তাঁেক সত] বেল সাk]
/দয়। তােদর অnেরর সাk] ও মুেখর অsীকৃিত উভয়ই তােদর /দেহর pিতিট /কােষ, হয়েতাবা
pিতিট পরমাণুেত,

িলিপবd হেয় যাে1 যা একিদন তােদর সামেন উেnািচত হেয় তােদর

sিবেরািধতার অপরাধেক অকাট]ভােব pমাণ কের /দেব।
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অিবকৃত -কারআন
/কারআন মজীদ /য মানিবক রচনাkমতার উধ:িsত এক মহান gn তা এর /য /কােনা পাঠেকর
িনকটই sshভােব ধরা পড়েত বাধ]। ইিতপূেব: /যমন উেlখ করা হেয়েছ, অnাn ধম:gnেক
/কারআেনর পাশাপািশ /রেখ তুলনা করেল sh pিতভাত হেব /য, ঐ সব gn /য ঐশী gেnর
িবকৃত rপ ,ধু তা- ই নয়, বরং ঐ সব gেnর pায় সবgেলাই মাnেষর রিচত gn যােত ঐশী
gেnর িকছু উdৃিত বা বkব] বা িবষয়বst িবিkpভােব বা মানিবক রচনািবnােস অnভুk
:
রেয়েছ। আেরা লkণীয় িবষয় হেলা এই /য, ঐ সব gn /য সব ধম:ীয় ব]িkেtর ওপর অবতীণ:
gn বেল দাবী করা হয় তা তাঁেদর িনেজেদরও রিচত নয়, বরং পরবত:ী কােল অn /লােকরা
রচনা কের তাঁেদর নােম pচলন কের িদেয়েছন। এমতাবsায়,

যুিkর খািতের যিদ /কারআন

মজীেদ সামাn িকছুটা িবকৃিতর সmাবনােক sীকার কেরও /নয়া হয়, তথািপ বলেত হেব /য,
মাnেষর রিচত ঐ সব তথাকিথত ঐশী gেnর /মাকািবলায় /কারআন মজীেদর অnসরণ ছাড়া
গত]nর /নই।
িকnt pকৃত সত] হে1 এই /য, /কারআন মজীদ /য িবকৃিত /থেক সmূণ: মুk ঐিতহািসক ও
িবচারবুিdর দলীল /থেক তা অকাট]ভােব pমািণত।
এ এক িবতক:াতীত সত] /য, /কারআন মজীদ দীঘ: /তইশ বছর যাবত অl অl কের নািযল
হেয়েছ এবং সােথ সােথই, হযরত মুহাmাদ (:াঃ) কতৃ:ক পূব: /থেক িনেয়ািজত /বশ কেয়ক জন
িলিপকার (কােতেব ওয়াহী) তা িলেখ িনেতন। তাঁর কতক :াহাবী (স0ী/ সহচর) ব]িkগতভােবও
তা িলেখ িনেতন এবং িবপুল সংখ]ক :াহাবী তা মুখs করেতন। /কােনা আয়াত বা আয়াত- সমিh
নািযেলর পর তা হযরত মুহাmাদ (:াঃ) কতৃ:ক িনেদ:িশত পরmরা িবnােস িলিপবd ও মুখs করা
হেতা। আর হযরত মুহাmাদ (:াঃ) pিত বছর রামাযান মােস ঐ সময় পয:n নািযলকৃত আয়াত ও
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সূরা সমূহ িবnাস পরmরা অnযায়ী ধারাবািহকভােব পাঠ (/তলাওয়াত) করেতন এবং :াহাবীগণ
তাঁর পােঠর সােথ sীয় িলিখত কিপ বা sৃিতেক িমিলেয় িনেতন।
এভােব দীঘ: /তইশ বছের /কারআন নািযল সমাp হয় এবং তার িলিপবdকরণ ও মুখsকরণও
সমাp হয়। /কারআন মজীেদর সব:েশষ আয়াত নািযল হয় হযরত মুহাmাদ এর -(:াঃ)
ইেnকােলর pায় িতন মাস আেগ হেjর সময়। ফেল /কারআন মজীেদর একিট আয়াতও
িলিপবdতা, মুখsকরণ ও িবnােসর বাইের থােক িন। অতঃপর /কারআন মজীদ িনেয় কখেনাই
িবতক: সৃিh হয় িন এবং িবগত /চৗdশ’ বছর যাবত সারা িবে-র মুসলমানেদর কােছ /কারআেনর
একিটই পাঠ (text) রেয়েছ। /কােনাrপ িবকৃিত বা সংেযাজনিবেযাজন ঘটেল এটা সmব হেতা তঃ /কারআন মজীদ হে1 মানব জািতর ইিতহােস সেব:াL মুতাওয়ািতr সূেt বিণ:ত না। বst
একমাt gn এবং এ কারেণ তােত িবকৃিতর িবndমাt sেযাগ বা সmাবনা িছেলা না বা /নই।
হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর ইেnকােলর সময় তাঁর :াহাবীর সংখ]া িছেলা লkািধক যােদর মেধ]
বh সংখ]ক হােফেয /কারআন িছেলন (/কারআন যােদর মুখs িছেলা)। /বশ কেয়ক জন :াহাবীর
িনকট /কারআেনর িনজs কিপ িছেলা,

/সই সােথ িছেলা হযরত মুহাmাদ (:াঃ) কতৃ:ক /রেখ

যাওয়া সরকারীভােব িলিপবdকৃত কিপ। অতঃপর pিতিদনই /কারআেনর কিপ ও হােফেযর
সংখ]া বৃিd /পেত থােক এবং হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর ইেnকােলর পরবত:ী এক pজেnর
ব]বধােন হােফেযর সংখ]া লােখর /কাঠা ছািড়েয় যায়। এেহন অিভn পাঠ িবিশh gেn িবকৃিতর
সmাবনা /মেন িনেত হেল মাnেষর পেk /কােনা তেথ]র সত]তাই sীকার করা সmব নয়।
িকnt এতpসেttও অjতা ও অসতক:তা বশতঃ অথবা অসdেdে* কতক /লাক /কারআেন
িবকৃিতর সmাবনােক এেকবাের উিড়েয় িদেত নারাজ (যিদও এ সmাবনা খুবই কম বেল sীকার
কের)। তাই এ সmিক:ত d’িট িবষেয়র ওপর আেলাকপাত করা যrরী মেন করিছ।
pথমতঃ কতক হাদীছ /থেক এrপ ধারণা হয় /য, pথম খলীফাহর /খলাফত- কােল /কারআন
িলিপবd করা হয় এবং /কউ /কউ /কারআেনর আয়াত বেল দাবী কের /কােনা উিk িনেয় এেল
তা িলিপবd করার জেn d’জন সাkী হািযর করার শত:ােরাপ করা হয়, আর /কউ /কউ d’জন

248

সাkী হািযর করেত ব]থ: হওয়ায় তাঁেদর আনীত উিk /কারআেনর আয়াত িহেসেব িলিপবd
করােত ব]থ: হন। পরবত:ীকােল /কউ /কউ নািক এমন দাবী কেরন /য, /কারআেনর /কােনা বড়
সূরার িকছু অংশ িলিখত /কারআন /থেক বাদ পেড়েছ। আবার একজন বেরণ] :াহাবীর নােম
এমন দাবীও করা হেয়েছ /য,

তাঁর মেত নািক /কারআন মজীেদর /শষ d’িট সূরা (আl-

ফালাk ও আn- নাs) /কারআন মজীেদর অংশ িহেসেব নািযল হয় িন,

বরং হযরত মুহাmাদ

(:াঃ)- এর িনকট ব]িkগত /দা‘আ িহেসেব নািযল হেয়িছেলা।
আসেল পুেরা কািহনীিটই িমথ]া। কারণ,

সংি&h হাদীছ ও /রওয়াইয়াত (বণ:না)gেলা অnতঃ

pথম sের slসংখ]ক সূেt বিণ:ত - হাদীছ িবjােনর পিরভাষায় যােক খবের ওয়ােহদ বলা
হয়। অnিদেক িবদ]মান /কারআন মজীদ হে1 মানবজািতর ইিতহােস সেব:াL sেরর
মুতাওয়ািতr বণ:না। বলা বাhল] /য,

/কােনা খবের ওয়ােহদ বণ:নার িভিtেত মুতাওয়ািতr

বণ:নায় সেnহ /পাষণ করা িবচারবুিdিবrd কাজ।
তাছাড়া সংি&h বণ:নাgেলােত িবষয়বstগত অেনক dব:লতা িনিহত রেয়েছ। /যমন:
( ১) রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ) /য সরকারীভােব িলিপকারেদর dারা /কারআন
িলিপবd কিরেয় /রেখ যান,

/স ব]াপাের িবতক: /নই। এমতাবsায় /কারআেনর /স কিপেক

উেপkা কের pথম খলীফাh /কারআনেক নতুন কের সংকলন করােবন - এrপ ধৃhতা /দখােনা
তাঁর পেk সmব িছেলা না। তাছাড়া :াহাবীগণ রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ) ও
/কারআন মজীদেক /যrপ pােণর /চেয় /বশী ভােলাবাসেতন তােত এrপ উেদ]াগেক তাঁরা /মেন
িনেতন না ,ধু তা- ই নয়, বরং এ অপরােধ খলীফাহেক হত]া করেতও তাঁরা িdধােবাধ করেতন
না। এ ধরেনর পদেkপ /নয়া হেল তা হেতা একিট রkkয়ী গৃহযুেdর উপযুk কারণ। িকnt
সংি&h বণ:নাgেলােত এ ব]াপাের সামাnতম pিতবােদর কথাও উেlখ /নই। বাsেব এrপ নতুন
সংকলেনর /কােনা ঘটনাই ঘেট িন িবধায় /কােনা pিতবাদও ঘেট িন এবং তার উেlখও হয় িন।
( ২) হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর ইেnকােলর িতন মাস আেগ /কারআন নািযল সমাp হওয়া ও এ
সমেয় :াহাবীেদর সংখ]া লkািধক হওয়ার ব]াপাের িবতক: /নই। এমতাবsায় dই জন সাkী সহ
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মাt িতনজন /লােকর বণ:না dারা /কারআেনর আয়াত সাব]sকরেণর মানদN িনধ:ারেণর মেতা
উdট কাজ /কােনা :াহাবীর পেk সmব হেত পাের না এবং এrপ মানদN িনধ:ারণ করা হেল তা
অn :াহাবীেদর pিতবাদ ছাড়া পার /পেয় /যেতা না।
/যেহতু হযরত মুহাmাদ (:াঃ) pিত বছর রামাযান মােস ঐ সময় পয:n নািযলকৃত পুেরা /কারআন
মজীদ নামােয /তলাওয়াত করেতন এবং মসিজেদ নববীেত িবপুল সংখ]ক :াহাবী তাঁর িপছেন
নামায আদায় করেতন /সেহতু তাঁর জীবেনর সব:েশষ রামাযান পয:n নািযলকৃত আয়াত সমূহ
হাজার হাজার :াহাবীর জানা িছেলা। অতঃপর মাt /পৗেন িতন মােসর মেধ] আয়াত নািযল
সমাp হেয় যায় এবং তাঁর জীবেনর এই /শষ িদককার সময়িটেত সব সময়ই িলিপকারগণ ছাড়াও
িবরাট সংখ]ক :াহাবী তাঁর সােথ থাকেতন। আর সব:েশষ আয়াত নািযেলর পেরও িতিন pায় িতন
মাস /বঁেচ িছেলন। ফেল এ /শেষর িদককার আয়াতgেলাও িবরাট সংখ]ক :াহাবীর জানা থাকার
কথা। এমতাবsায় /কউ /কােনা উিkেক /কারআন মজীেদর আয়াত বেল দাবী করেব অথচ
d’জন সাkীও হািযর করেত পারেব না - এrপ তথ] অিধকতর উdট।
( ৩) :াহাবীগণ /কারআন মজীদেক এেতাখািন ভালবাসেতন /য, তাঁেদর অেনেক /কারআেনর
জn জীবন িদেয়েছন এবং যারা /বঁেচ িছেলন তাঁেদরও অেনেকই /কারআেনর pিত ভােলাবাসার
কারেণ িবিভn সময় িনয:াতন সh কেরেছন ও িবিভn যুেd আহত হেয়েছন। তাই /কারআন
মজীেদর /কােনা সূরায় সামাnতম hাসবৃিd হেলও তাঁরা তা /মেন িনেতন না, বরং এ ব]াপাের
ব]াপক রkপাত সংঘিটত হেতা। /কারআেন hাসবৃিd /তা দূেরর কথা, sয়ং রাসূেল আকরাম
হযরত মুহাmাদ (:াঃ) কতৃ:ক িলিপবd করােনা কিপ বত:মান থাকা অবsায় নতুন কের /কারআন
িলিপবd করার উেদ]াগেকও তাঁরা সh করেতন না। িবেশষ কের :াহাবীেদর মেধ] /খলাফত
িনেয় dnd একিট ঐিতহািসক িতk সত];

এমতাবsায় pথম খলীফাহর িবেরাধীরা এ ধরেনর

উেদ]াগেক তাঁর িবrেd িবেdাহ সৃিhর জn কােজ লাগােত িdধা করেতন না। িকnt ইিতহােস এ
ধরেনর /কােনা িবেdাহ /তা দূেরর কথা, এrপ ঘটনার িবrেd মৃd pিতবােদর কথাও উেlখ
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/নই,

যা /থেক pমািণত হয় /য,

pথম খলীফাহর সময় /কারআন িলিপবd করার /কােনা

ঘটনাই ঘেট িন।
( ৪) /কউ /কউ সংি&h খবের ওয়ােহদ হাদীছgেলার dব:লতা চাপা /দয়ার লেk] /গাঁজািমেলর
আ>য় িনেয় বলেত চান /য,

হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর /রেখ যাওয়া /কারআন মজীেদর

কিপিটর পৃ{াgেলা িবিভn বstর ও িবিভn আকৃিতর িছেলা, তাই pথম খলীফাh হয়েতা একিট
sষম কিপ Yতরী করেত /চেয়িছেলন [যিদও সংি&h হাদীছ সমূেহ তা /নই, বরং এ সব হাদীেছ
যুেd িবপুল সংখ]ক হােফেয /কারআেনর শহীদ হওয়ার পিরেpিkেত /কারআন হািরেয় যাওয়ার
ভেয় ‘সংকলন’ করার কথা বলা হেয়েছ]। িকnt এ ব]খ]া gহণেযাগ] নয়। কারণ,

/স /kেt

হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর /রেখ যাওয়া কিপ /থেক কিপ করােনা হেতা, /লাকেদর /থেক ,েন
(তা- ও আবার একজন উপsাপক ও d’জন সাkীেত সnth /থেক) নয়।
বstতঃ রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ) /যখােন /কারআন মজীেদর িলিপবd কিপ ও বh
সংখ]ক হােফেয /কারআন :াহাবী /রেখ যান এবং যার কিপ ও হােফেযর সংখ]া উtেরাtর বৃিd
/পেয় /সায়া d’শ’ বছের গণনােযাগ]তার উেধ: উেঠ যায়,

িঠক /সই সময় অথ:াৎ হযরত

মুহাmাদ (:াঃ)- এর ইেnকােলর pায় /সায়া d’শ’ বছর পের সংগৃহীত ও িলিপবd খবের
ওয়ােহদ হাদীেছর িভিtেত /কারআন সmেn িবndমাt সেnহ /পাষণ করাও িবচারবুিdর কােছ
gহণেযাগ] নয়।
হাদীছ সংকলনকারীগণ যেতাই আnিরকতার সােথ পরীkা- িনরীkা কrন না /কন, এ সংkাn
হাদীছgেলা /য পূব:বত:ী /সায়া d’শ’ বছেরর মেধ] /কােনা এক সময় ইসলােমর sচতুর
dশমনেদর dারা অথবা হাদীছ বণ:নার /গৗরব /লাভীেদর dারা :াহাবীেদর নােম রিচত হেয়িছেলা
তােত সেnেহর িবndমাt অবকাশ /নই।
িdতীয়তঃ তৃতীয় খলীফাh কতৃ:ক /কারআন মজীেদর trিটপূণ: কিপ নh করার ঘটনােক হািতয়ার
বািনেয়ও ইসলােমর dশমনরা /কারআেনর অিবকৃত থাকা সmেn সেnহ সৃিh করেত চায়। িকnt
তােদর এ সেnহ িবচারবুিdর কােছ gহণেযাগ] নয়। কারণ,
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এটা সব:সmত অিভমত /য,

pথেম /কারআন মজীদেক আরবেদর িবিভn /গােtর আuিলক উLারেণ /তলাওয়ােতর অnমিত
/দয়া হয়। এেত িকছু শেbর উLারেণ রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ) ও তাঁর স0ীসাথীেদর উLারণ /থেক পাথ:ক] ঘটেলও তােত অেথ: /কােনাই পাথ:ক] ঘটেতা না। তেব অেনেক
আuিলক উLারেণর িভিtেত মুখs কের তা অnrপভােব িলিপবdও কের। িকnt িলিখত rেপ এ
ধরেনর /গৗণ পাথ:ক] (যােত অেথ: পাথ:ক] ঘটেতা না) ভিবSেত,
/কারআন অনারব এলাকায় িবsার লাভ করার পের,

িবেশষতঃ ইসলাম ও

িব'ািnর কারণ হেত পাের এবং

মুসলমানরা /কারআেনর ব]াপাের খুবই সংেবদনশীল িছেলন িবধায় আuিলক উLারণ ও িলিপেক
/s1াকৃত িবকৃিত গণ] কের পরsর রkkয়ী সংঘেষ: িলp হেত পােরন আশKায় /কারআেনর
সকল কিপেক মূল কিপর সােথ িমিলেয় সংেশাধন করার এবং সংেশাধনেযাগ] না হেল তা নh
কের /ফলার িনেদ:শ /দয়া হয়। এ কারেণই িনিব:েশেষ :াহাবীগণ সহ সকেলই তা /মেন /নন।
বলা বাhল] /য,

ঐ সময় হযরত আলী (আঃ) ও হযরত আবdlাh ইবেন আbাস (রাঃ) সহ

/>{তম আেলম ও /কারআন- িবেশষj :াহাবীগেণর pায় সকেলই /বঁেচ িছেলন। অতএব,
তৃতীয় খলীফাh /কারআন মজীেদ /কােনাrপ িবকৃিত সাধন করেল /কউই, িবেশষ কের বীরt
ও সাহিসকতার জn খ]াত এবং হযরত মুহাmাদ (:াঃ) কতৃ:ক jােনর নগরী িহেসেব অিভিহত
হযরত আলী (আঃ) তা /মেন িনেতন না,

বরং তৃতীয় খলীফাহর িবrেd িবেdাহ করেতন।

এমনিক পরবত:ীকােল যারা pশাসিনক কারেণ তাঁর িবrেd িবেdাহ কেরন ও তাঁেক হত]া কেরন
তাঁরাও তাঁর িবrেd /কারআন মজীেদ িবকৃিত সাধেনর /কােনা অিভেযাগ আেনন িন,

অথচ

সিত] সিত]ই িতিন যিদ /কারআন মজীদেক িবকৃত করেতন তাহেল /সিটেকই তাঁর িবrেd
সবেচেয় বড় অিভেযাগ িহেসেব দাঁড় করােনা /যেতা।
এছাড়া তৃতীয় খলীফাh /কারআন িবকৃত করেল /য সব :াহাবীর িনকট /কারআেনর সিঠক কিপ
িছেলা তাঁেদর অেনেকই িবেdােহ সাহসী না হেলও অnতঃ sীয় কিপ /গাপন কের রাখার /চhা
করেতন এবং পরবত:ীকােল উপযুk সমেয়,

িবেশষ কের হযরত আলী (আঃ)- এর

/খলাফতকােল তা pকাশ করেতন। ফেল /কারআেনর একািধক সংsরণ পাওয়া /যেতা।
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অতএব,

তৃতীয় খলীফাh /কারআন িবকৃত কেরিছেলন এবং সকেল তা িবনা pিতবােদ /মেন

িনেয়িছেলন এrপ উdট িচnার আেদৗ /কােনা সারবtা /নই।
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-কারআন: অিবনIর মু‘িজযাh
আমরা ইিতপূেব: /যমন উেlখ কেরিছ, একজন নবীর জীবন pত]kকরণ ও মুতাওয়ািতr বণ:না
/থেক তাঁর নবুওয়াত সmেn pত]য় সৃিh হয়। িকnt মু‘িজযাh দশ:েনর মাধ]েম সেব:াL মাtার
pত]য় সৃিh হেয় থােক। এ কারেণ িযিন মু‘িজযাh দশ:ন কেরেছন এবং িযিন তা দশ:ন কেরন িন
এতdভেয়র pত]েয়র মেধ] িবরাট মাtাগত ব]বধান থােক। এটাই sাভািবক।
বstতঃ মু‘িজযাh pত]kকারীেদর অnের নবীর নবী হওয়া সmেক: /যভােব পূণ: মাtায় pত]য়
সৃিhর পাশাপািশ মানিসক পিরতৃিp ও pশািnর সৃিh হয়, তােদর তুলনায়, যারা pত]k কের
িন, /কবল িবচারবুিdর dারা মুতাওয়ািতr বণ:নার িভিtেত pত]েয়র অিধকারী হেয়েছ, তােদর
pত]েয়র গভীরতা ও দৃঢ়তা /যমন কম হওয়ার সmাবনা আেছ, /তমিন তােদর অnের পিরপূণ:
পিরতৃিp ও pশািn সৃিhর সmাবনাও কম।
এ dই ব]িkর pত]েয়র তুলনা হেত পাের /কােনা বstর িমhতা সmেn ঐ dই ব]িkর ধারণার
সােথ যােদর মধ]কার একজন /কােনা িনভ:রেযাগ] ব]িkর বkেব]র িভিtেত বstিটর
উপাদানসমূহ সmেn অবগত হেয় তার িমhতা সmেক: jােনর অিধকারী হেয়েছ, অপর জন ঐ
বst /থেক িকছুটা ভkণ কের তার িমhতা সmেn ধারণা অজ:ন কেরেছ।
তাই অতীেতর নবী- রাসূলগেণর (আঃ) মু‘িজযাh সংkাn তথ]ািদেত /দখা যায় /য,

তাঁেদর

অেনেকই িবপুল সংখ]ক মাnেষর সামেন মু‘িজযাh pদশ:ন কেরেছন। /তমিন /কউ /কউ িবিভn
ধরেনর মু‘িজযাh pদশ:ন কেরেছন। আবার /কউ /কউ একই মু‘িজযাh বার বার pদশ:ন
কেরেছন। রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)ও িবিভn ধরেনর মু‘িজযাh pদশ:ন কেরেছন।
/যমন: িতিন চnd িdখিNত কেরেছন,

সাপ তাঁর সােথ কথা বেল,

কােঠর িমmার (জুম‘ু আh

মসিজেদ ইমাম বা খতীেবর /খাtবাh দানকােল দাঁড়াবার pাটফরম) তাঁর সংsশ: /থেক বিuত
হবার কারেণ knন কের,

বৃk তাঁেক সালাম ও সmান pদশ:ন কের,

সীিমত খােদ] বরকত (pচুর pবৃিd) হয়, ইত]ািদ।
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তাঁর /দা‘আর ফেল

এভােব /দখা যায় /য,

নবী- রাসূলগেণর (আঃ) জীবdশায় তাঁেদর পািরপাি-:ক pায় সকল

মাnষই /কােনা না /কােনা মু‘িজযাh pত]k করার sেযাগ পায়। িকnt sানগত ও কালগত
ব]বধানজিনত কারেণ অnরা এ sেযাগ /থেক বিuত থােক। ফেল sভাবতঃই তােদর pত]য়
মু‘িজযাh pত]kকারীেদর pত]য় /থেক dব:লতর হেত পাের এবং এ ব]বধান যেতা /বশী হেব
dব:লতাও তেতাই /বশী হেত পাের। তাছাড়া মানব জািতর ইিতহােস /দখা /গেছ,

অেনক

/kেtই dীনী ব]িkt বা ধম:েনতােদর ভkরা তাঁেদর ময:াদা বৃিd ও /লাকেদরেক তাঁেদর pিত
আকৃh করার উেdে* তাঁেদর নােম বh িমথ]া অেলৗিকক কািহনী রচনা কেরেছ। ফলতঃ শতসহs বছর ব]বধােনর /কােনা /কােনা ব]িkর মেন নবীর মু‘িজযাh সmেক: pাp বণ:নার ওপর
pত]য় সৃিh না- ও হেত পাের এবং এ ব]াপাের তােদর মেন সংশয় উঁিক িদেত পাের। তাই এrপ
ব]িkেদর pকৃিত মু‘িজযাh pত]k করেত চায়। িকnt একজন নবীর ইেnকােলর পর আর তাঁর
পেk মু‘িজযাh pদশ:ন সmব নয়। অব* িবেশষ sান- কােলর জn /pিরত নবীর জেn মৃতু]র
পের মু‘িজযাh pদশ:েনর pেয়াজনও থােক না।
িকnt /য নবীর নবুওয়াত িব-জনীন ও কােলাtীণ: তাঁর জেn এমন এক মু‘িজযাh /পশ করা
অপিরহায: যা হেব sানগত ও কালগত সীমাবdতার উেধ:। এ কারেণই িব-জনীন ও কােলাtীণ:
নবুওয়ােতর অিধকারী নবী হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- /ক এমনই এক মু‘িজযাh pদান করা হয় যা
sানগত ও কালগত সীমাবdতার উেধ:। তা হে1 তাঁর ওপর নািযলকৃত ঐশী gn /কারআন
মজীদ।
/কারআেনর মু‘িজযাh সmেn আরবী ও ফাস:ী সহ িবিভn ভাষায় বh gn রিচত হেয়েছ। [অt
gnকােররও /কারআেনর মু‘িজযাh শীষ:ক একিট অpকািশত gn রেয়েছ।] এখােন অিত
সংেkেপ /কারআেনর মু‘িজযাh সmেক: আেলাকপাত করা হে1:
/কারআন মজীদ িনেজেক মু‘িজযাh িহেসেব /পশ কেরেছ একিট gn িহেসেব sীয় jানগভ:তা,
সািহত]gণ ও Yশিlক Yবিশেh]র িভিtেত।
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এটা অনsীকায: িবষয় /য, /য /কােনা ভাষায় সািহিত]ক gণ ও Yশিlক সমৃিdর িবচাের />{তম
রচনাgেলা হে1 িনছকই সািহত]। তttকথা,

দশ:ন,

ধম:,

Yনিতকতা,

সমাজ,

আইন,

রাTব]বsা, যুd, িবচার ও িবjান ইত]ািদ িবষয়ক /কােনা gেn সেব:াtম সািহিত]ক /সৗnয: ও
িশlgণ ফুিটেয় /তালােক কখেনাই /কােনা ভাষায়ই সmব গণ] করা হয় িন। িকnt /কারআন
মজীদ ঐসব িবষেয় পিরপূণ: একিট gn হওয়া সেttও আরবী ভাষার />{তম সািহত]gণ ও
িশlসমৃd gেnর ময:াদা অিধকার কেরেছ।
এ pসে0 আরবী ভাষার />{t সmেক: সামাn আভাস /দয়া যrরী মেন করিছ।
সূkতম,

গভীরতম ও ব]াপকতম ভাব pকােশর জn আরবী ভাষা এমনই িবরাট সmাবনার

অিধকারী /য,

িবে-র অn /কােনা উnত ভাষা তার শতকরা দশ ভাগ সmাবনারও অিধকারী

নয়। আরবী ভাষায় এেককিট িkয়ািবেশS /থেক কেয়কশ’ িkয়াrপ ও শbrপ (িবেশSিবেশষণ) িন^n হয়। অnিদেক আরবী বাক]pকরেণর সmাবনাও ব]াপক। কম কথায়, ব]াপক
ও গভীর ভাব pকাশ এবং নতুন বাক] বা শb /যাগ না কের /কবল বাক]মধ]s শেb সামাn
hাস- বৃিd বা পিরবত:ন কের অথবা শb অgপ|াত কের বা উh /রেখ ভাবpকােশ সূkিতসূk
পিরবত:েনর সmাবনাও আরবী ভাষায় িবsয়করভােব /বশী। িনেজেদর ভাষার এ Yবিশh] সmেn
অবগত িছেলা বেলই এ ভাষাভাষী /লােকরা িনেজেদরেক বলেতা ‘আরাবী - সূk ভাবpকাশkম
pাdল ভাষী এবং অnেদরেক বলেতা ‘আজামী- /বাবা।
বstতঃ মাnেষর ব]াপক ভাবpকাশkমতার তুলনায় প,পাখীেদর সীিমত সংখ]ক gিনর মাধ]েম
ভাবিবিনময় বা কেথাপকথেনর দৃিhেত মাnষ /যভােব এ সব pাণীেক (তােদর িনজs ভাষা থাকা
সেttও) ‘/বাবা pাণী’ বেল থােক, িঠক একইভােব, আরবী ভাষার তুলনায় অnাn ভাষার
pকাশkমতার সীমাবdতা দৃেh আরবরা অnাn ভাষার /লাকেদরেক ‘/বাবা’ বেল অবjা
করেতা।
হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর নবুওয়াত- দাবীর সমসমেয় আরবী ভাষা তার িবকাশ ও উৎকেষ:র
চরমতম িশখের উপনীত হেয়িছেলা এবং ঐ সময় এ ভাষার />{তম কিব ও বাক]বাগীশ বা
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বাচনিশlীেদর আিবভ:াব ঘেটিছেলা। আরবী সািহেত]র />{তম কিবতাgেলা /মাটামুিট ঐ
সময়ই রিচত হেয়িছেলা এবং এ ভাষার pাdলতম ও বিল{তম গদ] বkব]সমূহও একই সময়
কিথত হেয়িছেলা।
ঐ সময় আরবেদর সংsৃিতচচ:ার /কndীয়, অথবা বলা চেল, একমাt িবষয় িছেলা কিবতা ও
িশlgণ সমৃd গদ] বkব]। এ িবষেয় আরবেদর মেধ] pিত বছর িবরাট এক জনাকীণ: /মলায়
pিতেযািগতা অnি{ত হেতা এবং pিতেযািগতায় িবজয়ী />{তম কিব ও কিবতােক সmািনত করা
হেতা। আর,

ইিতপূেব: /যমন উেlখ করা হেয়েছ,

/>{তম কিবতাgেলােক sণ:াkের িলেখ

কা‘বাh গৃেহর গােt টািনেয় রাখা হেতা।
কিবতা ও বkেব]র />{t িবচােরর মানদN িহেসেব িবেবিচত িবষয়gেলা িছেলা:
* সংিkpতম কথার মাধ]েম ব]াপকতম ও সূkতম ভাব pকাশ।
* িবষয়বst ও উিdh ভােবর জn উপযুkতম শেbর ব]বহার ও sেবাধ]তা।
* বkেব]র মাধুয,: pাdলতা, ওজিsতা, বিল{তা ও ঝKার- ব]dনা।
* উপমা- উৎেpkা ও ইশারা- ইি0েতর সাথ:ক ব]বহার।
* তtt ও তথ] ইত]ািদ উপsাপন।
বলা বাhল] /য, /য /কােনা ভাষায়ই />{তম কিবতা ও গদ] বkব] িনণ:েয়র মানদN এgেলাই।
িকnt সাধারণতঃ /দখা যায় /য, /কােনা একিট কিবতা বা গদ] বkেব] এর সবgেলা Yবিশেh]র
sান /দয়া সmব হয় না। /যমন: ওজিsতেক চরম মাtায় উnীত করেত /গেল মাধুেয:র মাtা চরেম
উপনীত করা সmব হয় না। তtt ও তথ] তুেল ধরেত /গেল মাধুয: ও ওজিsতােক চরেম উপনীত
করা যায় না এবং উপমা- উৎেpkা ও ইশারা- ইি0ত ব]বহার কিঠন হেয় পেড়। এ সব সমsা
/মাকািবলা কের সািব:কভােব তুলনামূলক িবচাের কিবতা বা বkেব]র />{t িনধ:ারণ করা হয়।
এখােন আেরকিট উেlখ] িবষয় হে1 এই /য, আরবী ভাষায় সংেkেপ সূkতম, ব]াপকতম ও
snরতম ভাব pাdল বা ওজিs ভাষায় pকােশর সmাবনা ‘pায় সীমাহীন’ িবধায় /কােনা
মাnেষর পেkই এর সেব:াL সmাবনা ব]বহার কের িকছু /লখার িন|য়তা /দয়া সmব নয়। তাই
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/দখা যায়, sদk /লােকরা />{তম কিবতা ও বkব] িবে&ষণ কেরও িনেদ:শ করেত সkম হন
/য,

এর মান আেরা উnত করা /যেতা। /যমন: এ শbিটর পিরবেত: অমুক শbিট অিধকতর

উপেযাগী িছেলা বা বাক]িবnােস এrপ রদবদল হেল আেরা উtম হেতা। তেব /শষ পয:n িবিভn
কিবতা ও বkব] পরীkা কের তুলনামূলক িবচাের />{t িনধ:ারণ করা হয়। িকnt /কারআন
মজীদ এ িদক /থেক অনn।
সািব:ক িবচাের /কারআন মজীদ এবং তার সূরা ও আয়াতgেলা উnততম মােনর অিধকারী।
/কােনা একিট /kেtও এrপ িনেদ:শ করা সmব নয় /য, এ আয়াত বা সূরায় /য ভাব pকাশ
করেত চাওয়া হেয়েছ /স িবচাের অমুক শbিটর পিরবেত: অমুক শbিটর ব]বহার অিধকতর
উপেযাগী হেতা বা বাক]িবnােস অমুক পিরবত:ন /বহতর হেতা।
বstতঃ ভাব,

ভাষা ও তাৎপয: সব িকছুই শতকরা একশ’ ভাগ বজায় রাখা /কবল /কারআন

মজীেদই সmব হেয়েছ, মানব রিচত /কােনা কিবতা বা গেদ] তা সmব হয় িন এবং হেব না এটা sিনি|ত। /কারআন মজীদ এর িভিtেতই িনেজেক মু‘িজযাh বেল দাবী কের চ]ােলd pদান
কেরেছ। /কারআন বেলেছ,

/লােকরা যিদ /কারআনেক আlাহর িকতাব বেল মেন না কের,

হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর রিচত বেল মেন কের, তাহেল তারা এর একিট সূরার (এমনিক িতন
আয়াত িবিশh /ছাট সূরা হেলও) সমমােনর একিট সূরা রচনা কের আnক; এ কােজ তারা /য
কােরা সাহায] িনেত পাের, এমনিক সারা dিনয়ার সমs মাnষ ও িজn একিtত হেয় পারেলও
তা কের /দখাক।
িকnt এ চ]ােলd gহেণ /কউ সkম হয় িন। তৎকালীন আরেবর />{তম কিব ও বাgীগণ পয:n এ
চ]ােলd gহেণ ব]থ: হেয় /শষ পয:n হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- /ক ‘জাdকর’ ও /কারআনেক ‘জাd’
বেল আখ]ািয়ত কেরন - /য দাবীর অসারতা নতুন কের pমােণর অেপkা রােখ না।
পরবত:ীকােলও /কারআন মজীেদর চ]ােলd gহেণর অথ:াৎ /কােনা /কােনা /ছাট সূরার সম
মানসmn একই িবষয়বst সmিলত সূরা রচনার জn িবিভn pেচhা চালােনা হয়। িকnt এrপ
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সকল pেচhাই ব]থ: হয়। কারণ, /দখা /গেছ, jানগভ:তা ও সািহিত]ক /সৗnয: উভেয়র উL
মােনর একt সমােবশ /কারআন মজীেদর সমপয:ােয় সmব নয়।
/কারআন মজীেদর চ]ােলd এখেনা িবদ]মান রেয়েছ। /কারআন যিদ আlাহর িকতাব না হেয়
হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর রিচত হেতা তাহেল অn /লাকেদর (/>{তম কিব- সািহিত]ক,
jানী- gণী,

দাশ:িনক ও িবjানীেদর) পেk একt হেয় তার সম মানসmn gn রচনা করা

সmব হেতা। আরবী ভাষাভাষী এ ধরেনর /যাগ]তা- সmn বh অমুসিলম কিব- সািহিত]ক,
jানী- gণী, দাশ:িনক ও িবjানী সব যুেগই িছেলন এবং এখেনা রেয়েছন। এমনিক অনারবেদর
মেধ]ও সব যুেগই আরবী ভাষা- সািহত] ও /কারআেনর jােন অসাধারণ পািNেত]র অিধকারী এ
ধরেনর sেযাগ] ব]িkবগ: (pাচ]িবদগণ) িছেলন এবং রেয়েছন। তাঁরা সমিnত pেচhার মাধ]েম
/কারআেনর িবকl রচনার /চhা করেত পােরন।
বstতঃ যারা ইসলামেক /মাকািবলা করার জn অপpচার, ষড়যnt ও যুdিবgেহ হাজার হাজার
/কািট ডলার ব]য় করেছন তাঁরা এর /চেয় অেনক কম ব]েয় একিট সমিnত pকl gহণ কের
/কারআেনর িবকl উপsাপেনর /চhা করেত পােরন। এেত তাঁরা সফল হেল ইসলােমর ঐশী
ধম: হবার দাবী িমথ]া pমািণত হেতা এবং এর ফেল িনেজ িনেজই ইসলােমর িবলুিp ঘটেতা।
িকnt তাঁরা /স পেথ অgসর হে1ন না। কারণ, যারাই /কারআেনর সােথ ভােলাভােব পিরিচত
তাঁরা - মুসলমান- অমুসলমান িনিব:েশেষ - জােনন /য,

/কারআেনর িবকl উপsাপন করা

মানিবক kমতার (এমনিক /গাটা মানব জািতর সিmিলত pেচhা হেলও) উেধ:।
এ pসে0 উেlখ করেত হয় /য, /য /কােনা িবষেয়র অেলৗিককতা বা মু‘িজযাh িচিhত করার
জn সংি&h িবষেয় িবেশষj হওয়া বা সংি&h িবষেয়র িবেশষjেদর ভূিমকা /থেক অnধাবন
করা অপিরহায:। /যমন: মু‘িজযাh িহেসেব pদিশ:ত িবষয়িট বা ঘটনািট যিদ জাdর সােথ িমল
িবিশh হয় তাহেল /কবল জাdকরেদর পেkই িনি|ত হওয়া সmব /য, কাজিট িক মু‘িজযাh,
নািক জাd। আর যারা জাdকর নয় তারা জাdকরেদর pিতিkয়া /থেক এ সmেn সিঠক ধারণায়
উপনীত হেত পাের। অথ:াৎ তা যিদ জাd হেয় থােক তাহেল অn জাdকররা অব*ই তার

259

/মাকািবলা করেত বা তােক ভNুল কের িদেত সkম হেব বা তার জািরজুির ফাশ কের িদেত
পারেব। একজন জাdকেরর একার kমতায় সmব না হেলও সিmিলতভােব তারা অব*ই সফল
হেব। িকnt জাdকররা যিদ ঐ কাজিটেক /মাকািবলা করেত,

বা ভNুল কের িদেত বা তার

জািরজুির ফাশ কের িদেত সkম না হয় তাহেল এটাই pমািণত হেব /য,

কাজিট জাd নয়,

বরং মু‘িজযাh। এমতাবsায় সাধারণ মাnেষর জn তােক মু‘িজযাh বেল /মেন /নয়া ছাড়া
গত]nর /নই।
িচিকৎসাশােstর সােথ িমলযুk বা অn /কােনা শােstর সােথ িমলযুk মু‘িজযাh rেপ উপsািপত
/কােনা কাজ pকৃতই মু‘িজযাh িকনা /স /kেtও িনি|ত হবার পnা এটাই। অথ:াৎ /কােনা ব]িk
িনেজই সংি&h িবষেয় িবেশষj হেল িনেজই /স চ]ােলd gহেণর /চhা কের /দখেবন /য, তা
িক মু‘িজযাh, নািক মানিবক িবেশষjেtর কাজ। আর উk ব]িk সংি&h িবষেয় িবেশষj না
হেল /স লk] করেব /য,

এ িবষেয়র িবেশষjগণ এর চ]ােলd gহণ কের সফল হেয়েছন,

নািক হন িন, নািক চ]ােলd এিড়েয় /গেছন।
অতএব, যারা আরবী ভাষা- সািহত] ও /কারআন মজীেদর jােন িবেশষj নন, তাঁেদর জn
/কারআন মু‘িজযাh িকনা /স pেo িসdাnহীনতায় থাকার /কােনা sেযাগ /নই। তাঁরা ‘জািন না’
বেল িবষয়িট পাশ কািটেয় /যেত পােরন না। বরং তাঁেদরেক /দখেত হেব /য,

এ ব]াপাের

আরবী ভাষা- সািহত] ও /কারআন িবষয়ক অমুসিলম িবেশষjেদর ভূিমকা কী? তাঁরা যখন
/কারআেনর চ]ােলd gহেণ, এমনিক তার িতন আয়াত িবিশh একিট /ছাট সূরার সম মানসmn
িবকl সূরা রচনা করেতও সkম হন িন,

তখন /কারআন /য একিট মু‘িজযাh এ ব]াপাের

সেnেহর িবndমাtও অবকাশ থােক না।
/কারআন মজীেদর অিবন-র মু‘িজযাh হওয়ার pধানতম Yবিশh] এটাই অথ:াৎ /কারআন
মজীেদর ভাষা- সািহত]গত মান ও jানগভ:তা এেতাই উঁচু মােনর /য,

এ উভয় িদেকর মান

বজায় /রেখ /কারআেনর বা তার /কােনা সূরার সম মানসmn িবকl রচনা করা মাnেষর পেk
সmব নয়।
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তেব এ ছাড়াও /কারআন মজীেদর মু‘িজযাh হওয়ার আেরা কেয়কিট িনদশ:ন রেয়েছ। /যমন:
* /কারআন তার /তলাওয়াতকারী ও >বণকারীর মন- মগয, িচnা- /চতনা ও আচার- আচরণেক
িবsয়করভােব pভািবত কের। এমনিক ভাষাগত ব]বধােনর কারেণ /কারআেনর তাৎপয: /য
বুঝেত পাের না তার ওপেরও এর pভাব কমেবশী িবsার লাভ কের। এ pভাব /কবল
সামিয়কভােব ভােলা লাগা ও hদয় আpুত হেয় যাওয়ার মেধ]ই সীমাবd নয়, বরং পাঠকারী ও
>বণকারীর চিরেtর ওপরও কমেবশী sায়ী pভাব িবsার কের। /কােনা মানবরিচত gেnরই এ
ধরেনর pভাব লk] করা যায় না।
* /কারআেনর /তলাওয়াত বা তার >বেণর বার বার পুনরাবৃিt সেttও মানবরিচত />{তম
gnাবলী বা যুগাnকারী কিবতা ও ভাষণসমূেহর nায় এর আকষ:ণ /মােটই hাস পায় না বা হাlা
হেয় যায় না, বরং kেমই বৃিd পায়।
* একিট মধ]ম আয়তেনর gn হওয়া সেttও পুেরা /কারআন মজীদ মুখs করা ও মুখs রাখা খুবই
সহজ কাজ এবং িবে- একই সময় লk লk মাnেষর তা মুখs আেছ। মানব জািতর ইিতহােস
িdতীয় /কােনা পুsেকর, এমনিক /কােনা kুd পুিsকার /kেtও এমনিট ঘেট িন।
* /কারআন মজীেদ িবিভn ধরেনর jান- িবjান /যমন: দশ:ন,
নীিতশাst,

ধম:ীয় িবধান,

সমাজিবjান,

আইন,

রাজনীিত,

সৃিhতtt,
অথ:নীিত,

তttকথা,
সমাজতtt,

নৃিবjান, নktিবjান, pাকৃিতক িবjান, মনstt, ইিতহাস ইত]ািদ সকল jান- িবjােনর
সমাহার ঘেটেছ। মানবজািতর ইিতহােস িdতীয় এমন /কােনা gn পাওয়া যােব না যােত এেতা
িবপুল সংখ]ক িবষয় sান /পেয়েছ। মানবরিচত gেnর /kেt ভাবাই যায় না /য,

এমন

slায়তেন এেতা /বশী সংখ]ক িবষয় sান /দয়া /যেত পাের।
* /কারআন মজীেদর আেরকিট অনn Yবিশh] এই /য, তা যেতাই অধ]য়ন করা হয় তেতাই তা
/থেক নতুন নতুন তtt, তথ] ও তাৎপয: /বিরেয় আেস এবং যেতা বার নতুন কের অধ]য়ন করা
হয় তেতা বারই তা /থেক আেরা নতুন নতুন jান /বিরেয় আেস। এভােব িবগত /চৗdশ’ বছের
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/কারআন /থেক jােনর িবশাল ভাNার /বিরেয় এেসেছ এবং এখেনা পুনঃঅধ]য়ন /থেক আেরা
নতুন নতুন jান /বিরেয় আসা অব]াহত রেয়েছ।
* /কারআন মজীেদর বাচনভি0 ও রচনােকৗশল মাnেষর রিচত Yবjািনক,

দাশ:িনক বা ধম:ীয়

gেnর রচনারীিত /থেক সmূণ: sতnt। মাnেষর রিচত /য /কােনা gn পুেরাপুির না পড়া পয:n
gnকােরর মূল pিতপাদ] িবষয় সmেক: পূণ:া0 ও s1 ধারণা লাভ করা সmব নয়। িকnt
/কারআন মজীেদর রচনােকৗশল এমন /য, তার একিট /ছাট সূরা অধ]য়ন করেলও তােত সমg
/কারআেনর িশkা ও পথিনেদ:েশর িনয:াস পাওয়া যায়। এ /যন একিট pাকৃিতক ফলবান বৃk
যার /ছাট- বড় /য /কােনা শাখায়ই পুেরা Yবিশh] - অিভn পাতা, ফুল ও ফল - িবরাজমান,
/কবল পিরমােণ কম আর /বশী। মানবরিচত /কােনা gেnই এ Yবিশh] পাওয়া সmব নয়।
* /কারআন মজীেদ /বশ িকছু ভিবSdাণী করা হয় যা কােলর pবােহ যথাসমেয় কােয: পিরণত
হয়। /যমন: (১) /কারআন মজীেদর মkায় অবতীণ: একিট সূরায় (সূরা লাহাব) মkার কােফরেদর
অnতম /নতা আবু লাহােবর ও তার শিkর (rপকােথ: ‘dই হাত’) gংেসর এবং তার stীর
লাকিড় বহনকােল /খজুর পাতার রিশেত গলায় ফাঁস /লেগ মারা যাওয়ার ভিবSdাণী করা হয়।
এ ভিবSdাণী hবh বাsবািয়ত হয়। (২) /রামান ও পারs সmােটর মধ]কার যুেd /রাম সmাট
পরািজত হবার পর /কারআন মজীেদর সূরা আr- rm- এ ভিবSdাণী করা হয় /য,

‘কেয়ক’

( আরবী ভাষার pচলন অnযায়ী দশ- এর কম) বছেরর মেধ]ই পুনরায় /রাম পারেsর ওপর
িবজয়ী হেব এবং কায:তঃও তা- ই ঘেট। (৩) hদায়িবয়ায় রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)
ও মkাহর কােফরেদর মেধ] /য চুিk সmািদত হয় কায:তঃ তা িছেলা মুসলমানেদর জn
অপমানজনক,

িকnt /কারআন মজীেদ (সূরা আl- ফাmh) এেক ‘ssh িবজয়’ িহেসেব

অিভিহত কের আ, মkাh িবজেয়র ভিবSdাণী করা হয় এবং অিচেরই /স ভিবSdাণী কােয:
পিরণত হয়।
* /কারআন মজীেদ এমন বh Yবjািনক তথ] রেয়েছ যা /কারআন নািযেলর সময়কার মাnেষর
জানা িছেলা না এবং বh পের িবjানীরা তা আিবNার কেরন। /যমন: (১) উিdেদর pাণ থাকার
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কথা। (২) মাতৃগেভ: মাnেষর rণ /থেক পূণ:া0 মানবিশ,েত পিরণত হওয়ার িবিভn sর। (৩)
বায়ুর dারা উিdদজগেত পরাগায়ণpিkয়া। (৪) পৃিথবীর িবিভn sােন িবিভn সমেয় সূেয:র
উদায়াs ঘটা। (৫) ভূপৃে{ d’িট pাচ] ভূখN (এিশয়া- ইউেরাপ ও আিnকা) ছাড়াও d’িট পা|াত]
ভূখেNর (উtর ও দিkণ আেমিরকা) অিst থাকা। (৬) িমঠা পািন ও /লানা পািনর সমুd
পাশাপািশ থাকা সেttও এবং মাঝখােন /কােনাrপ pাকৃিতক বাধা না থাকা সেttও dই ধরেনর
পািন পরsর িমেশ না যাওয়া। /কারআন মজীেদ এ ধরেনর আেরা অেনক Yবjািনক তথ]
রেয়েছ এবং /কারআেনর িবjান সmেক: িবিভn ভাষায় বh gn রিচত হেয়েছ।
/মাdা কথা,

/কারআন মজীদ /য মহান সৃিhকত:ার পk /থেক নািযলকৃত gn এবং একমাt

অিবকৃত ঐশী gn িহেসেব সকল মাnেষরই কত:ব] এ মহাgn /থেক পথিনেদ:শ gহণ করা এটাই ss িবচারবুিdর রায়। এ ব]াপাের িবেশষj- অিবেশষj িনিব:েশেষ কােরা মেনই সেnহ
/পাষেণর অবকাশ /নই।
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খাতেম নবুওয়াত্ঃ ইসলামগৃেহর িভিt ইসলােমর তািttক /মৗিলক িভিt িতনিট: তাওহীদ, আেখরাত ও নবুওয়াত। এ িতনিটর /কােনা
একিটেক pত]াখ]ান মােন /গাটা dীন ইসলামেকই pত]াখ]ান। কারণ,

আlাহর অিst ও

একেtর অnভূিত /থেকই তাঁর সােথ মাnেষর সmক: এবং তাঁর pিত দািয়t- কত:েব]র অnভূিত
সৃিh হয়। এ অnভূিতরই জবাব হে1 /খাদায়ী dীন বা ইসলামী জীবনিবধান যা /কবল নবীরাসূলগেণর (আঃ) মাধ]েমই মাnেষর িনকট আসা সmব। অnিদেক মৃতু]র পের শািs ও
পুরNােরর /কােনা জগৎ না থাকেল dীন পালেনর /কােনা অপিরহায:তাই থােক না। তাই এ
িতনিট /মৗিলক িভিtর /কােনা একিটর pিত উেপkা pদশ:ন করা হেল বাকী d’িটেক gহণ ও
বজ:ন সমাথ:ক হেয় দাঁড়ায়।
ইসলােমর এ িতনিট /মৗিলক িভিtেক আেরা িকছুটা িবsািরতভােব উপsাপন করেল এ সংখ]া
দাঁড়ায় সাতিটেত। তা হে1: তাওহীদ,
/কারআন মজীেদর ঐিশতা,

আেখরাত,

নবুওয়াত,

নবুওয়ােত মুহাmাদী (:াঃ),

খাতেম নবুওয়াত ও অিভn িkবলাh। অব* এ সব িভিtর

মধ]কার এক বা একািধক িভিt অn অেনক ধেম:ই পাওয়া যায়। িবেশষ কের অতীেতর নবীরাসূলগেণর (আঃ) অnসারী হবার দাবীদারেদর dারা তাঁেদর নােম Yতরী কতক ধেম: তাওহীদ,
আেখরাত ও নবুওয়ােতর মূলনীিত রেয়েছ। এ /kেt /য িভিtিট অn সমs ধম: /থেক ইসলামেক
sতnt কেরেছ তা হে1 রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর /শষ নবী হওয়া বা খাতেম
নবুওয়াত। এক িহেসেব যিদ বলা হয় /য, খাতেম নবুওয়াতই হে1 ইসলাম তাহেল ভুল বলা
হেব না। কারণ, /কউ এই একিট িবষয়েক gহণ করেল তার কােছ ইসলােমর বাকী সবgেলা
মূলনীিতই gহণেযাগ] হেত বাধ]।
বstতঃ রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর /শষ নবী হওয়ার মােনই হে1 িতিন আlাহর
নবী,

আর /যেহতু িতিন এ gnিটেক আlাহর িকতাব িহেসেবই /পশ কেরেছন /সেহতু তাঁর

উপsািপত gn /কারআন মজীদ আlাহর িকতাব। আর /যেহতু এ gn িনেজেক সকল pকার
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িবকৃিত /থেক সংরিkত বেল দাবী কেরেছ এবং রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- /ক
‘সকল মাnেষর জn আlাহর রাসূল’ বেল /ঘাষণা কেরেছ,

/সেহতু তাঁর পের আর /কােনা

নবী আসার /কােনা উপেযািগতাই থােক না। তাই িবচারবুিdর দাবী অnযায়ী তাঁর জn /শষ নবী
হওয়া অপিরহায:। অতএব, তাঁর পের /কউ যিদ িনেজেক নবী বেল দাবী কের /তা /স ব]িk ও
তার অnসারীরা অিনবায:ভােবই ইসলাম- গৃেহর বাইের চেল /গেছ।
অেনেক মেন কের /য,

নতুন নবীর আগমেন িব-াসী /লােকরা যিদ রাসূেল আকরাম হযরত

মুহাmাদ (:াঃ)- /ক সব:ে>{ নবী বেল sীকার কের এবং িনেজেদরেক মুসলমান বেল পিরচয় /দয়
তাহেল তােদরেক /জার কের অমুসিলম বলা উিচত নয়। তারা আেরা মেন কের /য, ইসলােমর
অn সকল ব]াপােরই যখন তারা একমত,

এমতাবsায় একিট িবষেয় মতপাথ:েক]র কারেণ

নতুন নবীর আগমেন িব-াসী /লাকেদরেক অমুসিলম গণ] করা িঠক হেব না।

কাউেক নবী মানা- নামানা ধম? পৃথক হওয়ার কারণ
উপেরাk ধারণািট যারা /পাষণ কের কের তারা একিট অত]n grtপূণ: বাsব সমsার pিত দৃিh
না /দয়ার কারেণ এrপ ধারণা /পাষণ কের থােক। তা হে1, d’িট জনেগা{ী d’িট sতnt ধেম:র
অnসারী িহেসেব পিরগিণত হয় নবুওয়ােতর দাবীদার /কােনা ব]িkেক নবী িহেসেব মানা ও নামানার িভিtেত। এ কারেণই খৃsানরা ইয়াহূদীেদর মেতাই হযরত ঈসা (আঃ)- এর পূব:বত:ী
সকল নবীর [হযরত মূসা (আঃ) সহ] নবুওয়াত sীকার করা সেttও হযরত ঈসা (আঃ)- /ক নবী
িহেসেব মানা- নামানার িভিtেত তারা ও ইয়াহূদীরা d’িট sতnt ধম:াবলmী জনেগা{ীেত পিরণত
হেয়েছ। অnrপভােব মুসলমানরা রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর পূব:বত:ী সকল
নবী- রাসূল (আঃ)- এর [হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আঃ) সহ] নবুওয়াত sীকার করা সেttও
হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর নবুওয়াত sীকার করা- নাকরার িভিtেত তারা ইয়াহূদী ও খৃsানেদর
/থেক sতnt ধম:াবলmীেত পিরণত হেয়েছ। অতএব,

রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)-

এর পের নবুওয়াত দাবীকারী /কােনা ব]িkেক যারা নবী বেল sীকার কের তারা হযরত মুহাmাদ
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(:াঃ)- /ক />{তম নবী বেল sীকার করেলও /যেহতু মুসলমানরা নবুওয়ােতর দাবীদার নতুন
ব]িkেক নবী বেল sীকার কের না /সেহতু তারা ও মুসলমানরা sতnt ধম:াবলmী। এমতাবsায়
নতুন নবুওয়াত দাবীকারীেক নবী বেল gহণকারীেদরেক মুসলমান বেল sীকার করেত হেল
অিনবায:ভােবই মুসলমানেদর জn অn /কােনা পিরিচিতবাচক নাম খুঁজেত হেব। তেব
সব:জনীনভােব sীকৃত রীিত হে1 এই /য, নতুন জনেগা{ীই নতুন নাম gহণ করেব; পুরেনা
নামিট যারা ধারাবািহকভােব ব]বহার কের আসেছ তারাই তা ব]বহার করেত থাকেব।
/য ব]িk নবুওয়ােতর নতুন দাবীদার তার অnসারীরা ও তােক pত]াখ]ানকারীরা sতnt ধম:াবলmী
- এ অকাট] সত]িট /য /কােনা ss িবচারবুিd gহণ কের িনেত বাধ]। এটা sীকার কের িনেয়ও
আমরা /কবল যুিkর খািতের িবচার কের /দখেত পাির /য, /কােনা /কােনা /গা{ী /য রাসূেল
আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর পের নতুন নবুওয়াত দাবীকারীেদর নবী বেল sীকার কেরেছ
ss িবচারবুিdর আেলােক এর আেদৗ /কােনা sেযাগ আেছ িকনা।
এ pসে0 কেয়কিট িবষয় িবেশষভােব pিণধানেযাগ]। তা হে1: pথমতঃ /য সব কারেণ নবী
/pরণ করা হয় রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর পের আর /স ধরেনর /কােনা কারণই
বত:মান /নই। কারণ,
অnযায়ী,

িতিন /য dীন িনেয় এেসেছন,

/কারআন মজীেদর d]থ:হীন /ঘাষণা

তা পূণ:া0 ও সংরিkত। িdতীয়তঃ পূব:বত:ী নবী- রাসূলগেণর (আঃ) ভিবSdাণী

অnযায়ী রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ) িছেলন pিতrত নবী ও tাণকত:া তথা />{তম
নবী। />{তম নবীর আগমেনর পর আর তাঁর /চেয় কম grtপূণ: /কােনা নবীর আগমেনর
/যৗিkকতা থােক না। তৃতীয়তঃ িবচারবুিdর রায় অnযায়ী নবীর অবত:মােন পূণ:া0 dীন ও
অিবকৃত ঐশী িকতাব িবদ]মান থাকেল তার pচার- pসার ও pিত{ার জn ঐ নবীর কতক
sেযাগ] অnসারী থাকাই যেথh,

নবীর pেয়াজন থােক না। কারণ,

/য নবীর কােছ আেদৗ

/কােনা ওয়াহী নািযল হেব না ও িতিন /কােনা ঐশী িবধান আনেবন না (কারণ,
িবদ]মান dীেনর পূণ:তার বরেখলাফ হেব) এমন নবীর ধারণা অিভনব।
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আনেল তা

এতদসেttও যুিkর খািতের যিদ এ ধরেনর /কােনা নবীর আগমেনর সmাব]তা sীকার কের /নয়া
হয়, /স /kেt po জােগ /য, নতুন নবুওয়াত দাবীকারী ব]িk /য ভNpতারক নয় তার কী িন|য়তা আেছ? এ /kেt একিট অপযুিk (fallacy -  )ﻣﻐﺎﻟﻄﺔউপsাপন করা হয় /য,

রাসূেল

আকরাম হযরত মুহাmাদ ):াঃ/ক />{তম নবী বেল sীকার কের তাঁর /চেয় কম ময:াদার -(
অিধকারী‘িযlী নবী’ ( ছায়া নবীর আগমন ঘটেত পাের।(
এ /kেt po হে1, যুিkর খািতের যিদ কিথত ‘িযlী নবী’ আগমেনর সmাব]তা sীকার কের
/নয়া হয় তারপর po আেস /য,
নবুওয়ােতর ভN দাবীদার নয়,

নবুওয়ােতর দাবীদার ব]িk /য সিত]ই ‘িযlী নবী’,

তার pমাণ কী? কারণ,

/কবল রাসূেল আকরাম হযরত

মুহাmাদ (:াঃ)- /ক />{তম নবী বেল sীকার করাই যিদ কােরা ‘িযlী নবী’ হওয়ার জn যেথh
হয় তাহেল /য /কােনা ভN- pতারকই তাঁেক sীকার কের িনেয় িনেজর জn নবুওয়ােতর ময:াদা
দাবী করেত পাের।
এমতাবsায় নতুন নবীর আগমেনর সmাবনা থাকেল এ জn রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ
(:াঃ) কতৃ:ক এrপ কাউেক পিরিচত কিরেয় যাওয়া বা /কারআন মজীেদ এrপ ব]িkর পিরচয়
উেlখ থাকা অপিরহায: িছেলা। বলা বাhল] /য, না িতিন এrপ কাউেক পিরিচত কিরেয় িদেয়
/গেছন, না পের /কােনা নবী আসার কথা /কারআন মজীেদ উিlিখত আেছ।
এ pসে0 আেরা উেlখ করা pেয়াজন /য,

/কারআন মজীেদর সূরা আl- বাkারাহর ,rর

িদেক /কারআন /থেক /হদায়াত লাভকারী মুtাকী- পরেহযগার /লাকেদর /য পিরচয় /দয়া
হেয়েছ তার মেধ] অnতম হে1 রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ) ও তাঁর পূব:বত:ী নবীরাসূলেদর (আঃ) ওপর যা নািযল হেয়েছ তার সত]তায় ঈমান /পাষণ করা; তাঁর পরবত:ী কােরা
নবুওয়াত বা ওয়াহীর ওপের ঈমান /পাষেণর কথা বলা হয় িন। অথচ /কারআন মজীেদর /ঘাষণা
অnযায়ী পূব:বত:ী নবীগণ (আঃ) তাঁেদর অnসারীেদর বেল /গেছন /য, রাসূেল আকরাম হযরত
মুহাmাদ (:াঃ)- এর আিবভ:াব ঘটেল তারা /যন তাঁর ওপের ঈমান আেন ও তাঁর আnগত] কের।
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এমতাবsায় তাঁর পের /কােনা নবী আসার সmাবনা থাকেল তার pিত ঈমান আনার ব]াপাের
/কারআন মজীেদ অব*ই অnrপ িনেদ:শ থাকেতা।

‘-মাহর ধারেণর’ অপযুিk
এ pসে0 নতুন নবুওয়াত দাবীকারীেক নবী বেল sীকার- কারীেদর উপsািপত একিট kটযুিkর
িব'ািn অপেনাদন করা pেয়াজন মেন কির।
/যেহতু /কারআন মজীেদ রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- /ক ‘খাতামুnািবয়]ীন’
( নবীেদর খাতাm বা /মাহর) বলা হেয়েছ এবং মুসলমানরা এর িভিtেত তাঁেক ‘/শষ নবী’ বেল
দাবী কের,

তার িবপরীেত এরা দাবী কের /য,

এর মােন হে1 পরবত:ীেত /কােনা নবীর

আগমন ঘটেল তােক অব*ই হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর /মাহর ধারণ কের আসেত হেব। তারা
হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর /মাহর ধারণ- এর অথ: কেরেছ তাঁেক ‘/>{তম নবী’ বেল sীকার
করা। িকnt এটা /মেন িনেল /য /কােনা ভN- pতারেকর জnই নবুওয়াত- দাবীর দরযা উnুk
হেয় যায় তা আমরা আেগই উেlখ কেরিছ।
অিধকnt তােদর এ যুিk ,ধু অপযুিkই নয়, বরং উdটও বেট। কারণ, /কােনা নবীর রাসূেল
আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর /মাহর ধারণ- এর pকৃত অথ: হে1 িতিন যােক নবী বেল
/মাহরািKত তথা অিভিহত কেরেছন িতিনই নবী। অতএব,

যােদর নাম /কারআন মজীেদ ও

অকাট]ভােব িনভ:রেযাগ] হাদীেছ নবী িহেসেব উিlিখত হেয়েছ তাঁরাই নবী। /য ব]িk রাসূেল
আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- /ক />{তম নবী বেল sীকার করেলা কায:তঃ রাসূেল আকরাম
হযরত মুহাmাদ (:াঃ) তােক নবী বেল /মাহরািKত কেরন িন। ঐ ব]িkর এ কাজেক
/মাহরািKতকরণ বেল গণ] করেল বলেত হেব /য, বরং /স- ই হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- /ক ‘/>{
নবী’ িহেসেব /মাহরািKত করেলা, যিদও িতিন /য /কােনা ভN নবী কতৃ:ক /মাহরািKত হওয়া
বা তার sীকৃিত /থেক /বিনয়ায।
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এরপরও যিদ /কউ নতুন নবীর আগমেনর ‘সmাবনা’ sীকার কের /তা বলেত হেব /য, /যেহতু
/কারআন মজীেদ এrপ /কােনা নবীর আগমেনর ভিবSdাণী ও তার আnগেত]র িনেদ:শ /নই,
/সেহতু এrপ ব]িkেক /মেন /নয়ার /কােনা দািয়t মুসলমানেদর ওপর /নই এবং তােক
pত]াখ]ান করেল আেদৗ /কােনা অপরাধ হেব না। বরং ভN নবীর pতারণার আশKা এড়ােত
তােক pত]াখ]ান করাই হেব অপিরহায: কত:ব]। /তমিন একজন নবুওয়াত- দাবীকারীেক মানা ও
না- মানার িভিtেত সংি&h d’িট জনেগা{ীেক অব*ই d’িট িভn িভn ধম:ীয় জনেগা{ী বেল গণ]
করেত হেব।
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িবচারবুিdর আেলােক হযরত মুহাmােদর উtরািধকাির (*াঃ)t
হযরত মুহাmাদ /যমন িবচারবুিdর এ সত]িট - /শষ নবী (:াঃ) ( ﻋﻘﻞ- Reason) dারা উpঘািটত
হয়, /তমিন তা /কারআন মজীেদর দলীল dারাও pমািণত। এখন po হে1, তাঁর ইেnকােলর
অব]বিহত পের ও পরবত:ীকােল মুসিলম উmাহর /নতৃt, পথিনেদ:শ ও শাসনকতৃ:েtর দািয়t
/ক বা কা’রা পালন করেবন? অn কথায়, হযরত মুহাmাদ এর উtরািধকারী /ক বা -(:াঃ)
কা’রা হেবন?
বstতঃ মুসিলম উmাহর সামেন িবরাজমান grtপূণ: dীনী- রাজৈনিতক pogেলার মেধ] এিটই
সব:ািধক grtপূণ:।

-কন এ িবষেয় আেলাচনা
হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর sলািভিষkতা িনেয় /য মতপাথ:ক] সৃিh হয় তার ফেল
ইসলােমর ইিতহােস বh িতk ঘটনার অবতারণা হয় এবং মুসলমানরা pথমতঃ dই ভােগ ও পের
আেরা বh ভােগ িবভk হেয় পেড়। অnিদেক এ িবষয়েক /কnd কের ইসলােমর ইিতহােসর বh
সmািনত ব]িkর কেঠার সমােলাচনা করা হেয়েছ - যা ইসলাম ও মুসলমানেদর জn িবbতকরও
বেট। তাই অেনেক মেন কেরন /য,

দীঘ: /চৗd শতাbীর /বশী কাল আেগ সংঘিটত এ

মতপাথ:ক] িনেয় আজ নতুন কের আেলাচনা করা ও ইসলােমর ইিতহােসর িতk পাতাgেলা
ওlােনা িকছুেতই উিচত নয়।
/কােনা মুসলমােনর পেkই এ ব]াপাের িdমত করা উিচত হেতা না যিদ না িবষয়িট বত:মান
কােলও মুসলমানেদর dীনী ও রাজৈনিতক জীবেনর ওপর /নিতবাচক pভাব িবsার কের
থাকেতা। অতীেতর dীনী /নতৃবৃn যিদ এতদসংkাn ভুলtrিটর ‘pভাব’/ক এিড়েয় চলেতন
তাহেল সংি&h মতপাথ:েক]র িবষয়িট grt হািরেয় /ফলেতা।
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িকnt dভ:াগ]জনক /য, অতীেত ভুলgেলা /শাধরােনা হয় িন; তখন সmািনত ব]িkেদর সmান
রkােথ: dীনী মতামতgেলার /kেt তাঁেদর ভুলgেলােক আঁকেড় থাকা হেয়েছ। এমনিক
/ktিবেশেষ /কারআন মজীেদর সােথ সাংঘিষ:ক মতামতেকও বজ:ন করা হয় িন। পরবত:ীকােল
এই সােথ আেরা অেনক ভুল /যাগ করা হেয়েছ। এর ফেল উmাহর িভতের ‘আkাএেদর িবিভn
শাখা- pশাখায় বh চরমপnী (ইফরাতী) 'াn অn িব-ােসর সৃিh হেয়েছ /যgেলার িভিtেত এক
মুসলমান অn মুসলমানেক িবd‘আতী, ফােসk, এমনিক কােফর ও হত]ােযাগ] মেন করেছ
এবং বাsেবও - আজও - হত]া করেছ। উদাহরণsrপ, অেনেক মেন করেছ, নবী- রাসূলগণ
(আঃ) িন^াপ িছেলন না, অথচ িবsেয়র ব]াপার এই /য, :াহাবীেদরেক সমােলাচনার উেধ:
গণ] করেছ এবং তাঁেদর সমােলাচনাকারীেদরেক কােফর ও মুরতাd গণ] করেছ। এমনিক /কােনা
/কােনা /গা{ী আlাh তা‘আলার শরীর আেছ বেলও িব-াস করেছ। /কউ /কউ মাযার িযয়ারতেক
িশk: গণ] করেছ। এ ধরেনর আেরা অেনক অn িব-াস িবরাজ করেছ।
অnিদেক আমেলর /kেt মতপাথ:ক] /কবল মুsাহাব ও মাকrহর মেধ] সীমাবd থােক িন,
বরং কতক ফরয ও হারােমর িবষেয়ও মতপাথ:ক] সৃিh হেয়েছ, অথচ আমরা জািন /য, নবীরাসূলগেণর (আঃ) আগমেনর অnতম pধান উেd* িছেলা ফরয ও হারাম সmেক: আlাh
তা‘আলার ফয়সালা /পৗঁেছ /দয়া এবং এ ব]াপাের মতপাথ:ক] সৃিh হবার /কােনা যুিkস0ত কারণ
/নই। তারপরও এ িবষেয় মতপাথ:ক] হেয়েছ। উদাহরণsrপ,

এক Yবঠেক ‘িতন’ tালাk

/দয়া হেল তা িক /ফরৎেযাগ] ‘একবার’ tালাk িহেসেব পিরগিণত হেব,
অেযাগ] চূড়াn tালাk িহেসেব গণ] হেব;
হারাম;

অsায়ী িববাহ িক হালাল,

ইফতার িক সূয:ােsর সােথ সােথ করেত হেব,

করেত হেব - নইেল /রাযা ভ0 হেয় যােব;

নািক /ফরৎ-

নািক ব]িভচারতুল]

নািক ‘রাত হওয়া’ পয:n /রাযা পূণ:

ওযূেত িক পা ধু’/ত হেব, নািক মােসh করেত

হেব; মােসহর /kেt /মাযার ওপর মােসh করেত হেব, নািক /মাযা খুেল খািল পােয়র ওপর
করেত হেব; kkেরর মাংস খাওয়া িক হালাল, নািক হারাম; িনেখাঁজ sামীর stী িক অnt
িববাহ করেত পারেব, নািক পারেব না এবং পারেল কেতািদন পের পারেব; খুমs /কাn /কাn
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খােত pেযাজ] হেব; ওয়া:ীয়াত্ করা িক ফরয, নািক মুsাহাব এবং তা উtরািধকারীর জn
করা যােব িকনা; মৃত ব]িkর /রেখ যাওয়া বসতগৃেহর মীরাছ িক /কবল তােত বসবাসকারীেদর
pাপ],

নািক অn উtরািধকারীেদরও pাপ] এবং এ ধরেনর আেরা অেনক ফরয ও হারাম

সmেক: মতপাথ:ক] সৃিh হেয়েছ।
/যেহতু এ সব মতপাথ:ক] :াহাবীেদর পারsিরক মতপাথ:ক] এবং তাঁেদর অেনেকর মেতর সােথ
হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর আহেল বাইেতর (আঃ) ইমামগেণর মেতর পাথ:ক] /থেক বা
সতক:ভােব বলেত /গেল,

আমােদর কােছ রাসূলুlাh (:াঃ)- এর,

:াহাবীেদর ও ইমামগেণর

মত িহেসেব দাবী কের যা /পৗঁছােনা হেয়েছ /স সেবর মধ]কার সাংঘিষ:কতা /থেক উdূত।
এমতাবsায় পারsিরক সাংঘিষ:ক মতামতসমূেহর /kেt িবিভn :াহাবীর নােম বিণ:ত হাদীছ ও
মতামেতর মেধ] এবং তাঁেদর ও হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর আহেল বাইেতর ইমামগেণর
(আঃ) নােম বিণ:ত হাদীছ ও মতামেতর মেধ] (‘আopl, /কারআন মজীদ, মুতাওয়ািতr হাদীq
ও ইজমা‘এ উmাহর সােথ সাংঘিষ:ক না হওয়া সােপেk) অgািধকার িনধ:ারণ করা অপিরহায:।১০
ফয়সালার মানদN
এক দৃিhেত িবচারবুিdর দলীল dারা নয়,

বরং উdৃিতেযাগ] দলীল অথ:াৎ /কারআন মজীদ ও

অকাট] pত]য় উৎপাদক হাদীেছর সাহােয] ইসলােমর /মৗল নীিতমালা িনেয় িবsািরতভােব
আেলাচনার মাধ]েমই রাসূলুlাh (:াঃ)- এর sলািভিষkতা সংkাn pেoর জবাব উpঘাটন করা
pেয়াজন - /যখােন অব* িবচারবুিd সহায়ক িহেসেব ভূিমকা পালন করেব মাt। /স িহেসেব এ
িবষয়িট িবচারবুিdর আেলােক জীবনিজjাসা সমূেহর জবাব উpঘাটনকারী অt gেnর আেলাচ]
িবষেয়র আওতাভুk নয়, বরং পরবত:ী পয:ােয় আেলাচ] িবষয়।
তেব d’িট কারেণ আমরা বত:মান পয:ােয় অথ:াৎ িবচারবুিdর দলীেলর িভিtেত এ ব]াপাের
আেলাচনা করিছ। pথমতঃ /কারআন- হাদীছ িবদ]মান থাকা সেttও এ pেoর জবাব সnান
সংkাn jান- গেবষণার /kেt পdিতগত িকছু dব:লতার কারেণ মতপাথ:ক] লk] করা যায়। এ
মতপাথ:ক] পুেরাপুির িনরসন করেত হেল িবsািরত ও িবেশষjt পয:ােয়র আেলাচনা pেয়াজন -
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যা িবেশষj গেবষকগেণর দািয়t। যিদও এ ধরেনর গেবষণা sতntভােব সmাদনীয় - অt gেn
তার অবকাশ /নই,

তেব এ /kেtও নীিতগত ও গেবষণার পdিতগত pেo িবচারবুিd

আমােদরেক পথ /দখােত সkম। িdতীয়তঃ িবচারবুিd যিদ এমন /কােনা ফয়সালায় উপনীত
হেত পাের যা pত]াখ]ান করা /কােনা ss িবচারবুিdর পেk সmব নয়, /স /kেt /স সব:জনীন
সমাধান অব*ই /পশ করা উিচত।
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রাসূলুlাহর (*াঃ) sলািভিষk িনধ?ারেণর দািয়t কা’র?
এখােন মতপাথ:েক]র িবষয়িট সmেক: অত]n সংেkেপ বলা /যেত পাের /য, রাসূলুlাh (:াঃ)এর ইেnকােলর পের তাঁর dীনী ও রাজৈনিতক উtরািধকার বা sলািভিষkতা তথা /নতৃt ও
শাসন- কতৃ:েtর অিধকার pেo :াহাবীগণ dই ভােগ িবভk হেয় যান এবং এ মতপাথ:েক]র
ধারাবািহকতায় পরবত:ীকােল মুসিলম উmাh d’িট pধান ধারায় িবভk হেয় পেড়, যিদও আেরা
পের অn কতক িবষয়েক /কnd কের এ উভয় ধারার pিতিট /থেকই একািধক উপধারার সৃিh
হয়।
মুসলমানেদর d’িট pধান ধারার মধ]কার একিট ধারার (িশয়া) বkব] এই /য,

নবীর

অবত:মােন তাঁর উmাহর পিরচালনা, /নতৃt ও শাসন- কতৃ:েtর জn hবh নবীর gণাবলী সmn
তথা িন^াপ ও িনভু:ল ঐশী /নতৃt অপিরহায:। যিদও /শষ নবীর আগমন এবং /খাদায়ী ওয়াহীর
পিরপূণ:তা ও সংরkণ িনি|ত হওয়ার পর আর নতুন /কােনা ওয়াহী ও নবীর pেয়াজন থাকেছ
না,

িকnt ওয়াহী ও dীেনর িবিধ- িবধােনর সিঠক ব]াখ]া- িবে&ষণ এবং তার িভিtেত উmাহর

পিরচালনা, /নতৃt ও শাসন- কতৃ:েtর জn নবীর অnrপ gণাবলীর অিধকারী তথা পাপ ও ভুল
/থেক সংরিkত /নতৃt না থাকেল এবং /নতৃt িনব:াচেনর দািয়t মাnেষর হােত /ছেড় /দয়া হেল
ভুল ও িনm মােনর /নতৃt িনব:াচেনর আশKা /থেক যায় এবং এ ধরেনর /নতৃt ও শাসনকতৃ:েtর কারেণ উmাহর পথ'hতা, িনেদন পেk তার মােনর অধঃগমন অিনবায:। তাই হযরত
রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর sলািভিষkতার জn আlাh তা‘আলার পk /থেক পাপ ও ভুল
/থেক সংরিkত /নতৃt মেনানীত হওয়া অপিরহায:।
এ মূলনীিতর িভিtেত এ ধারািটর দাবী হে1,

আlাh তা‘আলা রাসূলুlাh (:াঃ)- এর

অবত:মােন তাঁর পয:ায়kিমক sলািভিষkতা ও উmাহেক /নতৃtদােনর জn তাঁর মাধ]েম বােরা
জন ইমামেক মেনানীত ও তাঁেদর নাম /ঘাষণা কেরেছন - যােদরেক িতিন সকল pকার gনাh ও
ভুল'ািn /থেক রkা কেরেছন। এই বােরা জন ইমাম হেলন হযরত ‘আলী (আঃ), হযরত ইমাম
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হাসান ও হযরত ইমাম /হােসন (আঃ) এবং হযরত ইমাম /হােসন (আঃ)- এর নয়জন
পয:ায়kিমক বংশধর। এেদর মেধ] সব:েশষ হেলন একাদশ ইমাম হাসান ‘আসকারী (আঃ)- এর
পুt pিতrত ইমাম মাtদী (আঃ)- িযিন িহজরী ২৫৫ সােল জngহণ কেরন এবং বত:মােন
আtেগাপনরত আেছন। আlাh তা‘আলা িনজ kদরেত তাঁেক দীঘ:জীবী কেরেছন এবং পের
/কােনা উপযুk সময় িতিন আtpকাশ ও মুসিলম উmাহর মেধ] গণ- অভু]tান সৃিh কের িবইসলামী hkমত pিত{া করেবন।
িdতীয় ধারািটর (snী) মেত, /যেহতু /কারআন মজীদ িkয়ামত পয:nকার সকল মাnেষর জn
পিরপূণ: পথিনেদ:শ /সেহতু হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর ইেnকােলর পর /কারআন মজীদ
ও রাসূেলর (:াঃ) snাহর অnসরণই যেথh;

আর /যেহতু /কারআন মজীেদ নােমােlখ সহ

কাউেক রাসূলুlাh (:াঃ)- এর sলািভিষk িহেসেব উmাহর ইমাম ও শাসক মেনানীত করার কথা
উেlখ করা হয় িন, sতরাং মুসলমানরা িনেজরাই িনেজেদর /নতা ও শাসক িনব:ািচত করেব।
এর জবােব িশয়া ধারার পk /থেক বলা হেয়েছ /য,

/যেহতু মুসলমানেদর pধান dই ধারার

িবিভn হাদীেছ বােরা জন ইমােমর কথা নাম সহ উিlিখত হেয়েছ, িবেশষ কের মুতাওয়ািতr
হাদীছ অnযায়ী,

রাসূলুlাh (:াঃ) তাঁর ইেnকােলর কেয়ক মাস আেগ হj সমাপেনর পর

মkাহর অদূরs gাদীের খুm নামক sােন এক মহাসমােবেশ আn{ািনকতার মাধ]েম তাঁর পের
মুসলমানেদর “মাওলা” অথ:াৎ /নতা ও শাসক িহেসেব হযরত ‘আলী (আঃ) /ক মেনানীত কের
িগেয়েছন /সেহতু তাঁেদরেক আlাh কতৃ:ক মেনানীত ইমাম িহেসেব /মেন /নয়া অপিরহায:।
িকnt snী ধারা ‘বােরা জন ইমাম’ সংkাn হাদীছgেলােক মুতাওয়ািতr মেন না করায় এবং
হযরত ‘আলী (আঃ)- এর “মাওলা” হওয়া সংkাn হাদীেছ এ শbিটেক

‘বnু’ অেথ: ব]বhত

বেল দাবী কের হযরত ‘আলী (আঃ) /ক রাসূলুlাh (:াঃ)- এর অব]বিহত পরবত:ী /নতা ও
শাসক মেনানীতকরণ সংkাn ধারণা pত]াখ]ান কের।
এর জবােব িশয়া ধারার যুিk হে1 এই /য,

/যেহতু /কারআন মজীেদ মুসলমানেদরেক

পরsেরর বnু ও একিট 'াতৃসmpদায় বেল উেlখ করা হেয়েছ /সেহতু নতুন কের ও
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আলাদাভােব হযরত ‘আলী (আঃ) /ক মুসলমানেদর বnু িহেসেব পিরচয় কিরেয় /দয়া - তা- ও
এক িবরাট আn{ািনকতার মধ] িদেয় - িনঃসেnেহ একিট বাhল] কাজ, আর নবী- রাসূলগণ
(আঃ) বাhল] কাজ কেরন না। অতএব,

রাসূলুlাh (:াঃ) উk অn{ােনর মধ] িদেয় হযরত

‘আলী (আঃ) /ক sীয় উtরািধকারী এবং অব]বিহত পরবত:ী ইমাম ও শাসক িনেয়াগ কের
িগেয়েছন।
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রাসূলুlাহর (*াঃ) উtরািধকািরt: িবচারবুিdর দাবী ১১
আlাh তা‘আলা /য সব মুখ] উেdে* মাnেষর কােছ sীয় বাণী সহ যুেগ যুেগ নবী- রাসূলগণেক
(আঃ) পািঠেয়েছন তা হে1 /লাকেদরেক আlাh ও পরকাল সংkাn সিঠক ধারণার সােথ
পিরিচত করা, তােদর কােছ আlাহর আেদশ ও িনেষধ সমূহ /পৗঁেছ /দয়া, আlাহর বাণী ও
আেদশ- িনেষেধর ব]াখ]া pদান, মূল িবিধিবধােনর /ছাটখাট শাখা- pশাখা pণয়ন, সব:াবsায়
sীয় অnসারীেদর /নতৃt pদান এবং সmবপর হেল তথা রাTkমতা আয়tাধীন হেল জনগেণর
ওপর শাসনkমতা পিরচালনা।
পূণ:া0 dীন নািযল হওয়ার পের নতুন /কােনা ওয়াহী নািযেলর pেয়াজন /নই, অতএব, নতুন
/কােনা নবী আগমেনরও pেয়াজন /নই। িকnt মওজূদ ওয়াহীর ব]াখ]াকরণ,

মুসলমানেদরেক

পথিনেদ:শ pদান এবং তােদর ওপর শাসনকতৃt
: পিরচালনার pেয়াজনীয়তা অবিশh /থেক যায়।
মূলতঃ এ সব কােজর জnই নবীর pেয়াজন হেতা,

নইেল আlাh তা‘আলা /ফেরশতার

মাধ]েম sীয় পিরচয় ও আেদশ- িনেষধ সmিলত িকতাব পাঠােত পারেতন। িকnt িতিন তা পাঠান
িন,

বরং সব সময়ই তা নবী- রাসূলগেণর (আঃ) মাধ]েম পািঠেয়েছন। এখন po হে1,

নবুওয়ােতর ধারাবািহকতা সমাp হেয় যাবার পর নবীর অবত:মােন িযিন এ দািয়t পালন করেবন
তাঁর জn কী ধরেনর gণাবলীর অিধকারী হওয়া pেয়াজন?
িবচারবুিdর রায় অnযায়ী,

এ কাজ সmাদনকারীর জn /য সব gণাবলীর অিধকারী হওয়া

pেয়াজন /সgেলােক সংেkেপ িতনিট gেণর মেধ] সমিnত করা যায়,

তা হে1: jান,

পাপমুkতা ও অnদৃ:িh বা দূরদিশ:তা। অব* একজন /নতার মেধ] অnদৃ:িh বা দূরদিশ:তা আেছ
িকনা তা /কবল কােলর pবােহ উdূতব] সKেটর অবsাgেলােত তাঁর দািয়t পালেনর মধ] িদেয়
ধরা পেড়;

আেগই তা জানা যায় না। িকnt অপর d’িট gণ তাঁর মেধ] আেছ িকনা তা তাঁর

দািয়tgহণকােলই ssh থাকা pেয়াজন।
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আমােদর এ কথার মােন হে1,

নবীর sলািভিষk ব]িkর মেধ] নবীর /রেখ যাওয়া jান

পিরপূণ: ও উLতম মাtায় থাকা অপিরহায: এবং /সই সােথ তাঁর dারা পাপ সংঘিটত না হওয়ার
িবষয়িট িনি|ত থাকেত হেব।
ইমাম বা শাসক যিদ নবীর /রেখ যাওয়া পিরপূণ: jােনর অিধকারী না হন তাহেল িতিন ভুল
করেবন এবং তাঁর ভুেলর dারা উmাহেক ইহকােল ও পরকােল kিতর মেধ] িনেkপ করেবন।
অnথায় তাঁেক তাঁর /চেয় /বশী jােনর অিধকারী ব]িkেদর পরামশ: ও পথিনেদ:েশর ওপর িনভ:র
করেত হেব। /স /kেt তা হেব তাঁর dব:লতার পিরচায়ক। িকnt রােTর সেব:াL /কnd dব:ল ও
পরিনভ:রশীল হওয়া কাম] নয়। তাছাড়া jােনর /kেt সব:াgগণ] না হেল িতিন সিঠক ও ভুল
পরামেশ:র মেধ] পাথ:ক] করেত ও সিঠক পরামশ: অnসরণ করেত সkম হেবন তারও িন|য়তা
/নই। ,ধু তা- ই নয়,

পেদর ময:াদা রkােথ: িতিন তাঁর তুলনায় অিধকতর jানী ব]িkেদর

পরামশ: gহণ /থেক পুেরাপুিরও িবরত থাকেত পােরন, বা সব সময় তা gহণ না কের কখেনা
কখেনা sীয় িভিtহীন মেতর অnসরণ করেত পােরন।
অnিদেক ইমাম যিদ পাপমুk না হন তাহেল িতিন সকল /kেt আlাহর আইেনর সিঠক
বাsবায়ন করেবন না, সব:াবsায় nায়িবচার করেবন না, পkপািতt /থেক মুk থাকেবন না,
বায়তুল মােলর (রাTীয় /কাষাগােরর) সmেদর nায়স0ত বNন করেবন না। /মাট কথা,
পাপমুk না হেল িতিন ইসলােমর পূণ:া0 pিত1িব rেপ িনেজেক /পশ করেবন না এবং নবীর
যথাথ: উtরািধকারী ও sলািভিষk িহেসেব িনেজেক অnেদর সামেন দৃhােn পিরণত করেত
পারেবন না। ফেল তাঁর pশাসন যােলম, dন:ীিতবায, চাটুকার ও sাথ:ােnষী আtসাৎকারীেদর
/থেক মুk থাকার /কােনাই িন|য়তা থাকেব না।
এ pসে0 উেlখ] /য, ‘ইলমী /যাগ]তা ও পাপমুkতার িবষয়িট অ0াি0ভােব জিড়ত। কারণ,
/কােনা ব]িk পিরপূণ: dীনী ‘ইলেমর অিধকারী না হেল তার পেk /ছাট- বড় pিতিট ফরয ও
হারাম সmেn জানা না থাকার কারেণ pিতিট ফরয আdাম /দয়া ও pিতিট হারাম /থেক িবরত
থাকা সmব নয়।
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অব* /কউ ‘ইলেমর অিধকারী হেলই gনাh /থেক মুk থাকেব তার িন|য়তা /নই,

িকnt

‘ইলেমর অিধকারী না হেল grদািয়t কাঁেধ বহনকারী ব]িk /কােনাভােবই পাপমুk থাকেত
পারেব না।
এখন po হে1,

আমরা যিদ /মেন /নই /য,

ইমােমর অথ:াৎ রাসূলুlাh (:াঃ)- এর

sলািভিষেkর জn পিরপূণ: dীনী jােনর অিধকারী ও পাপমুk হওয়া pেয়াজন /স /kেt এ
ধরেনর ব]িkেক /বেছ /নয়ার দািয়t কার? আlাhই িক এ ধরেনর ব]িkেক মেনানীত
করেবন, নািক জনগণ তােক /বেছ /নেব?
আমরা /লাকেদর jােনর অিধকারী হওয়া- নাহওয়ার িবষয়িট /মাটামুিট িনণ:য় করেত পাির,
িকnt পাপমুkতার /kেt কােরা pকাে* পাপ না করা সmেn জানেত পারেলও তার /গাপন পাপ
থাকেল তা জানা /কবল আlাহ তা‘আলার পেkই সmব।
এমতাবsায় িবচারবুিdর দাবী হে1 এই /য,

sয়ং আlাh তা‘আলার পk /থেক এ ধরেনর

ব]িkেক /বেছ /নয়া হেল তা হেব বাnাহেদর pিত িবরাট অngহ। িকnt আlাh তা‘আলা এ
ধরেনর /কােনা ব]িkেক /বেছ িনেয় নােমােlখপূব:ক মেনানয়ন িদেয়েছন িকনা তা যিদ আমােদর
জানা না থােক তাহেল আমােদরেক আlাহর িকতাব ও রাসূেলর snােত এতদসংkাn pত]k বা
পেরাk পথিনেদ:শ কী আেছ তা /দখেত হেব এবং এতdভেয় িনিহত ইি0ত যার /বলায় pেযাজ]
তাঁেক খুঁেজ /বর কের তাঁেকই আlাহর পসnনীয় ব]িk মেন কের তাঁর হােত এ দািয়t /সাপদ:
করেত হেব। অথ:াৎ আlাহর িকতাব ও রাসূেলর snােত পিরপূণ: ‘ইলেমর অিধকারী ব]িkর ও
পাপমুk ব]িkর কথা উেlখ থাকেল তা যার /বলায় pেযাজ] হয় তাঁেকই ইমাম ও শাসক
িহেসেব বরণ কের িনেত হেব।১২
যিদও িবচারবুিdর উপেরাk রােয়র সােথ িdমত করার এবং অেপkাকৃত কম jােনর অিধকারী
ও পাপমুkতার িন|য়তা িবহীন ব]িkেক ইমাম ও শাসেকর পেদ বসােনার /কােনা gহণেযাগ]তা
থাকেত পাের না তথািপ এ pসে0 উtািপত একিট pেoর জবাব পুেরাপুির এিড়েয় যাওয়া িঠক
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হেব না,

যিদও িবষয়িটর সmক: অংশতঃ িবচারবুিdর সােথ ও অংশতঃ ঐিতহািসক তেথ]র

সােথ।
বলা হয় /য, মুসলমানরা যিদ তােদর িনেজেদর জn ইমাম ও শাসক /বেছ /নয় এবং িতিন যিদ
‘ইলমী িদক /থেক সব:াgগণ] না- ও হন এবং পাপমুkতার িন|য়তা না থাকেলও দৃ*তঃ িতিন
পাপাচারী না হন, আর িতিন যিদ /কারআন ও snাহর িভিtেত তােদরেক শাসন ও পিরচালনা
কেরন তাহেল তা- ই যেথh। অতএব,

আlাh তা‘আলার পk /থেক /কােনা ইমাম ও শাসক

মেনানীত করা অপিরহায: নয়।
এ যুিk এ কারেণ gহণেযাগ] নয় /য,

উmােতর /হদায়াত ও পিরচালনার /kেt ইমাম বা

শাসক /কােনা pেoর বা সমsার সmুখীন হবার পর /কারআন ও snাh /থেক তার জবাব বা
সমাধান খুঁেজ /বর করেবন এবং এরপর সংি&h pেoর জবাব বা উdূত সমsার সমাধান /দেবন
- এর পিরবেত: তাঁর মিsেN ইিতমেধ]ই মওজূদ /কারআন- snাহর jােনর dারা জবাব /দেবন
এটাই হওয়া উিচত। অথ:াৎ ইমাম বা শাসেকর কােছ জবাব বা সমাধান পূব: /থেকই মওজূদ
থাকেত হেব। কারণ,

/ktিবেশেষ তাঁর কােছ সমাধান /খাঁজার মেতা যেথh সময় না- ও

থাকেত পাের।
িdতীয়তঃ রাসূলুlাহর (:াঃ) ইেnকােলর পর /কারআন মজীদ /যভােব িলিপবd আকাের হােতর
কােছ িছেলা snাh কখেনাই /সভােব িলিপবd আকাের মওজূদ িছেলা না। snাh অেনক িবলেm
এমন সমেয় ও এমন অবsায় িলিপবd হেয়েছ যখন তােত অেনক িমথ]ার সংিম>ণ ঘেটিছেলা।
এমনিক /কারআন মজীদ িলিপবd আকাের মওজূদ থাকেলও কতক /kেt তার ব]াখ]া রাসূলুlাh
(:াঃ)- এর কাছ /থেক জানা pেয়াজন িছেলা। এমতাবsায়,

ইমাম ও শাসক পেদর জn

রাসূলুlাh (:াঃ)- এর কাছ /থেক /কারআন ও snাহর পূণ:া0 jান অজ:নকারী ব]িkর /কােনা
িবকl িছেলা না।১৩
অব* সতক:তার নীিতর দাবীও এটাই িছেলা। কারণ, আlাh তা‘আলার পk /থেক /নতা ও
শাসক মেনানীত না হেয় থাকেলও মুসলমানেদর জn উিচত িছেলা /সই ব]িkেক এ দািয়t
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অপ:ণ করা যার আlাh কতৃ:ক মেনানীত হওয়ার িবষয়িট িনি|ত না হেলও এর ‘সmাবনা’
িছেলা। কারণ,

হাদীেছ gাদীের ব]বhত “মাওলা” শেbর উেd* যিদ ‘বnু’ হেয় থােক

তাহেলও অn কােরা পিরবেত: হযরত ‘আলী (আঃ)/ক এ দািয়েt অিধি{ত করায় /কােনা সমsা
িছেলা না। িকnt এর উেd* যিদ ‘/নতা ও শাসক’ বুঝােনা হেয় থােক তাহেল অnেক এ
দািয়t অপ:ণ করা িঠক হয় িন। আর সতক:তার নীিতর দাবী হে1 d’িট পnার /যিটেত ঝুঁিক /নই
/সিট অnসরণ করেত হেব।
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ইমাম মা1দী সmেক? মতপাথ?কO (আঃ)
িশয়া- snী িনিব:েশেষ সকল মুসলমানই ‘/শষ যমানায়’ রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)এর বংেশ হযরত ইমাম মাtদীর (আঃ) ‘আিবভ:াব বা আtpকাশ’ ও িব- ইসলামী hkমত
pিত{ার ধারণা /পাষণ কের। িকnt এতদসংkাn কতক িবষেয় উভয় ধারার মেতর মেধ] পাথ:ক]
রেয়েছ।
আlাh তা‘আলা কতৃ:ক মেনানীত বােরা জন ইমােমর ধারণা /পাষণকারী িশয়া ধারার মেত,
হযরত ইমাম মাtদী (আঃ) হেলন এ বােরা জন ইমােমর মধ]কার সব:েশষ ইমাম; িতিন এখন
/থেক /পৗেন বারশ’ বছর আেগ (িহজরী ২৫৫ সােল) জngহণ কেরেছন এবং পাঁচ বছর বয়স
/থেক আtেগাপন কের আেছন;

আlাh তাঁেক দীঘ:জীবী কেরেছন এবং যথাযথ /kt pstত

হবার পর িতিন আtpকাশ করেবন। িকnt snী ধারার মেত, হযরত ইমাম মাtদী (আঃ) এখেনা
জngহণ কেরন িন।
অেনক সময়, কােরা পেk হাজার বছেররও /বশীকাল আয়ুর অিধকারী হওয়া সmব িকনা - এ
po /তালা হয়। িকnt িবচারবুিdর দৃিhেত এ po grt বহন কের না। কারণ, এটা সmব হেতই
পাের;

ইিতহােস এর /চেয়ও দীঘ:জীবী ব]িkেদর কথা উিlিখত আেছ। হযরত নূh (আঃ)

কমেবশী হাজার বছর /বঁেচ িছেলন। হযরত িখিযr (আঃ) এখেনা /বঁেচ আেছন বেল ইসলােমর
সকল ধারার অnসারীেদর িব-াস - যার মােন িতিন িতন হাজার বছেররও /বশীকাল যাবত /বঁেচ
আেছন।
অতএব,

হযরত ইমাম হাসাn ‘আসকারী (আঃ)- এর পুt ইমাম মাtদী িকনা - এটাই

পয:ােলাচনার িবষয়;

িতিন ইমাম মাtদী হেল আlাহর ই1ায় তাঁর হাজার বছেরর /বশীকাল

/বঁেচ থাকা ও pকৃত পিরচয় /গাপন /রেখ সমােজ অবsান করা /কােনা অsাভািবক ব]াপার নয়।
তেব িতিনই ইমাম মাtদী িকনা - এটা সmূণই
: সংি&h হাদীছ সমূেহর পয:ােলাচনার মাধ]েম
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িনি|ত হেত হেব। এ ব]াপাের িবচারবুিd sাধীনভােব /কােনা রায় িদেত পাের না,

সংি&h

হাদীছ সমূহ পয:ােলাচনার কােজ সাহায] করেত পাের মাt।
তেব এ ব]াপাের িবেশষভােব লkণীয় িবষয় হে1 এই /য,
মেধ] িশয়া ধারার মেত,

মুসলমানেদর d’িট pধান ধারার

হযরত ইমাম মাtদী (আঃ) Yশশেব - পাঁচ বছর বয়েস তাঁর িপতার

ইেnকােলর সােথ সােথই আtেগাপন কেরন এবং পরবত:ী ষাট বছর তাঁর িপতার চারজন ঘিন{
িশেSর মাধ]েম বাইেরর /লাকেদর সােথ /যাগােযাগ রাখেতন এবং এেদর মধ]কার সব:েশষ
ব]িkর ইেnকােলর পর িতিন sীয় পিরিচিত সহকাের বাইেরর /লাকেদর সােথ আর /যাগােযাগ
রােখন না যিদও িতিন সমােজ sীয় মতামত /পশ কের থােকন। তাই পঁয়ষিT বছর বয়েসর পর
/থেক আtpকােশর পূব: পয:n তাঁর জীবনকােলর ইিতহাস অjাত রেয়েছ এবং থাকেব।
এ ‘আkীদাh অnযায়ী হযরত ইমাম মাtদী (আঃ) তাঁর pকৃত পিরচয় /গাপন কের সমােজ িবচরণ
করায় তাঁেক /কউ না /চনার কারেণ তাঁর আn{ািনক আিবভ:ােবর পূেব: তাঁেক gহণ করা বা না
করা িনেয় মতপাথ:ক] /দখা িদে1 না।
অnিদেক snী ধারার মেত, হযরত ইমাম মাtদী (আঃ) এখেনা জngহণ কেরন িন। িকnt িতিন
যখন জngহণ করেবন তখন /থেক আn{ািনকভােব /নতৃেtর দাবীদার হবার তথা পািরভািষক
অেথ: আিবভ:ােবর বা আtpকােশর পূব: পয:n তাঁর জীবন /কমন হেব /স সmেক: এ ধারার হাদীছ
সমূেহ /কােনা বkব] /নই। এ /থেকও তাঁর ‘আtেগাপন’- এর একিট পেরাk ধারণা পাওয়া
যায়, যিদও তা /থেক তাঁর জnকাল সmেn /কােনা ধারণা করা সmব নয়।
ইমাম মাtদী (আঃ) সmেক: উভয় ধারার তথ]সূtািদ /থেক একিট িবষয় ssh /য, তাঁেক gহণ
করা বা না করার poিট তাঁর আn{ািনক আিবভ:ােবর পেরই /দখা /দেব, তার আেগ নয়। আর
তাঁর gণাবলী ও আিবভ:াব- পরবত:ী কম:তৎপরতা সmেn উভয় ধারার বণ:নায় উেlখ করার মেতা
বড় ধরেনর /কােনা পাথ:ক] /নই। ফেল হযরত ইমাম মাtদী (আঃ) জngহণ কেরেছন অথবা
করেবন এ সmিক:ত মতপাথ:েক]র িবষয়িট বত:মােন /কবল তািttক পয:ােয় সীমাবd; বত:মােন
বাsব জীবেন এ মতপাথ:েক]র /কােনা কায:কিরতা /নই।
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আহেল বাইেতর (আঃ) ইমামগণ ও আহেল snাত

১৪

হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর পয:ায়kিমক sলািভিষk িহেসেব আlাh তা‘আলার পk
/থেক বােরা জন মা‘:ূm (িন^াপ ও ভুেলর উেধ:) ইমাম মেনানীত হেয়েছন - এ ‘আkীদাh
/পাষণকারী িশয়া মাuহােবর অnসারীরা /চৗd জন মহান ব]িkt [বােরা জন ইমাম,

হযরত

রাসূেল আকরাম (:াঃ) ও হযরত ফােতমাh (‘আলাইহাs সালাm)]/ক িন^াপ ও ভুেলর উেধ: বেল
গণ] কের থােক। po হে1, snী মাযহােবর অnসারীরা তাঁেদরেক /কাn দৃিhেত /দেখ থােক?
িশয়া মাuহােবর দৃিhেত িযিন ইমাম মাtদী (আঃ) তাঁর জngহণ ও /বঁেচ থাকা সmেn snী
ধারার মেধ] সংশয় রেয়েছ। অn /তেরা জন ব]িktেক সামিgকভােব সকল মুসলমানই
ভিk>dা কের ও ভােলাবােস। িকnt po হে1,

তাঁেদর িন^াপ ও ভুেলর উেধ: থাকা এবং

ময:াদা সmেn আহেল snােতর ধারণা কী?
হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ) /য /ছাট- বড় /য /কােনা ধরেনর gনাh ও ভুল /থেক মুk িছেলন
এ ব]াপাের িশয়া- snী িনিব:েশেষ pায় সকল মুসলমানই একমত (যিদও অেনক পরবত:ীকােল
snী ধারার মধ] /থেক িবি1nভােব /কউ /কউ এ ব]াপাের িdমত pকাশ কেরেছন - যার িপছেন
/কােনা gহণেযাগ] িভিt না থাকায় তা আেদৗ grt পাবার অিধকারী নয়)।
বাকী বােরা জন মহান ব]িkt অথ:াৎ হযরত ফােতমাh (আঃ) ও আহেল বাইেতর ধারার pথম
এগােরা জন ইমাম (আঃ) সmেক: িশয়া ও snী ধারণার মেধ] /য মতপাথ:ক] রেয়েছ তািttক
দৃিhেত তা একিট বড় ধরেনর মতপাথ:ক] হেলও snী সমােজর আচরণ সmেক: গভীরভােব
তিলেয় িচnা করেল /দখা যােব /য, এ ব]াপাের dই ধারার মেধ] ব]বধান খুবই অl। কারণ,
িশয়া মাuহােবর অnসারীরা /যখােন উk /তেরা জন ব]িktেক gনাh ও ভুল /থেক /খাদায়ী
সংরkেণর অিধকারী মেন কের,

/সখােন snী মাuহােবর অnসারীরা একিট মূলনীিত িহেসেব

তাঁেদর জn এ ধরেনর সংরkেণর ধারণা /পাষণ না করেলও তাঁেদর কাউেকই gনাহর কাজ বা
ভুল কাজ সmাদনকারী বেল মেন কের না।

285

snী মাযহােবর অnসারীরা তাঁেদর ব]াপাের খুবই সতক: ও স>d আচরণ কের থােক এবং
তাঁেদরেক নীিতগতভােব সমােলাচনার উেধ: গণ] করােক অপিরহায: মেন না করেলও কায:তঃ
তাঁেদর কােরা সমােলাচনা কের না। অথ:াৎ snী জগৎ তািttকভােব তাঁেদর জn gনাh ও ভুল
/থেক মুk থাকােক অপিরহায: গণ] না করেলও কায:তঃ তাঁেদরেক gনাh ও ভুল /থেক মুk গণ]
করেছ এবং /কউই তাঁেদর সমােলাচনা করেছ না।
তােদর এ সতক: আচরেণর িপছেন িনিহত কারণ অnসnান করেল কেয়কিট pধান কারণ পাওয়া
যায়:
pথমতঃ তাঁরা হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর িpয়তম ব]িkবগ: ও তাঁেদর বংশধর।
িdতীয়তঃ তাঁেদর মধ]কার অnতঃ pথম চার ব]িk [হযরত ফােতমাh ‘আলী, হাসান ও /হােসন
(আঃ)] রাসূলুlাh (:াঃ)- এর আহেল বাইেতর সদs - /য ব]াপাের সমg উmাহর মেধ] ইজমা‘
রেয়েছ এবং /কারআন মজীেদ তাঁেদর পিবtকরেণর কথা বলা হেয়েছ। আর নামােযর িভতের
আােল মুহাmােদর ওপর :ালাত্ /pরণ করা হয় - যােত (িবেশষ কের হানাফী মাuহােব)
তাঁেদরেক আােল ইবরাহীেমর সমময:াদা সmn িহেসেব অথ:াৎ হযরত ইবরাহীm (আঃ)- এর
বংেশ আগত নবী- রাসূল ও ইমামগেণর (আঃ) সমতুল] িহেসেব উেlখ করা হয়।
তৃতীয়তঃ snী ধারার িবিভn হাদীেছ সমg উmাহর মেধ] ইহকােল ও পরকােল এ চার ব]িkর
সেব:াL ময:াদা ও তাঁেদর pিত রাসূলুlাh (:াঃ)- এর অবািরত ভােলাবাসার কথা উিlিখত হেয়েছ
এবং /সই সােথ তাঁেদর pিত ভােলাবাসা /পাষেণর জn উmাহর pিত িনেদ:শ /দয়া হেয়েছ।
এছাড়া হাদীেছ িবেশষ কের হযরত ফােতমাh (আঃ)/ক ‘/বেহশতী নারীেদর /নtী’ এবং হযরত
ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম /হােসন (আঃ)/ক ‘/বেহশতী যুবকেদর /নতা’ বেল উেlখ করা
হেয়েছ - যা িনয়িমতভােব জুম‘ু আh ও ঈেদর নামােযর /খাtবায় অপিরহায:ভােব উেlখ করা
হয়। এছাড়া রাসূলুlাh (:াঃ) িনেজেক jােনর নগরী ও হযরত ‘আলী (আঃ)/ক তার দরযা এবং
‘আলীর (আঃ) সােথ তাঁর সmক:েক হযরত হাrn (আঃ)- এর সােথ হযরত মূসা (আঃ)- এর
সmেক:র অnrপ বেল উেlখ কেরেছন।
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চতুথত
? ঃ হযরত ‘আলী (আঃ) /থেক ,r কের হযরত ইমাম জা‘ফাr :ােদk (আঃ) পয:n আহেল
বাইেতর ধারার pথম ছয়জন ইমাম /য dীনী ‘ইলm ও তাk্ওয়া- পরেহuগারীর িদক /থেক িনজ
িনজ যুেগ উmাহর মেধ] />{তম ও /যাগ]তম ব]িk িছেলন - এটা আহেল snােতর মেধ] একিট
সব:জনিবিদত িবষয়। অnিদেক পরবত:ী পাঁচজন ইমাম সmেক: snী ধারার সাধারণ মাnষ /তমন
িকছু না জানেলও এ ধারার ওলামােয় /করাম তাঁেদর সmেক:ও যেথh ভিk- >dা /পাষণ কেরন।
প'মতঃ snী ধারার pধান চার মাuহােবর মধ] /থেক pথম dই মাuহাb যােদর নােম পিরিচত
অথ:াৎ হযরত ইমাম আবূ হানীফাh ও হযরত ইমাম মােলক িছেলন হযরত ইমাম জা‘ফাr
:ােদেkর িশS এবং হযরত ইমাম শােফ‘ঈ ও হযরত ইমাম আহমাd ইবেন হাmাল িছেলন ইমাম
মােলেকর িশS ও pিশS। আর িবেশষভােব ইমাম আবূ হানীফাh ইমাম জা‘ফাr :ােদk
(আঃ)/ক sীয় যুেগর />{তম আেলম িহেসেব pশংসা কেরেছন এবং তাঁর কাছ /থেক অিজ:ত
‘ইলm- /ক sীয় একমাt ‘ইলমী সmল িহেসেব উেlখ কেরেছন। এছাড়া ইমাম শােফ‘ঈ আহেল
বাইেতর pিত িবsয়করভােব গভীর মহbত pকাশ কেরেছন।
ষ,তঃ মুতাওয়ািতr িহেসেব পিরগিণত না হেলও snী ধারার কতক হাদীেছ বােরা জন ইমােমর
নােমােlখ থাকার কারেণ তাঁেদর আlাহর পk /থেক মেনানীত ইমাম হওয়ার িবষয়িটেক snী
ওলামােয় /করাম ‘অসmব’ মেন কেরন না।
এক িহেসেব,

আহেল বাইেতর (আঃ) ধারার ইমামগেণর gনাh ও ভুল হেত মুk থাকা pেo

িশয়া মাযহােবর ‘আkীদাহর /চেয় snী মাuহােবর ধারণা ও আচরেণর বাsব grt অেনক
/বশী। কারণ, snীেদর আচরণ /থেক িন^n ধারণা অnযায়ী তাঁরা gনাh ও ভুল /থেক /খাদায়ী
সংরkেণর অিধকারী না থাকা সেttও িনজ িনজ gণাবলীর কারেণ gনাh ও ভুল /থেক মুk
িছেলন। (িকnt dভ:াগ]জনক /য,

তাঁেদর pিত এেতা ভিk- >dা /পাষণ সেttও আহেল snাত্

তাঁেদরেক অnসরণ করেছ না।)
এ হে1 আহেল বাইেতর (আঃ) ধারার ইমামগণ সmেn snী জগেতর সাধারণ ধারণা ও আচরণ।
এর পাশাপািশ snী জগেতর ‘ই:রফানী (আধ]ািtক) ধারাgেলার মেধ] ব]িতkম িহেসেব
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d’একিট বােদ pায় সবgেলারই িসলিসলাh (ধারাবািহকতা) উk ইমামগেণর কােরা না কােরা
মাধ]েম ও তাঁর পূব:বত:ীেদর হেয় হযরত ‘আলী ও হযরত ফােতমাh (আঃ)- এর মাধ]েম হযরত
রাসূেল আকরাম (:াঃ) পয:n /পৗঁেছেছ। অথ:াৎ snী জগেতর আধ]ািtক ধারাgেলা উk
ইমামগেণর ইমামতেক রাজৈনিতক ও িফopহী িদক /থেক িবেবচনা না কের ‘ইরফানী িদক /থেক
িবেবচনা কেরেছ এবং তাঁেদরেক হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর আধ]ািtক উtরািধকারী
গণ] কেরেছ।
অnিদেক িবরল ব]িতkম বােদ সাধারণভােব snী জগৎ pথম চারজন খলীফাহেক খলীফােয়
রােশদ (সিঠক পেথর অnসারী খলীফাh) বেল গণ] কের এবং তাঁেদর অnতম িহেসেব হযরত
আলী (আঃ)- /কও খলীফােয় রােশদ বেল গণ] কের। এছাড়া িবরল ব]িতkম বােদ তােদর pায়
সকেলই হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম /হােসন (আঃ)/ক dীনী /যাগ]তার মানদেN sীয়
যুেগ /খলাফেতর একমাt /যাগ] ব]িk ও হkদার বেল মেন কের।
হযরত ইমাম আবূ হানীফাh ও pথম িদেক হযরত ইমাম মােলকও উমাইয়াh ও ‘আbাসী
খলীফােদরেক অৈবধ শাসক বেল গণ] করেতন এবং আহেল বাইেতর ধারাবািহকতায় তােদর
িবrেd /য ক’িট িবেdাহ সংঘিটত হয় /সgেলােক Yবধ বেল ফত্ওয়া /দন এবং িবেশষ কের
ইমাম আবূ হানীফাh িবpবীেদরেক আিথ:ক সাহায] /দন। ‘আbাসী /খলাফেতর সােথ
সহেযািগতা না করা ও তােদর িবrেd িবেdােহ সমথ:ন ও সহেযািগতার কারেণ তাঁরা সরকােরর
আেkােশর িশকার হন;

ইমাম মােলকেক িনয:াতেনর িশকার হেত হয় এবং ইমাম আবূ

হানীফাহেক কারাrd কের িবষpেয়ােগ হত]া করা হয়। অথ:াৎ হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)এর sলািভিষkতার /kেt pথম িতন খলীফাহর িবষয়িটর ব]িতkম বােদ তাঁেদর নীিতগত
অবsান িছেলা আহেল বাইেতর ইমামগেণর নীিতগত অবsােনর খুবই কাছাকািছ,

বরং বলা

/যেত পাের /য, অিভn।১৫
আমােদর উপেরাk আেলাচনা /থেক ssh /য, আহেল বাইেতর ইমামগেণর (আঃ) আlাহর
পk /থেক মেনানীত ইমাম হওয়া pেo snী জগেতর ওলামােয় /করাম শতকরা একশ’ ভাগ
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িনি|ত না হেলও তাঁেদর আচরণ ও এ আচরেণর িপছেন িনিহত কারণgেলা /থেক pতীয়মান হয়
/য,

তাঁরা এ ব]াপাের ‘শিkশালী সmাবনা’র ধারণা /পাষণ করেতন ও কের থােকন - যা

ইয়াkীেনর কাছাকািছ। অথ:াৎ আহেল বাইেতর ধারাবািহকতার ইমামগণ সmেক: িশয়া ও snী
‘আkীদাহর মেধ] কায:তঃ বা আচরণগত িদক /থেক /তমন /কােনা পাথ:ক] /নই।
অব* pথম িতন জন খলীফাহর ময:াদা সmেn dই ধারার মেধ] মতপাথ:ক] রেয়েছ। তা হে1,
snী ধারা /যখােন pথম চারজন খলীফােtকই Yবধ ও সিঠক পথাnসারী খলীফাh বেল গণ] কের
থােক (যা /নহােয়তই ভিk ও ভােলাবাসা /থেক উৎসািরত ধারণা - যার িপছেন /কােনা অকাট]
তািttক িভিt /নই),

/সখােন িশয়া ধারা pথম িতন খলীফাহেক Yবধ মেন কের না। তােদর

মেত, /যেহতু হযরত আলী (আঃ) িছেলন আlাh তা‘আলা কতৃ:ক মেনানীত ও হযরত রাসূেল
আকরাম (:াঃ) কতৃ:ক /ঘািষত pথম খলীফাh, /সেহতু তাঁেক পাশ কািটেয় পর পর িতন জন /য
খলীফাh হেয়িছেলন তাঁেদর /স /খলাফত Yবধ িছেলা না। এ ব]াপাের িশয়ােদর মধ]কার কতক
/লাক অেনক সময় অত]n কেঠার মnব] কের থােক। িকnt এ ব]াপাের িশয়া মাযহােবর অnসারী
সকেলর আচরণ অিভn নয়। /যমন: িশয়া মাuহােবর একিট শাখা যায়দী িশয়ারা pথম dই
খলীফাহর /খলাফতেক Yবধ গণ] কের।
তেব pথম িতন খলীফাহর ব]াপাের সাmpিতককােল িশয়া মাuহােবর pধান উপধারা ইvনা’
‘আশািরয়াh বা বােরা ইমামী ধারার ওলামােয় /করােমর একটা উেlখেযাগ] অংশ একিট
ভারসাম]পূণ: তtt উপsাপন কেরেছন। তাঁেদর মেত,

আlাহর পk /থেক মেনানীত ইমােমর

কায:তঃ /খলাফেতর দািয়েt অিধ{ােনর িবষয়িট জনগণ কতৃ:ক ইমামেক ইমাম িহেসেব িচনেত
পারা ও বরণ কের /নয়ার ওপর িনভ:রশীল। কারণ, কােরা জn ইমামেক ইমাম িহেসেব gহণ
কের /নয়া তখনই অপিরহায: হয় যখন এ ব]াপাের তার জn ইতমােম hjাত্১৬ হয়। এ কারেণই
হযরত আলী (আঃ) /কবল তখনই /খলাফেতর দািয়t gহণ কেরন যখন জনগণ তাঁেক এ
দািয়েtর জn উপযুkতম ব]িk িহেসেব িচনেত পাের ও খলীফাh িহেসেব বরণ কের /নয়।
একই কারেণ িতিন িনেজেক /খলাফেতর হkদার জানা সেttও pথম িতন খলীফাহর সােথ

289

সহেযািগতা কেরেছন। আর /যেহতু িতিন িনেজ তাঁেদরেক /মেন /নন ও তাঁেদর সােথ সহেযািগতা
কেরন /সেহতু িশয়ােদর জn তাঁেদর সmেক: অসmানজনক কথা বলা িঠক হেব না,

বরং

সসmােন ‘ইলমী আেলাচনা করেত হেব। বত:মােন িশয়ােদর মেধ] এ ধারণা /পাষণকারীেদর
pভাব িদন িদন বৃিd পাে1।
অতএব,

/দখা যাে1 /য,

ইমামত ও /খলাফত pেo িশয়া ও snীেদর মধ]কার Yচিnক ও

আচরণগত উভয় /kেtই ব]বধান যেতা /বশী মেন করা হয়,

আসেল তেতা /বশী নয়। তেব

আহেল বাইেতর (আঃ) ইমামগণ সmেক: snী জগেতর ‘আkীদাh ‘আlাh কতৃ:ক মেনানীত
িন^াপ ও ভুলমুk ইমাম’- এর ‘আkীদাহর কাছাকািছ হওয়া সেttও snী মাuহাwgেলার
pিত{াতাগণ সতক:তার নীিতর দাবী অnযায়ী উk ইমামগেণর অnসরণ না কের তাঁেদর ধারার
বাইের /কন sতnt িফopহী ধারা বা মাuহাb গেড় তুলেলন এটা একটা িবরাট po বেট। এ pেoর
সংিkp জবাব হে1 এই /য,

তাঁরা সmবতঃ সমকালীন যােলম Ysরাচারী সরকােরর যুলুম-

িনয:াতন হেত িনরাপদ থাকার লেk] এ পথ /বেছ িনেয়িছেলন। িকnt dভ:াগ]জনক িবষয় /য,
পরবত:ীকােল তাঁেদর ধারার আেলমগেণর অেনেক মাuহাবী িতkতা ও িবেরাধ সৃিhর পথ /বেছ
/নন।
এ pসে0 আেরকিট িবষেয়র ওপর আেলাকপাত করা pেয়াজন বেল মেন হয়। তা হে1, িশয়া
মাuহােবর উdব সmেক: snী জগেত একিট ব]াপক pচারণা হে1 এই /য,
উdেবর সােথ আহেল বাইেতর (আঃ) /কােনা সmক: /নই;

িশয়া মাuহােবর

‘আবdlাh ইবেন সাবা’ নােম

জৈনক ইয়াহূদী ষড়যntমূলকভােব ইসলাম gহণ কের মুসলমানেদর িবভk করার লেk] িশয়া
মাuহাb গঠন কের; তৃতীয় খলীফাহর িবrেd িবেdাহও /স- ই সংগিঠত কেরিছেলা। অnিদেক
রাসূলুlাh (:াঃ)- এর আহেল বাইেতর ধারার ইমামগণ (আঃ) সmেn বলা হয় /য, তাঁরা আহেল
snােতরই বুযুগ: ব]িk িছেলন।
এ সmেক: অত]n সংেkেপ বলেত হয় /য,

‘আbুlাh ইবেন সাবা’ একিট কিlত চিরt।

কারণ, সব:pথম মাt একজন বণ:নাকারী - সাইo িবn ‘উমাr- তার কথা বেলেছ। আর সাইo
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িবn ‘উমাr িছেলা িমথ]া রচনাকারী। কারণ, বh ঐিতহািসক ঘটনার /kেtই তার বণ:না অnাn
বণ:নাকারীর বণ:নার সােথ িমেল না। তাছাড়া ‘আbুlাh ইবেন সাবা’/ক /স /য ধরেনর বীর নায়ক
িহেসেব িচিtত কেরেছ এবং তার নােম /য সব কািহনী রচনা কেরেছ /স ধরেনর িবখ]াত
‘ঐিতহািসক’ চিরt ও ঘটনার /kেt একজনমাt বণ:নাকারীর বণ:না gহণেযাগ] নয়। তাছাড়া
তােক তৃতীয় খলীফাহর িবrেd িবেdােহর সংগঠক বলা হেয়েছ অথচ এ িবেdােহ অেনক
শীষ:sানীয় :াহাবী অংশgহণ কেরন এবং তার উsািনেত তাঁরা এেত অংশ /নন বেল দাবী করা
মােন তাঁেদর ময:াদা,

ব]িkt ও িবেবচনােক অবমাননা করা। আেরা দাবী করা হেয়েছ /য,

হযরত ‘আলী (আঃ) তােক হত]া কেরন। তাহেল এরপর আর কিথত তার pচিলত মাযহাব িটেক
থাকার কথা নয়।
িdতীয়তঃ যিদ /মেন িনেত হয় /য, িশয়া মাuহােবর সােথ আহেল বাইেতর ইমামগেণর সmক:
/নই এবং তাঁরা আহেল snােতর বুযুগ: িছেলন তাহেল po ওেঠ /য, snী ধারার মেধ] তাঁেদর
িবেশষ কের হযরত ইমাম জা‘ফাr :ােদk (আঃ)- এর িফkাh /কাথায়। অথ:াৎ আহেল বাইেতর
ইমামগণ আহেল snােতর বুযুগ: িছেলন - এ দাবী একিট /গাঁজািমল ছাড়া আর িকছু নয়।
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রাসূলুlাহর (*াঃ) sলািভিষkতা িবতেক?র pােয়ািগক grt
হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর sলািভিষk ব]িk /ক হেবন এ িবষয়িটর grt d’িট কারেণ:
/কারআন মজীেদর ব]াখ]া- িবে&ষণ তথা dীনী িজjাসাসমূেহর সিঠক জবাব pদান ও উmাহর
শাসনকতৃt
: পিরচালনা। ইমাম বা শাসক যিদ আlাহর পk /থেক মেনানীত হন তাহেল এ উভয়
/kেtই তাঁর এখিতয়ার চূড়াn,

িকnt িতিন যিদ জনগেণর dারা িনব:ািচত হন তাহেল তাঁর

এখিতয়ার /কবল শাসনকতৃ:েtর মেধ]ই সীমাবd;

dীনী িজjাসাসমূেহর জবাবদােনর /kেt

‘শাসক িহেসেব’ তাঁর /কােনাই এিYতয়ার থাকেত পাের না। /স /kেt এ দািয়t পুেরাপুিরই
উপযুk ওলামােয় /করােমর। তেব sয়ং শাসকও যিদ আেলম হন /স /kেt িতিনও একজন
আেলম িহেসেব dীনী িজjাসার /kেt sীয় মতামত ব]k করেবন, িকnt তা সকেলর জn /মেন
/নয়া অপিরহায: হেব না।
িশয়া মাযহােবর ‘আkীদাh অnযায়ী /য বােরা জন ইমাম আlাহর পk /থেক মেনানীত তাঁেদর
মধ] /থেক এগােরা জন dিনয়া /থেক িবদায় িনেয়েছন এবং সব:েশষ ইমাম হযরত মাtদী (আঃ)
আtেগাপনরত অবsায় আেছন। ফেল আজেকর িদেন তাঁেদর শাসনকতৃ:েtর িবষয়িট আর
pাসি0ক /নই।
অnিদেক dীনী িজjাসাসমূেহর /kেt হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর হাদীছ সমূহ ও তাঁর
আহেল বাইেতর ধারায় আগত ইমামগেণর (আঃ) বিণ:ত হাদীছ ও pদt মতামত পুেরাপুির
মওজূদ রেয়েছ। অব* রাসূলুlাh (:াঃ)- এর হাদীছ ও আহেল বাইেতর ইমামগেণর (আঃ)
উিkর সােথ তাঁেদর নােম রিচত অেনক িমথ]াও িমি>ত রেয়েছ। এমতাবsায় যথাযথ
/যাগ]তাসmn ওলামােয় /করােমর তথা মুজতািহদগেণর দািয়t হে1 সত]াnসnানী মন িনেয়
গেবষণা কের /য সব হাদীছ ও মতামত যথাথ:ই তাঁেদর কাছ /থেক এেসেছ /সgেলা উpঘাটন
করা।
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dীনী তথOসূtসমূেহর kমিবnাস ও অgািধকার
এ /kেt মুজতািহদ- গেবষকগেণর জn সব:ােg dীনী তথ]সূt সমূেহর kমিবnাস ও
অgািধকােরর িবষয়িট সmেক: ফয়সালা করা অপিরহায:। এ /kেt আমরা মেন কির তথ]সূtািদর
/kেt /যেহতু িনেmাk kমিবnােস /কােনাrপ একেদশদিশ:তার sান /নই /সেহতু এgেলা
সকেলর কােছ সমভােব gহণীয়:
( ১) ‘আkl।
আমরা ইিতপূেব: /যমন উেlখ কেরিছ,

‘আkl হে1 সমg মানবজািতর জn সমভােব

gহণেযাগ] অিভn মানদN এবং এর িভিtেতই একজন অমুসিলম ইসলাম gহণ কের।
এমতাবsায় ‘আkl হে1 ইসলােমর িভিt এবং /কােনা অবsায়ই তােক উেপkা করা যােব না।
িবেশষ কের /যখােন মতপাথ:ক] /দখা /দেব /সখােন ‘আkl- এর রায়েক অব*ই অgািধকার
িদেত হেব। ‘আkাএেদর /মৗিলক িবষয়gেলার (তাওহীদ,

আেখরাত ও খাতেম নবুওয়াত্)

ফয়সালা ‘আkেলর dারা করার পরবত:ী sের /কারআন মজীেদর তাৎপয: gহণ ও ইজিতহােদর
/kেt ‘আkl- /ক সহায়ক এবং মতপাথ:েক]র /kেt িনধ:ারক িহেসেব gহণ করেত হেব।
‘আkেলর সিঠক ব]বহােরর লেk] মুজতািহদেক যুিkিবjান,

অিবতিক:ত /মৗিলক দশ:ন ও

jানতেttর সােথ ভােলাভােব পিরিচত হেত হেব।
( ২) -কারআন মজীদ
/কারআন মজীদ /থেক সিঠক তাৎপয: gহেণর লেk] একজন আেলমেক অব*ই /কারআন
নািযলকালীন আরবী ভাষা ও তাৎপয:িবjােনর সােথ ভােলাভােব পিরিচত হেত হেব। /সই সােথ
তাঁেক তৎকালীন আরেবর ও িবে-র সমাজপিরেবশ ও সভ]তা- সংsৃিত সmেক: যেথh ধারণার
অিধকারী হেত হেব। এছাড়া /কারআন মজীেদর আয়াত /থেক ‘আkাএেদর অকাট] ‘আopলী
িভিtর সােথ সাংঘিষ:ক /কােনা তাৎপয: gহণ করা যােব না;

এ ধরেনর /কােনা দৃ*তঃ

sিবেরাধী বkব] /পেল তার সিঠক তাৎপয: উpঘাটেনর জn ব]াপকভােব অnসnান করেত
হেব।১৭
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( ৩) মুতাওয়ািতr হাদীছ।
( ৪) ইজমা‘এ উmাh।
এ চারিট তথ]সূt ব]বহার করার পর আর ‘আkাএেদর /কােনা grtপূণ: িবষেয় এবং ফরয ও
হারাম সংkাn /কােনা িবষেয় মতপাথ:ক] থাকার /কােনা কারণ /নই। অতঃপর মুsাহাব ও
মাকrh সহ /গৗণ িবষয়ািদেত ফয়সালায় উপনীত হওয়ার /kেt হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)এর নােম বিণ:ত হাদীছ ও তাঁর আহেল বাইেতর ধারাবািহকতায় আগত ইমামগেণর (আঃ)
মতামত ব]বহার করেত হেব।
এ /kেt কেয়কিট মূলনীিত অnসরণ করা pেয়াজন। তা হে1:
( ১) রাসূলুlাh (:াঃ) ও আহেল বাইেতর /কােনা ইমােমর (আঃ) নােম বিণ:ত /য /কােনা কথাই
অকাট]ভােবই রাসূলুlাh (:াঃ) বা ইমােমর বিণ:ত হওয়া অপিরহায: নয়। অতএব, চার অকাট]
তথ]সূেtর /কােনািটর সােথ সাংঘিষ:ক হেল তা gহণ করা যােব না।
( ২) বণ:নাকারী (রাভী)/দর gহণেযাগ]তা িবচার সােপেk gায়ের মুতাওয়ািতr বণ:নার /kেt
pিতিট sের তুলনামূলকভােব অিধক সংখ]ক বণ:নাকারীর বণ:নােক অgািধকার িদেত হেব।
( ৩) বণ:নার sরসংখ]া কম হেল /স বণ:নােক /বশী sরসংখ]া িবিশh বণ:নার ওপর অgািধকার
িদেত হেব।
( ৪) /যেহতু আহেল snােতর দৃিhেত রাসূলুlাh (:াঃ)- এর আহেল বাইেতর ধারাবািহকতার
ইমামগেণর (আঃ) আlাহর পk /থেক মেনানীত এবং পাপ ও ভুেলর উেধ: হওয়ার িবষয়িট
িনি|ত না হেলও এর সmাবনা উিড়েয় /দয়া যায় না এবং কায:তঃ তাঁেদর কােরা ওপের gনাh ও
ভুলকরণ আেরািপত হয় িন /সেহতু সতক:তার নীিত অnযায়ী তাঁেদর কথােক অকাট]ভােব সত] ও
gহণীয় বেল গণ] করেত হেব। এর pােয়ািগক িদক হে1 এই /য,

হাদীছ ও /রওয়াইয়ােতর

(বণ:নার) sর গণনার /kেt হাদীেছ রাসূেলর (:াঃ) /বলায় /যমন pথম বণ:নাকারী (:াহাবী)
/থেক গণনা ও বণ:নাকারী িবচার করেত হেব িঠক /সভােবই ইমােমর (আঃ) উিkর /বলায়ও
ইমােমর পর /থেক pথম বণ:নাকারী হেত বণ:নাsর গণনা ও বণ:নাকারী িবচার করেত হেব।
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( ৫) /যেহতু আহেল বাইেতর /য /কােনা ইমাম তথ]সূt উেlখ কের বা না কের যা িকছু বণ:না
কেরেছন তার সবই সরাসির বা পূব:বত:ী ইমামগেণর মাধ]েম রাসূলুlাh (:াঃ) /থেক pাp বণ:না
বেল দাবী কেরেছন তাঁেদর কায:তঃ পাপমুkতার িবষয়িট িবেবচনা কের /স সব বণ:নােক ঐ
অেথ:ই gহণ করেত হেব এবং এ কারেণ রাসূলুlাh (:াঃ)- এর নােম বিণ:ত /কােনা খবের
ওয়ােহদ হাদীেছর সােথ তার সাংঘিষ:কতার /kেt অnাn মানদেN (/যমন: বণ:নাকারীেদর
sরসংখ]া ও তাঁেদর িনভ:রেযাগ]তা) িবচার কের এতdভেয়র মেধ] অgািধকার িনধ:রণ করেত
হেব।
( ৬) আহেল বাইেতর /য /কােনা ইমােমর (আঃ) /কােনা মতামত যিদ sshতঃই তাঁর একাn
ব]িkগত মতামত বেল pতীয়মান হয় /স /kেtও অnাn ইসলামী মনীষীর মতামেতর ওপর
তাঁর মতেক অgািধকার িদেত হেব।
( ৭) পরsর িবেরাধী ধারার মেধ] /কােনা ধারার হাদীছ ও /রওয়াইয়ােত অn ধারার সপেk
/কােনা বkব] থাকেল তােক িবেশষ grt pদান করেত হেব।
উk মূলনীিতসমূহ - যা সকেলর /kেt অিভn - /মেন চলা হেল অতঃপর dীনী িজjাসাসমূেহর
জবােবর /kেt /কােনা grtপূণ: িবষেয় মতপাথ:েক]র কারণ /নই।১৮
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ইমাম মা1দী এর আিবভ?াবপূব? dীনী -নতৃt -(আঃ)
হযরত ইমাম মাtদী (আঃ) - তা িতিন জngহণ কের থাkন বা না- ই কের থাkন - আিবভূ:ত না
হওয়ায় বা আtpকাশ না করায় এবং জনসমেk উপিsত হেয় /নতৃt ও শাসনকতৃt
: দাবী না
করায় তাঁর /নতৃt ও শাসনকতৃt
: /মেন /নয়ার িবষয়িট বত:মােন িশয়া- snী উভেয়র জn pায়
অিভn rপ পিরgহ কেরেছ। এমতাবsায় অিধকতর grtপূণ: po হে1 চার খলীফাh ও আহেল
বাইেতর ইমামগণ - উভেয়র অnপিsিতেত আজেকর িদেন মুসিলম উmাহর /নতৃt ও শাসনকতৃ:েtর poিটর সমাধান কীভােব করণীয়।
এ poিট তািttক ছাঁেচ /ফেল উপsাপন করেত হেল বলেত হেব /য, আজেক snীেদর সামেন
po: হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর অবত:মােন উmাহর পথিনেদ:শ,

/নতৃt ও শাসন-

কতৃ:েtর দািয়t ও অিধকার কা’র? /তমিন িশয়ােদর সামেন po: হযরত ইমাম মাtদী (আঃ)এর অnপিsিতকােল উmাহর পথিনেদ:শ,

/নতৃt ও শাসন- কতৃ:েtর দািয়t ও অিধকার

কা’র?এ pেoর জবােব snীেদর অেনেকর মেন হেত পাের /য,

রাসূলুlাh (:াঃ)- এর

অবত:মােন উmাহর /নতৃেtর দািয়t চার খলীফাহর তথা চার খলীফাh িছেলন রাসূলুlাh (:াঃ)এর পয:ায়kিমক উtরািধকারী। আবার /কউবা তািttকভােব :াহাবী,

তােব‘ঈn ও তােব‘

তােব‘ঈn- /ক রাসূলুlাh (:াঃ)- এর পয:ায়kিমক উtরািধকারী বেল মেন করেত পাের। িকnt এ
ধরেনর জবাব উk pেoর তািttক জবাব িহেসেব গণ] হেত পাের না। বরং এর জবাব হেত হেব
একিট ব]িkিনরেপk জবাব;

চার খলীফাহেক বাsব pােয়ািগক /kেt উk জবােব pাpব]

কাঠােমার আওতায় /ফলার /চhা করা /যেত পাের। িdতীয়তঃ :াহাবী,

তােব‘ঈn বা তােব‘

তােব‘ঈেনর মেতা sিনিদ:h কেয়কিট pজেnর ব]িkগণও এ pেoর জবাব হেত পােরন না। বরং
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এর জবাব হেত হেব এমন একিট তািttক জবাব যা িkয়ামত পয:n pেযাজ] হবার উপেযাগী - /য
কাঠােমােত উk িতনিট pজn /থেকও উপযুk /নতৃt পাওয়া /যেত পাের।
এ /kেt িবচারবুিdর রায় এই /য, িযিন বা যারা আlাh ও তাঁর রাসূেলর (:াঃ) আেদশ- িনেষধ
ও পথিনেদ:শ সmেn তথা ইসলােমর সকল িদক- িবভাগ সmেn পুেরাপুির অবগত িতিন বা তাঁরাই
উmাহেক /নতৃt ও পথিনেদ:শ /দেবন এবং উmাহর শাসনকতৃt
: পিরচালনা করেবন;

এটা

একই সােথ তাঁর বা তাঁেদর কত:ব] ও অিধকার dইই। আর িশয়া মাযহােবর দৃিhেকাণ /থেক
িবেবচনা করেল হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)- এর আtেগাপেন থাকার যুেগ /নতৃt ও
শাসনকতৃ:েtর pেoর জবাবও এটাই।
অব*, ইিতপূেব:ও /যমন উেlখ করা হেয়েছ, এ ধরেনর ব]িkেক বা ব]িkবগ:েক উপেরাk
ধরেনর jানগত /যাগ]তার অিধকারী হওয়ার পাশাপািশ আেরা d’িট Yবিশেh]র অিধকারী হেত
হেব। একিট Yবিশh] হে1,

তাঁেক বা তাঁেদরেক িচnা/চতনায় -,

জীবন ও আচরেণ এবং

মাnষেক িশkা ও পথিনেদ:শ দােনর /kেt পুেরাপুির ভারসােম]র অিধকারী হেত হেব;

এ

ধরেনর ব]িk বা ব]িkবগ: চরমপnী ইফরাতী) - extremist)ও হেবন না, িশিথলপnী তাফরীতী)
- liberal)ও হেবন না, বরং আlাh এবং তাঁর রাসূল ও তাঁর আহেল বাইেতর ইমামগণ (:াঃ)
(আঃ) /য িবষেয়র ওপর যেতাটুk grt আেরাপ কেরেছন িতিন বা তাঁরা /স িবষেয়র ওপর িঠক
তেতাটুk grt আেরাপ করেবন।
অপর Yবিশh]িট হে1, তাঁেক বা তাঁেদরেক যুগসেচতন হেত হেব; পিরিsিতর দাবী অnযায়ী
উmাহেক /নতৃt দােনর মেতা দূরদিশ:তা বা অnদৃ:িh (বা:ীরাত্)- এর অিধকারী হেত হেব।
ইিতপূেব: /যমন উেlখ করা হেয়েছ,

নবীর মাধ]েম পথিনেদ:েশর pেয়াজনীয়তা এখােনই

িনিহত। নয়েতা আlাh তা‘আলা চাইেল /ফেরশতার মাধ]েম তাঁর পথিনেদ:শসমূহ এমনভােব
পাঠােত পারেতন /য সmেক: কােরা মেনই সেnহ সৃিh হেতা না। িকnt তার পিরবেত: নবীরাসূলগেণর (আঃ) মাধ]েম পথিনেদ:শ পাঠােনা হয় এবং তাঁরা পিরিsিত অnযায়ী /লাকেদরেক
পিরচালনা কেরন।
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আমরা রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর জীবেন /দখেত পাই,

িতিন মkায় িতন

বছর /গাপেন বাছাই করা /লাকেদর মেধ] তাঁর আদশ: pচার কেরন এবং পরবত:ী দশ বছর
pকাে* pচারকায: চালান। এ সময় িতিন /কােনাrপ সংঘাত বা pিতেরােধর পnা অnসরণ
কেরন িন;

যুলুম- অত]াচার সh কেরেছন,

িকnt pিতেশাধ /নয়ার /চhা কেরন িন। এরপর

িতিন /দশত]াগ কের মদীনায় চেল যান। /সখােন অnkল পিরেবশ /পেয় িতিন ইসলামী রাT
pিত{া কেরন ও ইয়াহূদীেদর সােথ শািnচুিk সmাদন কেরন। মদীনার জীবেনর দশ বছের িতিন
dীন pচােরর পাশাপািশ pশাসন গেড় /তােলন এবং kটৈনিতক তৎপরতাও চালান। এ সময় যুd
অিনবায: হেয় ওঠায় িতিন একিদেক /যমন একািধক বার যুd কেরন, /তমিন ইসলাম ও মুসিলম
উmাহর কল]াণ িবেবচনায় যুd এড়ােনার জn,

দৃ*তঃ অপমানজনক শত:াবলী সেttও িতিন

সিn কেরন (hদায়িবয়ায়)। অথ:াৎ ইসলামী /নতৃেtর জn পিরিsিত িবেবচনা কের পদেkপ
gহেণর /যাগ]তা তথা দূরদিশ:তা একিট অপিরহায: /মৗিলক gণ।
অতএব, যথাযথ ও পিরপূণ: dীনী jান,

ভারসাম]পূণ: িচnা- /চতনা,

চিরt ও আচরণ এবং

দূরদিশ:তা - এই িতনিট gেণর অিধকারী ব]িkই ইসলামী /নতৃেtর উপযুk - ইসলামী
পিরভাষায় যােক ‘যুগসেচতন ও দূরদৃিhসmn িন{াবান মুজতািহদ’ বলা /যেত পাের। ইসলামী
উmাহর /নতৃt pদান এrপ ব]িk বা ব]িkবেগ:র ,ধু অিধকারই নয়, দািয়tও বেট। /কারআন
মজীেদর িবিভn আয়ােত এrপ ব]িkেদর ময:াদার ওপর আেলাকসmাৎ করা হেয়েছ। অnিদেক
িশয়া- snী িনিব:েশেষ সকল মুসলমােনর িনকট অিভnভােব gহণেযাগ] একিট হাদীেছ বলা
হেয়েছ:
.اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻻﻧﺒﻴﺎء
“আেলমগণ নবীগেণর উtরািধকারী।”
বলা বাhল] /য,

এ হাদীেছ ‘আেলম বলেত বত:মােন pচিলত অেথ: pথাগত বা pিত{ািনক

আেলম বুঝােনা হয় িন,
gণাবলী (jান,

বরং এমন ব]িkেদরেক বুঝােনা হেয়েছ যারা নবী না হেয়ও নবীর

আচরণ ও দূরদিশ:তা)- এর অিধকারী;
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তাঁেদর কােছ নতুন /কােনা ওয়াহী

নািযল হয় না,

িকnt তাঁরা মওজূদ ওয়াহীর পূণ: jােনর অিধকারী। অnথায় তাঁেদর পেk

নবীেদর (আঃ) উtরািধকারী হওয়া সmব নয়। কারণ, নবীেদর (আঃ) উtরািধকারী হওয়া মােন
নবীেদর (আঃ) অবত:মােন তাঁেদর সকল দািয়t পালন করা।
এখন po হে1, এ ধরেনর ব]িkt কীভােব উmাহর /নতৃt ও শাসনকতৃ:েtর অিধকারী হেবন
এবং উmাহর সােথ তাঁর বা তাঁেদর সmক: /কমন হেব?
বলা বাhল] /য,

একজন নবীেক /যভােব িবচারবুিd dারা িচেন িনেত হয় /সভােবই নবীর (ও

িন^াপ ইমােমর) উtরািধকারী যুগসেচতন ও ভারসাম]পূণ: িচnা- চিরেtর অিধকারী
মুজতািহদেকও িবচারবুিd dারা িচেন /নয়া অপিরহায:। িবচারবুিdর আেলােক িবে&ষণ কের
কােরা নবী হবার ব]াপাের িনি|ত হবার পর তাঁেক gহণ ও আ>য় করার নামই নবীর pিত
ঈমান। অn িব-ােসর dারা এ ঈমান হাি:ল হয় না। কারণ, অn িব-াস এমন এক কম:পdিত
যার আ>য় িনেল ঘটনাkেম /যমন pকৃত নবীেক নবী বেল /মেন /নয়া ও আ>য় করা হেত
পাের,

/তমিন ভN নবীেকও নবী বেল /মেন /নয়া ও আ>য় করা হেত পাের - যার পিরণিত

ব]িk ও সমােজর ইহ- পরকােলর জn, অnতঃ পরকােলর জn, অত]n মারাtক।
একইভােব /কােনা ব]িk pকৃতই নবীেদর (আঃ), এবং িশয়া মাযহােবর মেত, নবীেদর (আঃ)
ও একই সােথ িন^াপ ইমােমর (আঃ), উtরািধকারী হবার /যাগ]তাসmn িকনা /স ব]াপাের
িবচারবুিdর আেলােক যাচাই- বাছাই কের িনি|ত হওয়ার পেরই তাঁেক আ>য় করেত হেব এবং
তাঁর সমs আেদশ- িনেষধ ও পথিনেদ:শ /মেন চলেত হেব;

pেয়াজেন তাঁর আেদেশ ধন-

সmদ, sজনসmক:, এমনিক জীবন পয:n িবসজ:ন িদেত হেব। অথ:াৎ ব]িkর ওপর নবীর /য
অিধকার আেছ, নবীর উtরািধকারীরও তদnrপ অিধকার আেছ।
কাউেক pকৃত ওয়ােরেছ নবী (নবীর উtরািধকারী) জানার পর তাঁেক gহণ না করা বা তাঁর কথা
অমাn করা এবং নবীেক gহণ না করা ও তাঁর কথা অমাn করার মেধ] কায:তঃ /কােনা পাথ:ক]
/নই। এ কারেণ ওয়ােরেছ নবীেক অব*ই িবচারবুিd dারা িচিhত কের gহণ করেত হেব। এrপ
grtপূণ: িবষেয় অn িব-াস ও অেnর অn অnসরণ অত]n ঝুঁিকবhল কম:নীিত। কারণ,
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এ

/kেt sাথ:ােnষী ভN- pতারেকর খpের পড়ার আশKা উিড়েয় /দয়া যায় না। বলা বাhল] /য,
এrপ pতারেকর খpের পড়েল ব]িkর ইহকাল ও পরকাল উভয়ই,

অnতঃ পরকাল gংস

হওয়া অিনবায:।
এ আেলাচনা /থেক ssh /য,

ব]িkর জn নবীর অবত:মােন নবীর উtরািধকারীর অnসরণ

অপিরহায:। অতএব, তােক অব*ই উপেরাk শত:াবলী িবিশh মুজতািহেদর সnান করেত হেব
এবং পাওয়া মাtই তাঁেক আ>য় করেত হেব। মুসিলম সমােজর জn এrপ /কােনা না /কানা
মুজতািহেদর উপিsিত িনঃসেnেহ ফরেয /কফায়ী। অথ:াৎ উmাহর মেধ] কমপেk একজন
অnসরণেযাগ] মুজতািহদ থাকেতই হেব, না থাকেল /গাটা উmাhই এক অিনি|ত ও ঝুঁিকপূণ:
অবsার কবেল িনিkp হেব। ব]িk যিদ এ ধরেনর /কােনা অnসরণেযাগ] মুজতািহদ খুঁেজ না
পায় তাহেল তার জn sয়ং মুজতািহদ হওয়ার /চhা করা বা সমােজ যােত কমপেk একজন
মুজতািহদ Yতরী হেত পােরন এ জn একিট pিkয়ার সূচনা করা অপিরহায: কত:ব]।
নবীর উtরািধকািরt pসে0 আেরকিট po এই /য, রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)এর ইেnকােলর পের [িশয়া মাযহাব অnযায়ী হযরত ইমাম মাtদী (আঃ)- এর আtেগাপেনর
পের] নবীগেণর (আঃ) উtরািধকারী অিভn সমেয় একজন হওয়া অপিরহায:,

নািক একািধক

হেত পােরন? এ pেoর জবাব হে1 এই /য, একজনও হেত পােরন, একািধক হেতও বাধা
/নই।
অতীেত একই সময় িবে-র বুেক একািধক নবী (আঃ) থাকার িবষয়িট একিট pমািণত িবষয়। ,ধু
এক নবীর সহেযাগী অn নবীই িছেলন না, বরং একই সময় িবিভn ভূখেN sতntভােব দািয়t
পালনকারী একািধক নবীর দৃhাnও রেয়েছ। /যমন: হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত লূt
(আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও হযরত ইসহাক (আঃ) এবং হযরত ,‘আইব (আঃ) ও হযরত
মূসা (আঃ)। িdতীয়তঃ পূেব:াk হাদীেছ আেলম ও উtরািধকারী উভয় /kেtই বhবচন ব]বhত
হেয়েছ।
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এছাড়াও আহেল snােতর িবিভn সূেt বিণ:ত অেনক হাদীেছর তাৎপয: অnযায়ী আেলমগণ
রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ)- এর pিতিনিধ (নােয়েব নবী)। অnিদেক িশয়া মাযহােবর
িবিভn হাদীছ অnযায়ীও হাদীছ বণ:নাকারীগণ তথা ওলামােয় /করাম হযরত রাসূেল আকরাম
(:াঃ)- এর ও িন^াপ ইমামগেণর (আঃ) pিতিনিধ। অnিদেক রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ
(:াঃ) তাঁর জীবdশায় িবিভn sােন িবিভn pিতিনিধ /pরণ কেরন। dীন pচার ও িশkাদান,
kটৈনিতক তৎপরতা পিরচালনা, যুd ও শাসনকায: ইত]ািদ সব িকছুই িছেলা তাঁেদর দািয়t।
কখেনা একজন pিতিনিধর ওপর একিট দািয়t অিপ:ত থাকেতা, কখেনা একািধক বা সবgেলা
দািয়t অিপ:ত হেতা। /মাdা কথা, একই সময় তাঁর একািধক pিতিনিধ িছেলন। তাঁরা হযরত
রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর িনকট /থেক pাp িশkা ও িদকিনেদ:শ অnযায়ী িনজ িনজ দািয়t
পালন করেতন এবং /কােনা /kেt নতুন সমsার সmুখীন হেল উk িশkা ও িদকিনেদ:েশর
আেলােক িবচারবুিdর সাহােয] িচnা ও িবে&ষণ কের সমাধােন উপনীত হেতন অথবা হযরত
রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর িনকট এেস সংি&h সমsার সমাধান /জেন িনেতন।
বstতঃ হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর পk /থেক /কাথাও pিতিনিধ িহেসেব /pিরত /কােনা
:াহাবী যখন তাঁর কাছ /থেক pাp িশkা ও িদকিনেদ:েশর আেলােক িবচারবুিdর সাহােয] িচnা ও
িবে&ষণ কের /কােনা সমsার সমাধােন উপনীত হেতন তা িছেলা এক ধরেনর ইজিতহাদ।
হযরত রাসূেল আকরাম

এর জীবdশায় কতক /kেt তাঁর -(:াঃ)অবsানsল /থেক sানগত

ব]বধােনর কারেণ এবং /যাগােযাগ যেথh সময়সােপk হওয়ায় সরাসির তাঁর িনকট /থেক /কােনা
pেoর জবাব জানার sেযাগ না থাকায় তাঁর কতক pিতিনিধ /যভােব /কারআন মজীদ ও তাঁর
িদকিনেদ:েশর আেলােক িচnাগেবষণা কের /কােনা সমsার সমাধান উdাবন করেতন -, তাঁর
ইেnকােলর পর কালগত ব]বধােন অবsানকারী মুজতািহদগণও একই পnায়,

বরং অিধকতর

sিবns (systematic) পdিতর আ>য় িনেয়, সমsাবলীর সমাধান উdাবন কের থােকন।
pকৃত পেk মুজতািহেদর কাজ হে1 এ দৃিhেকাণ /থেক গেবষণা করা /য,

sয়ং নবী করীম

(:াঃ)- এর িনকট (এবং িশয়া মেত, /সই সােথ িন^াপ ইমােমর কােছ) এ po করা হেল তাঁর
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পk /থেক কী উtর পাওয়ার সmাবনা িছেলা? অথ:াৎ মুজতািহেদর কাজ িনেজর পk /থেক
মনগড়া সমাধান /পশ করা নয়, বরং হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর pদt সমাধান িচিhত
করা বা তাঁর পk /থেক /দয়া হেত পারেতা এমন সmাব] সমাধান উpঘাটন করা। আর /যেহতু
হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর জীবdশায় একই সময় তাঁর একািধক pিতিনিধ িছেলন
/সেহতু তাঁর ইেnকােলর পের একই সময় একািধক ওয়ােরেছ নবী থাকায় /কােনাই বাধা /নই।
আমােদর এ আেলাচনা /থেক ssh হেয় /গেলা /য,

নবীর pিতিনিধt বা উtরািধকািরেtর

িবষয়িট নবুওয়ােতর কম:গত (ওয়াহী আগমনগত নয়) সmpসারণ ও ধারাবািহকতা মাt। অথ:াৎ
হযরত নবী করীম (:াঃ)- এর জীবdশায় তাঁর মেনানীত pিতিনিধর /য দািয়t- কত:ব] ও
অিধকার- ময:াদা িছেলা, তাঁর ইেnকােলর পের তাঁর উtরািধকারী (যথাযথ শত:াবলীর অিধকারী
মুজতািহদ)- এর দািয়t- কত:ব] ও অিধকার- ময:াদা তা- ই। অতএব, হযরত নবী করীম (:াঃ)এর জীবdশায় /কােনা ব]িkেক তাঁর মেনানীত pিতিনিধ িহেসেব জানার পের তাঁর pিত আnগত]
ও তাঁেক অমাn করা /যrপ sয়ং হযরত নবী করীম (:াঃ)- এর pিত আnগত] ও তাঁেক অমাn
করার সমাথ:ক িছেলা,

তাঁর ইেnকােলর পর তাঁর উtরািধকারী যথাযথ শত:াবলীর অিধকারী

মুজতািহদ িহেসেব কােরা ব]াপাের pত]য় সৃিh হবার পর তাঁর আnগত] ও তাঁেক অমাn করা
pত]েয়র অিধকারী ঐ ব]িkর জn অnrপভােব হযরত নবী করীম (:াঃ)- এর আnগত] ও তাঁেক
অমাn করার সমাথ:ক বেল গণ] হেব। এ ব]াপাের িবndমাt সেnহ /নই।
বলা বাhল] /য,

/কােনা ব]িk যিদ কােরা ব]াপােরই ওয়ােরেছ নবী বেল pত]েয়র অিধকারী

হেত না পাের, /স /kেtও /স এ দািয়t /থেক অব]াহিত পােব না। কারণ, /স /kেt তােক
dিনয়ার অপর /কােনা pােn িগেয় হেলও এrপ ওয়ােরেছ নবী খুঁেজ পাবার /চhা করেত হেব,
অথবা িনেজ ওয়ােরেছ নবী হবার জn pেয়াজনীয় /চhাসাধনা ও অধ]বসােয় আtিনেয়াগ করেত
হেব অথবা সমােজ যােত এrপ /কােনা ওয়ােরেছ নবী গেড় উঠেত পাের /স জেn pেয়াজনীয়
pিkয়া ,r করেত হেব বা এrপ pিkয়া িবদ]মান থাকেল তােত সmব সব রকম সহায়তা pদান
করেত হেব।
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যথাযথ শত:াবলীর অিধকারী মুজতািহদ- /নতৃt পিরিsিত িবেবচনায় pচিলত সমাজ ও রাT
ব]বsার সােথ যখন /য ধরেনর সmক: ও আচরণ িনধ:ারণ কের /দেবন তাঁর অnসারীেদর জn
তখন /স ধরেনর সmক: রkা ও আচরণ করা অপিরহায: হেব। আর িতিন যিদ পিরিsিত উপযুk
িবেবচনা কের রাTkমতা হsগত করার িসdাn gহণ কেরন তখন তাঁর অnসারীেদর জn তাঁর
িসdাn বাsবায়ন এবং এ জn তাঁর িনেদ:শ অnযায়ী /য /কােনা ত]াগ sীকার অপিরহায: হেব।
িতিন /কাn পdিতেত রাTkমতা হsগত করার /চhা করেবন পিরিsিত িবেবচনায় িতিন িনেজই
তা িনধ:ারণ করেবন; এ ব]াপাের িতিন /কােনা ধরাবাঁধা িনয়েমর অnসরণ করেত বাধ] নন।
একই সময় িবে-র িবিভn অংেশ একািধক মুজতািহদ /নতৃt কতৃ:ক একািধক ইসলামী রাT
pিত{ায় বাধা /নই, আবার তাঁরা যিদ pেয়াজন বা উtম মেন কেরন /তা এক রাT pিত{ায়ও
বাধা /নই। অব* কাছাকািছ অবsানরত একািধক মুজতািহেদর পেk /ভৗেগািলক কারেণ
একািধক রাT pিত{া সmব নয় িবধায় তাঁেদর জn একিটমাt রাT pিত{া ছাড়া গত]nর /নই।
/যমন: একই শহের অবsানরত একািধক মুজতািহদ- /নতৃt - যােদর অnসারীরা sতnt
এলাকাসমূেহ বসবাস কের না,

বরং সকল এলাকায় িমি>ত অবsায় বসবাস কের,

তাঁেদর

pেত]েকই ওয়ােরেছ নবীর ময:াদায় অিধি{ত /থেকই িনেজেদর মধ] /থেক কাউেক রাTkমতায়
অিধি{ত করেবন। রাTpধান িহেসেব তাঁর kমতা ও এিYতয়ার,

রাTশাসন পdিত এবং তার

kমতার /ময়াদকাল তাঁরা মৈতেক]র িভিtেত িনধ:ারণ কের /দেবন। িতিন /দশ শাসেনর ব]াপাের
তাঁেদর পরামশ: /মেন চলেত বাধ] থাকেবন এবং িতিন শারীিরক,

মানিসক,

Yনিতক বা

রাজৈনিতক /যাগ]তা হািরেয়েছন বেল মেন করেল তাঁরা তাঁেক kমতাচু]ত করেত পারেবন।
কারণ,

তাঁেদর pেত]েকই ব]িkগতভােব হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর উtরািধকারী ও

pিতিনিধ এবং নতুন ওয়াহী pািp ছাড়া রাসূলুlাh (:াঃ)- এর সকল দািয়t- কত:ব] ও অিধকারময:াদা- এখিতয়ােরর অিধকারী। তাঁরা তাঁেদর রাজৈনিতক kমতার অিধকােরর একিট অংশ
সমেঝাতার িভিtেত আমানত srপ একজেনর ওপর অপ:ণ কেরেছন মাt যা তাঁরা িফিরেয়
/নয়ার অিধকারও রােখন।
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এ pসে0 উেlখ] /য,

/কউ /কউ মেন কেরন,

কাউেক dীনী /নতা বা dীনী শাসক িহেসেব

কবূল কের শপথ gহণ করেল অতঃপর আর তা pত]াহার করার sেযাগ থােক না বা িতিন
যেতািদন জীিবত থাকেবন তেতািদন পয:n তাঁর অnkেল শপথ gহণকারীেদর জn তাঁর পিরবেত:
অn কাউেক /নতাrেপ gহণ করা Yবধ হেব না। িকnt তাঁেদর এ ধারণা সিঠক নয়। কারণ,
ওয়ােরেছ নবী বা নােয়েব নবী /কােনা নবী নন এবং তাঁর gনাh ও ভুল /থেক /বঁেচ থাকা নবীর
মেতা (িশয়া মাযহােবর মেত, নবী ও ইমােমর মেতা) িনি|ত নয়। বরং শb সহেযােগ উেlখ
করা /হাক বা না- ই /হাক, এ ধরেনর /নতার ওপর /নতৃt অপ:ণ ও তাঁর অnkেল শপথ gহণ
হয় শত:াধীন এবং যেতাkণ তাঁর মেধ] সংি&h সকল শত: িবদ]মান থােক তেতাkণই িতিন
আnগেত]র উপযুk থােকন।
d’িট কারেণ তাঁর ওপর /নতৃt অপ:ণ ও তাঁর অnkেল আnগত]- শপথ শত:াধীন।
pথমতঃ তাঁেক িচিhত করা হয় ,ধু বািhক অবsা িবেবচনা কের; নবীর মেতা মু‘িজযাh তাঁর
থােক না এবং থাকা অপিরহায:ও নয়। তাছাড়া বািhক মানদNও তাঁর ও নবীর /kেt hবh এক
নয়। /যমন: জীবেন কখেনা /কােনা পাপ না থাকা নবীর জn (এবং িশয়া মেত,

ইমােমর

জnও) অপিরহায:। িকnt নােয়েব নবী বা ওয়ােরেছ নবীর জn এ শত: এrপ কেঠার নয়। হেত
পাের একজন মুজতািহেদর dারা /যৗবেন বা মুজতািহদ হওয়ার আেগ /কােনা gনাh সংঘিটত
হওয়ার িবষয় জানা আেছ,

িকnt মুজতািহদ হবার পের ও দীঘ: বh বছর যাবত তাঁর মেধ]

অকাট]ভােব gনাh বেল িবেবিচত /কােনা /দাষ /দখা যায় িন। এমতাবsায় ব]িk ও সমিh তাঁেক
অnসরণ করেত পাের এবং তাঁর অnkেল আnগত]- শপথ gহণ করেত পাের। িকnt পরবত:ীকােল
তাঁর মেধ] আেরা এমন ধরেনর /দাষ ধরা পড়েত পাের যা আেগও িছেলা, িকnt আnগত]কারী
ব]িk তা লk] কের িন,

অথবা িবচারবুিdর /য মানদেN িবচার কের ব]িk বা সমিh তাঁেক

আnগেত]র উপযুk মেন কের তাঁর অnkেল শপথ gহণ কেরিছেলা এখন /দখেত পাে1 /য,
/স মানদN যেথh িছেলা না এবং pকৃত পেk ঐ ব]িk আnগেত]র উপযুk িছেলন না।
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িdতীয়তঃ হেত পাের /য, ব]িk বা সমিh যার অnkেল আnগত]- শপথ gহণ কেরিছেলা িতিন
ঐ সময় যথাযথ শেত:র অিধকারী িছেলন, িকnt পরবত:ীকােল /কােনা শত: হািরেয় /ফেলেছন।
আর /যেহতু িতিন নবী নন,

এবং িশয়া মেত,

নবী বা আlাh- মেনানীত ইমাম /কােনাটাই

নন, এ কারেণ িতিন নবী বা ইমােমর মেতা পাপ ও ভুল /থেক /খাদায়ী সংরkেণর অিধকারী
নন, /সেহতু তাঁর /যাগ]তা হারােনা অসmব িকছু নয়। এমতাবsায় তাঁর pিত আnগত] অব]াহত
রাখা মােন ব]িkেদর পরকালীন জীবনেক (এবং /ktিবেশেষ ইহকালীন জীবনেকও) hমিকর
মুেখ /ঠেল /দয়া।
অব* কােরা অnkেল আnগত]- শপথ gহণ করা ও শপথ pত]াহার কের /নয়া উভয়ই
আnিরকভােব (ইYলাে:র সােথ) যথাথ: মেন কের করেত হেব; এর িপছেন /কােনা পািথ:ব sাথ:
(/যমন: অথ:, পদ, সmান, ময:াদা বা sেযাগ- sিবধা লাভ বা পািথ:ব ঝুঁিক এড়ােনা) থাকেল
/স অব*ই আlাh তা‘আলার িনকট অপরাধী বা কপটাচারী বেল পিরগিণত হেব, এমনিক তার
িসdাnিট (gহেণর বা বজ:েনর) pকৃত পেk সিঠক হেলও। আর ব]িk যিদ /কবল আlাহর
সntিhর লেk] িসdাn gহণ কের থােক /স /kেt সাধ]াnযায়ী সিঠক িসdােn /পৗঁছার জn /চhা
করা সেttও pকৃতই যিদ িসdাnিট ভুল হয়, তােত পািথ:ব kিত হেলও পরকালীন kিত /থেক
/স আlাh তা‘আলার অngহমূলক sরkার অিধকারী হেব বেল আশা করা যায়।
অnিদেক কাউেক /নতৃt অপ:ণ বা তাঁর pিত আnগত]- শপেথর িবষয়িট মূলগতভােবই sিনিদ:h
সমেয়র জn হেত ইসলােমর দৃিhেত আপিtর /কােনা কারণ /নই। কারণ,

/যেহতু নবীর

উtরািধকারী বা ওয়ােরছ নবী sয়ং নবীর মেতা িন^াপ বা িনভু:ল হবার িন|য়তার অিধকারী
নন,

/সেহতু তাঁর pিত অnেদর আজীবেনর জn আnগত] তাঁর মেধ] অহKারসহ অnিবধ

িবচু]িত,

এমনিক সীমাল^নpবণতা Yতরী করেত পাের। অnিদেক sয়ং হযরত রাসূেল

আকরাম (:াঃ) িবিভn সময় যােদরেক pিতিনিধ িনেয়াগ কেরন তাঁেদর pেত]কেকই sায়ীভােব
িনেয়াগদান কেরন িন। অতএব,

নীিতগতভােবই ওয়ােরেছ নবী বা নােয়েব নবীর পদময:াদা

কােরা জn sায়ী হেবই এমন /কােনা কথা /নই। িবেশষ কের sয়ং হযরত রাসূেল আকরাম
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(:াঃ)- এর মেনানয়েনর তুলনায় মুসলমানেদর িনেজেদর মেনানয়ন dব:লতর হবার সmাবনা
/বশী। তাই /নতৃেtর িবষয়িট সীিমত সমেয়র জn ও শত:াধীন হেত বাধা /নই।
/নতৃেtর শত:াধীনতার /kেt অnতম grtপূণ: িবষয় হে1 এই /য, মুজতািহদগণ /য হযরত
রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর উtরািধকারী ও pিতিনিধ, তা তাঁর অবত:মােন তাঁর সকল দািয়t
পালেনর জn। িকnt তাঁরা িনেজেদর মধ] /থেক যােক রাজৈনিতক /নতা বা রাTেনতা িনব:াচন
করেবন,

তাঁেক িনব:াচন করেবন /কবল রাজৈনিতক বা রাTীয় দািয়েtর জn অথ:াৎ তাঁেদর

/নতৃেtর রাজৈনিতক বা রাTীয় অংশিট তাঁরা এক ব]িkর ওপর অপ:ণ করেবন এবং িতিন তা
যথাযথভােব পালন কেরন িকনা /সিদেক লk] রাখেবন। এই অপ:েণর ফেল তাঁেদর িনেজেদর
উtরািধকািরt ও pিতিনিধেtর ময:াদা রিহত হেয় যােব না। অতএব,

রাজৈনিতক বা রাTীয়

দািয়t বিহভূ:ত িবষয়ািদেত /য সব /গৗণ /kেt তাঁেদর িভn মত রেয়েছ /স সব /kেt তাঁেদর
pেত]েকর অnসারীরা পূেব:র nায়ই িনজ িনজ মুজতািহদ- /নতার মেতর অnসরণ করেবন। এ
সব /kেt রাজৈনিতক বা রাTkমতা ব]বহার কের উk /নতার মত বা সংখ]াgrর মত সকেলর
ওপর চািপেয় /দয়া যােব না।
এ pসে0 আেরকিট িবষয় উেlখ করা িবেশষ জrরী। তা হে1,

অ- মুজতািহদগেণর জn

সব:াবsায়ই /কােনা না /কােনা জীিবত মুজতািহেদর অnসরণ করা অপিরহায:। এ /kেt /কােনা
মৃত মুজতািহেদর অnসরণ করা যেথh নয়। কারণ,

মৃত মুজতািহেদর পেk /যমন নবজাgত

যুগিজjাসার জবাব /দয়া সmব নয়, /তমিন পিরবিত:ত পিরিsিতর /pিkেত বা ভুল ধরা পড়ার
কারেণ ইিতপূেব: pদt sীয় রায় পিরবত:ন করাও সmব নয়।
একজন মুজতািহদ যত উঁচু দেরর মুজতািহদই হন না /কন, /যেহতু িতিন নবী নন (িশয়া মেত,
নবী বা ইমাম নন), /সেহতু তাঁর ইজিতহােদ ভুল হেতই পাের এবং মৃতু]র পূেব: তাঁর িনেজর
কােছ /স ভুল ধরা না- ও পড়েত পাের। িdতীয়তঃ কালগত সীমাবdতা উেপkা কের মৃত
মুজতািহেদর অnসরণ যিদ যেথh হেতা তাহেল ইজিতহাদ ও মুজতািহেদর আেদৗ pেয়াজন হেতা
না। কারণ,

/স /kেt /কারআন- snাhই যেথh হেতা। িকnt /যেহতু sানগত ও কালগত
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ব]বধােনর কারেণ /কারআন- হাদীছ /থেক সিঠক তাৎপয: ও ফয়সালা /বর করার জn ইজিতহাদ
ও মুজতািহেদর pেয়াজন রেয়েছ,

/সেহতু মৃত মুজতািহেদর pদt রােয়র ভুল সংেশাধন ও

নবজাgত যুগিজjাসার জবাব উpঘাটেনর জn নতুন মুজতািহেদর pেয়াজন রেয়েছ। তাই যারা
মুজতািহদ নয় তােদর জn জীিবত মুজতািহেদর অnসরণ করা অপিরহায:;

তারা মৃত

মুজতািহেদর ফয়সালা তেতাটাই অnসরণ করেব যেতাটা জীিবত মুজতািহদ অnেমাদন করেবন।
এখােন ইজিতহাদ- িবেরাধীেদর বkেব]র ওপর সংেkেপ হেলও আেলাকপাত করা অপিরহায:
বেল মেন হয়।
বত:মােন মুসলমানেদর মেধ] এমন কেয়কিট ধারা- উপধারার উপিsিত লk] করা যায় যারা
ইজিতহাদেক ,ধু অpেয়াজনীয় মেন কের না,

বরং dীন ও ঈমােনর জn kিতকর বেল মেন

কের। তােদর মধ]কার /কােনা /কােনা দেলর মেত,

,ধু /কারআেনর এবং অnেদর মেত,

/কারআন ও হাদীেছর অnসরণই যেথh এবং মুজতািহেদর ফয়সালা /মেন চলা মােন আlাh
তা‘আলা ও তাঁর রাসূেলর (আঃ) সােথ সংি&h মুজতািহদগণেক শরীক করা।
তােদর এ ধরেনর চরমপnী অিভমত /মােটই সিঠক নয়। /কারআন- হাদীেছর বত:মােন
ইজিতহােদর pেয়াজন /কন /স সmেক: ইিতপূেব:ই উেlখ করা হেয়েছ। অথ:াৎ মুজতািহেদর
কাজ হে1 /কারআন- হাদীেছর সিঠক তাৎপয: উdার এবং হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর ও
িশয়া মেত,

/সই সােথ িন^াপ ইমােমর (আঃ),

তথা এক কথায় মা‘ছূেমর (িন^াপ

ব]িkেtর) তথা িবধানদাতা বা শরীয়তদাতার (আlাহর) pকৃত ফয়সালা ও সmাব] ফয়সালা
উpঘাটন। [মা‘ছূমগেণর (আঃ) ফয়সালােক আlাহর ফয়সালা গণ] করার কারণ,
িনেজর পk /থেক মনগড়া /কােনা কথা বেলন না,

মা‘ছূমগণ

বরং আlাh তা‘আলার ওয়াহীর িভিtেত

কথা বেলন বা ওয়াহীর সঠক ও িনভু:ল ব]াখ]া pদান কেরন।]
অতএব, এখােন আlাh ও রাসূল (:াঃ)- এর সােথ শরীক করার poই ওেঠ না। িবেশষ কের এ
ধরেনর মতামেতর pােয়ািগক তাৎপয: /ktিবেশেষ খুবই grতর হেত পাের। কারণ,

একই

যুিkর িভিtেত /কউ দাবী করেত পাের (এবং /কউ /কউ করেছও) /য, /কারআেনর বত:মােন
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হাদীেছর pেয়াজন /নই। কারণ, হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ) িনজ /থেক /কােনা কথা বেলন
িন, বরং িতিন /কারআেনর pচার- pিত{ার জnই আগমন কেরন এবং /স দািয়tই পালন কের
যান। অতএব, হাদীছ নােম হযরত রাসূলুlাh (:াঃ)- এর বাণী, কাজ ও অnেমাদন নােম যা
িকছু বলা হয় তার যেতাটুk /কারআেনর অnrপ তার pেয়াজন /নই,

কারণ,

তা /তা

/কারআেনই রেয়েছ। আর এর বাইের যা িকছু রেয়েছ তা তাঁর নােম Yতরী কের চািলেয় /দয়া
হেয়েছ। এমতাবsায় তারা বলেত পাের /য,

হাদীছ মানার অথ: হে1 /কারআেনর সােথ

হাদীছেক তথা আlাহর সােথ রাসূল (:াঃ)- /ক শরীক করা। িকnt আমরা জািন /য, এ ধরেনর
যুিk িঠক নয়। কারণ,

অেনক িবষেয় /কারআন মজীেদ সাধারণ িবধান নািযল হেয়েছ;

িবsািরত বা pােয়ািগক িবধান /দয়া হয় িন;

এ সব /kেt sয়ং রাসূলুlাh (:াঃ)- এর কথা,

আচরণ ও অnেমাদনই অব* অnসরণীয় িবধান। /যমন: নামােযর নূ]নতম শত:াবলী,
রাকা‘আত- সংখ]া ও pিkয়া (তারতীb), যাকােতর /নছাব ও হার ইত]ািদ।
একইভােব /কারআন মজীেদর আয়ােতর সিঠক তাৎপয: gহণ ও হাদীছ পরীkা- িনরীkা কের
রাসূলুlাh (:াঃ)- এর বা মা‘ছূম- এর pকৃত ফয়সালা ও সmাব] ফয়সালা /বর করার জn
িবেশষেjর pেয়াজন;

মুজতািহদই হে1ন /সই িবেশষj। অসংখ] জাল হাদীছ এবং :াহীh

নােম অিভিহত অসংখ] পরsর িবেরাধী হাদীেছর উপিsিতই এ ধরেনর িবেশষেjর
pেয়াজনীয়তা pমাণ কের।
এছাড়া,

ইিতপূেব: /যমন উেlখ করা হেয়েছ,

সব:সmতভােব gহণেযাগ] িবেবিচত হাদীছ

অnযায়ী আেলমগণ নবী- রাসূলগেণর (আঃ) উtরািধকারী ও pিতিনিধ - িবচারবুিdও যা gহণ
কের। এভােব ইজিতহাদ- িবেরাধীরা যখন হাদীছেক যেথh গণ] কের ইজিতহাদ ও মুজতািহেদর
pেয়াজনীয়তােক pত]াখ]ান করেছন, তখন হাদীছই ইজিতহাদ ও মুজতািহদেক sীকৃিত িদে1।
তাছাড়া sয়ং /কারআন মজীদ (সূরা আত্- তাওবাh: ১২২) /থেকও সমােজর জn ফkীh বা
ইসলাম- িবেশষj থাকা ফরেয /কফায়ী বেল pমািণত হয় এবং মুজতািহদই হে1ন /সই ফkীh
বা ইসলাম- িবেশষj।
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অnিদেক, যারা ইজিতহােদর িবেরািধতা কেরন ও /কারআন- হাদীেছর অnসরণেক যেথh বেল
দাবী কেরন,

তাঁরাও িকnt pকারাnের এক ধরেনর ইজিতহাদ কের থােকন এবং এক ধরেনর

ইজিতহাদ অnসরণ কের থােকন। তাঁেদর মেধ]ও পরsরিবেরাধী হাদীছ পরীkা- িনরীkা ও
gহণ- বজ:ন করার জn হাদীছ- িবেশষj (মুহািdছ) রেয়েছন এবং হাদীছ সংকলকগণ (হাদীেছর
ইমামগণ) িনেজরা হাদীছ পরীkার কেতাgেলা িনয়মনীিত ‘উdাবন কের’ তার িভিtেত হাদীছ
বাছাই কের সংকিলত কেরন এবং হাদীছেক যেথh গণ]কারী ইজিতহাদ- িবেরাধীরা /সই সব
সংকলেনর ওপর িনভ:র কেরন।
মুxতািহদগেণর nায় হাদীছ- সংকলনসমূেহর সংকলকগণও নবী- রাসূল বা মা‘:ূম ইমাম িছেলন
না এবং ভুেলর উেধ: িছেলন না। হাদীছ সংকলেনর মাধ]েম ইসলােমর /য িবরাট /খদমত তাঁরা
কেরেছন /স জn তাঁেদরেক >dা ও কৃতjতার সােথ sরণ করা সেttও এ সত]িট sীকার করেত
হেব। এমতাবsায় তাঁেদর ওপর অn িনভ:রতা যিদ আlাh ও রাসূেলর (:াঃ) সােথ শরীক করা না
হয়, তাহেল মুজতািহেদর অn অnসরণ (অ- মুজতািহদ সাধারণ মুসলমােনর জn) আlাh ও
রাসূেলর (:াঃ) সােথ শরীক করা বেল গণ] করা হেব /কন?
বstতঃ হাদীছ বাছাই করার মূলনীিত িনধ:ারণ ও তার pেয়াগও এক ধরেনর ইজিতহাদ Yব নয়।
ইজিতহােদর মূলনীিত িনধ:ারণ ও তা pেয়াগ তথা ইজিতহাদ একই ধরেনর কাজ,

তেব তা

অিধকতর িবেশষjেtর সােথ আdাম /দয়া হয়।
একজন মুজতািহদ যখন একজন মুহািdছ কতৃ:ক :াহীh বেল িচিhত /কােনা হাদীছেক pত]াখ]ান
কেরন তখন তার মােন এ নয় /য, িতিন হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর (এবং িশয়া মেত,
/সই সােথ /কােনা িন^াপ ইমােমর) /কােনা কথা,
করেছন। বরং pকৃত ব]াপার হে1 এই /য,

কাজ বা কােজর অnেমাদনেক pত]াখ]ান

হাদীছ যাচাই- বাছাই করার এক ব]াপকতর ও

িনভু:লতর মানদেN পরীkা- িনরীkা কের িতিন এ িসdােn /পৗঁেছেছন /য,

এটা আেদৗ :াহীh

হাদীছ নয় অথ:াৎ হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ) বা /য িন^াপ ব]িkেtর নােম এিট বিণ:ত
হেয়েছ িতিন আেদৗ এ কথা বেলন িন বা এ কাজ কেরন িন বা এrপ কােজর অnেমাদন /দন িন,
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অথবা এিট িছেলা sান,

কাল বা পিরিsিত dারা সীমাবd /কােনা িবষেয়র সােথ জিড়ত যা

উLতর মূলনীিত অnযায়ী আেলাচ] িবষেয় pেযাজ] নয় তথা /য িবষেয়র ফয়সালা করা হেব তা
দৃ*তঃ হাদীেছ বিণ:ত িবষেয়র সােথ অিভn হেলও pকৃত পেk তা িভn িবষয়, অতএব, তার
ফয়সালাও হেব িভn। বstতঃ এভােব িতিন নব- উdূত িবষেয় সিঠক ফয়সালা উpঘাটেনর /চhা
কেরন।
উদাহরণsrপ,

/কারআন মজীেদ ‘আ0ুেরর রস’ ( খামr)- /ক হারাম করা হেয়েছ। িকnt

একজন মুজতািহদ জােনন /য,

ইসলাম- পূব: যুেগ আরব মুশিরকরা আ0ুেরর রসেক আgেন

jাল িদেয় বা /রােদ উtp কের তােত মাদকতার gণ সৃিh হবার পর তা পান করেতা; আ0ুর
/থেক রস /বর কের তাজা তাজাই তা পান করেতা না। তাই মুজতািহদ মাদকতার gণিবহীন
আ0ুেরর তাজা রসেক (বত:মান যুেগ যার যেথh ব]বহার আেছ) /কারআন মজীেদ বিণ:ত উk
hkেমর বিহভূ:ত িভn িবষয় বেল গণ] কেরন। একইভােব, আ0ুেরর রেস মাদকতা সৃিhর পেরও
তা jাল /দয়া অব]াহত রাখেল তা কেম এক চতুথ:াংেশর নীেচ /নেম িসক:ায় পিরণত হেল তােত
আর মাদকতা থােক না িবধায় মুজতািহদ এ ঘনীভূত আ0ুর- রসেক তৃতীয় একিট িবষয় বেল গণ]
কেরন এবং এর pিত খামr- এর hkম pেযাজ] মেন কেরন না। অnিদেক ভাত পচােনা মদ বা
তােলর রেসর তািড়র কথা /কারআন মজীেদ বা হাদীেছ উেlখ না থাকেলও মুজতািহদ অিভn
gেণর কারেণ খামr- এর hkম এতdভেয়র pিত pেযাজ] গণ] কেরন।
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ইজিতহােদ মতপাথ?কO ও তার -kt
হাদীছ সংকলেনর ও হাদীছ- বণ:নাকারীর gহণেযাগ]তা ও অgহণেযাগ]তা এবং হাদীছ পরীkার
মূলনীিত ও ইজিতহােদর মূলনীিত pেo মতপাথ:ক] সহ িবিভn কারেণ অেনক িবষেয় িবিভn
মুজতািহেদর রােয় িবিভnতা /দখা যায়।
এছাড়া যারা ইজিতহােদর িবেরাধী ও ,ধু /কারআন- হাদীেছর অnসরেণর পkপাতী এবং এ
িহেসেব িনেজেদরেক ‘হাদীছপnী’ ( আহেল হাদীছ) বেল অিভিহত কের থােক তােদর মেধ]ও
একািধক /গা{ী রেয়েছ,

/যমন: snী ধারার হাদীছপnীরা “আহেল হাদীছ” নােম এবং িশয়া

ধারার হাদীছপnীরা “আখবারী” নােম পিরিচত।
snী ধারার “আহেল হাদীছ” /গা{ীর মেধ] এমনও অেনেক আেছ যারা আtকােমর /kেt
/কারআনেক বাদ িদেয় ,ধু হাদীছেকই যেথh গণ] কের এবং /কারআনেক ,ধু /তলাওয়াত কের
থােক। কারণ,

তােদর কথা,

হাদীছ হে1 রাসূলুlাh (:াঃ) কতৃ:ক /কারআেনর /মৗিখক ও

কায:তঃ ব]াখ]া। িকnt তারা এ ব]াপাের সেচতন নয় /য, যা িকছুই রাসূলুlাh (:াঃ)- এর নােম
বিণ:ত হেয়েছ তার সব িকছুই সিত] সিতই তাঁর /থেক এেসেছ এমন /কােনা িন|য়তা /দয়ার
উপায় /নই।
এ সব /গা{ীর মধ]কার মতপাথ:েক]র কারণ, /kt ও grt িনণ:য় এবং এ /থেক উdূত সমsা
িনরসেনর পnার ওপর সংেkেপ হেলও আেলাকপাত করা অপিরহায: বেল মেন হয়। আমরা
ইিতপূেব: হাদীছ gহেণর /kেt pেয়াজনীয় পূব:শত:াবলী উেlখ কেরিছ। এখােন আেরা
কেতাgেলা িবষয় উেlখ করিছ।
এ pসে0 pথেমই মানব জীবেনর িবিভn িদক সmেক: ইসলাম pদt িবিধিবধান সমূেহর মধ]কার
pকৃিতগত পাথ:েক]র ওপর আেলাকপাত করেত হয়।
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ইবাদত সংkাn িবিধিবধােনর /কােনা pাকৃিতক মানদN /নই;

এ ব]াপাের আlাh তা‘আলার

পk /থেক নািযলকৃত এবং তাঁর অnেমাদন সােপেk হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ) কতৃ:ক
িনধ:ািরত িবিধিবধানসমূহই চূড়াn। কারণ,

এ সব িবিধিবধােনর মূল উেd* হে1 আlাh

তা‘আলার pিত বাnাহর আnগত] পরীkা করা। এ কারেণ, /য সব আেদশ pদান করা হেয়েছ
তার পিরবেত: যিদ িভn ধরেনর /কােনা আেদশ /দয়া হেতা তাহেল বাnাহর জn তা- ই /মেন
চলা অপিরহায: হেতা। তাই এ জাতীয় আেদেশর িপছেন /কােনা বাsব বা পািথ:ব কারণ অnসnান
করা অnিচত। যিদও এ ধরেনর /কােনা /কােনা িবধান পালেনর পািথ:ব sফল অnসnান করেল
অেনক sফল আিবNৃত হেত পাের, িকnt এ সব sফেলর লেk]ই এ আেদশ /দয়া হেয়েছ বেল
মেন করেল ভুল হেব এবং এ সব sফল পাওয়ার উেdে* আেদশ পালন করেল তা ইবাদত বেল
গণ] হেব না অথ:াৎ pকৃত পেk আlাh তা‘আলার আেদশ পালন করা হেব না।
কতgেলা িবিধিবধান pাকৃিতক মানদেNর ওপর িভিtশীল। /যমন: খাদ]dেব]র হালাল- হারােমর
িবষয়িট। মাnেষর শরীর, মন, Yনিতকতা ও চিরেtর মধ] /থেক একিটর ওপরও িবrপ pভাব
পড়েব না এমন /কােনা বstেক হারাম করেবন অথবা িবrপ pভাব পড়েব এমন /কােনা বstেক
হালাল করেবন - এrপ dব:লতা /থেক আlাh তা‘আলা pমুk। অতএব,

সেnহ /নই /য,

হযরত আদম (আঃ) /থেক ,r কের রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (:াঃ) পয:n এ তািলকা
অিভn। অব* কখেনা /কােনা জনেগা{ীর আnগত] পরীkা করা বা /কােনা অপরােধর
শািssrপ ,ধু ঐ জনেগা{ীর জn /কােনা িচরnন হালাল বstেক সামিয়কভােব বা sায়ীভােব
হারাম করা হেত পাের,

সংি&h /গা{ী ও /ময়ােদর বাইের যার /কােনা কায:কিরতা থােক না

এবং /য সmেক: জানা থােক /য,

পরীkা বা শািsর উেdে*ই সংি&h বstেক হারাম করা

হেয়েছ।
সামািজক িবিধিবধান। এ /kেt sান- কাল ও পিরিsিতর পিরবত:নশীলতার /pিkেত আlাh
তা‘আলা কতক সাধারণ মূলনীিত ও কতক grtপূণ: িবধান pদান কেরেছন;

অবিশh

িবষয়gেলা হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ) ও তাঁর উtরািধকারীেদর এখিতয়াের এবং pচিলত
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রীিতpথার ওপর /ছেড় িদেয়েছন। /যমন: িববােহ /দনেমাহর ও নাফাkাh (ভরণ- /পাষণ)- এর
িবধান /দয়া হেয়েছ,

িকnt তার পিরমাণ রীিতpথা ও সংি&h ব]িkেদর আিথ:ক অবsা ও

সামািজক অবsােনর ওপর /ছেড় /দয়া হেয়েছ।
অথ:ৈনিতক /kেtও pায় অnrপ অবsা লk] করা যায়। /যমন: /কারআন মজীেদ মীরাছ বNেনর
sিনিদ:h িবধান /দয়া হেয়েছ ও খুমs sিনিদ:h করা হেয়েছ, িকnt যাকাত ফরয করা হেলও তার
/ন:াb ও হার িনিদ:h কের /দয়া হয় িন, বরং তা হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ) কতৃ:ক িনধ:ািরত
হেয়েছ।
দNিবিধর /kেtও একই অবsা পিরলিkত হয়। কতক /kেt /কারআন মজীেদ sিনিদ:h িবধান
/দয়া হেয়েছ এবং কতক /kেt িবষয়িট হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর িসdাn gহেণর ওপর
/ছেড় /দয়া হেয়েছ। /যমন: িববািহত sাধীন নারী- পুrেষর /যনা বা ব]িভচােরর শািs িহেসেব
psরাঘােত হত]ার িবধান /কারআন মজীেদ /নই,

১৯

িকnt হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ) /য এ

শািs কায:কর করেতন /স ব]াপাের িdমত /নই।
রাজৈনিতক,

kটৈনিতক ও সামিরক িবষেয় কতক sায়ী মূলনীিত pদান কের বাsব িসdাn

gহেণর িবষয়িট হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর িবেবচনার ওপর /ছেড় /দয়া হয় - যা তাঁর
অবত:মােন তাঁর sলািভিষk ও উtরািধকারীেদর অিধকার।
এবার িভn এক দৃিhেকাণ /থেক িবষয়িটর pিত দৃিh /দয়া যাক। তা হে1, আlাh তা‘আলা /য
সব /মৗিলক দািয়t পালেনর জn নবী- রাসূলগণেক (আঃ) /pরণ কেরন তা সংেkেপ িতনিট:
(১) মাnেষর িনকট জীবন ও জগেতর অnরােল িনিহত মহাসত] সmেক: সিঠক িবষয় তুেল ধরা ও
তার pচার, ( ২) আlাh তা‘আলা মাnেষর জn /য সব কাজ অপিরহায: কত:ব] (ফরয) rেপ
িনধ:ারণ কেরেছন ও /য সব কাজ িনেষধ (হারাম) কেরেছন তা জািনেয় /দয়া এবং (৩) নবীর
দাও‘আত্ gহণকারীেদর /নতৃt দান ও পিরচালনা।
এখােন িdতীয় িবষয়িট সmেক: বলেত হয় /য, ফরয ও হারাম সmেক: জানােনা /যেহতু নবীর
/মৗিলক দািয়t /সেহতু নবী তাঁর অnসারীেদরেক সব:জনীনভােবই তা অবগত করােবন;

313

এ

িবষেয় িতিন তাঁর অl সংখ]ক অnসারীেক জানােবন তা সmব নয়। অতএব,

আমরা এ

উপসংহাের উপনীত হেত পাির /য,

চারিট সূেt ফরয ও হারাম pমািণত হেত পাের: (১)

/কারআন মজীেদর d]থ:হীন /ঘাষণা,

( ২) হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর যুগ /থেক

ধারাবািহকভােব চেল আসা উmাহর অিভn আমল (ইজমা‘) , ( ৩) মুতাওয়ািতর হাদীছ ও (৪)
‘আkেলর অকাট] রায়। অথ:াৎ খবের ওয়ােহদ হাদীছ dারা ফরয বা হারাম pমািণত হয় না।
অব* খবের ওয়ােহদ হাদীেছর অnিবধ grtপূণ: বh /kt রেয়েছ, /যমন: jান- িবjােনর
তথ] সmিলত হাদীছ এবং pােয়ািগক /kt সংি&h /ছাটখােটা বা িবsািরত িবধান সংি&h হাদীছ।
আlাh তা‘আলা যা িকছু ফরয কেরেছন তা সmাদন না করেল বাnাh অব*ই শািsেযাগ] হেব
এবং িতিন যা িকছু হারাম কেরেছন /স সব কাজ সmাদন করেলও শািsেযাগ] হেব (যিদও
অেnর অিধকার হরণ বা িবনh বা ল^ন করা ব]তীত /য সব অপরাধ করা হেয়েছ আnিরক
অnতাপ সহ তার পুনরাবৃিt /থেক িবরত থাকেল আlাh তা‘আলা তার শািs মওkফ কের
/দেবন)। এই ফরয ও হারাম ব]িতেরেক মানব জীবেনর বাকী সকল /kেt বাnাh পুেরাপুির
sাধীন। অব* এই sাধীন /kেtর মেধ] কতক কাজ ফরয না হেলও উtম,

কল]াণকর ও

আlাh তা‘আলার পসnনীয়; হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ) এ ধরেনর কাজ সmাদন করেতন
ও তা করার জn অnেদরেক উৎসািহত করেতন এবং /য সব কাজ হারাম না হেলও
অপসnনীয় ও rিচিবগিহ:ত, রাসূলুlাh (:াঃ) তা /থেক িবরত থাকেতন ও তাঁর অপসn pকাশ
করেতন। এ ধরেনর িবষেয়র /বশীর ভাগই খবের ওয়ােহদ হাদীেছ পাওয়া যায়।
এই /শেষাk িবষয় সমূেহ অথ:াৎ পসnনীয় ও অপসnনীয় িবষয়সমূেহ /ktিবেশেষ তথ]গত
মতপাথ:ক] রেয়েছ এবং /kt- িবেশেষ তথ]গত মতপাথ:ক] না থাকেলও িসdাn gহণ তথা
হাদীেছর ব]বহািরক িদক িনণ:েয় মতপাথ:ক] হেয়েছ। অথ:াৎ /কােনা িবষয়েক /কউ হয়েতা ফরয
অেথ: gহণ কেরেছন, আবার /কউ পসnনীয় অেথ: gহণ করেছন। /তমিন /কােনা িবষয়েক /কউ
হারাম অেথ: gহণ কেরেছন, আবার /কউ অপসnনীয় অেথ: gহণ কেরেছন। িকnt সিঠক কথা
হে1 এই /য,

িবতিক:ত মতামত dারা ফরয বা হারাম িনধ:ািরত হয় না। কারণ,
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আlাh

তা‘আলা বা তাঁর পk /থেক তাঁর রাসূল (:াঃ) /কােনা কাজেক ফরয বা হারাম বেল িনধ:ারণ
করেল তা খবের ওয়ােহদ হাদীেছর মেতা খুবই সীিমত সংখ]ক সূেtর বণ:নার মেধ] সীমাবd
থাকেতা না।
কতgেলা মতপাথ:ক] ঘেটেছ িবsািরত বা বাsবায়নসংkাn িবিধ- িবধােনর /kেt অথবা /গৗণ
িবষেয়, অথবা একিট িবষয় আেদৗ িবধান িহেসেব গণ] িকনা /স ব]াপাের। /যমন: Yদিনক পাঁচ
ওয়ােk সেতেরা রাk‘আত্ নামায ফরয হবার ব]াপাের িবতক: /নই,

নামােযর পূব:pstিত ও

নামােযর মধ]কার ফরয কাজgেলা িনেয়ও িবতক: /নই। িকnt সূরা ফােতহার পের একিট পুেরা
সূরা পড়েত হেব, নািক আংিশক পড়েলই যেথh হেব - এ ব]াপাের িবতক: আেছ। এ িবতক:ই
pমাণ কের /য,

িবষয়িট ফরয সংkাn নয়,

অথ:াৎ পূণ: সূরা পড়া অপিরহায: নয়। কারণ,

অপিরহায: হেল sয়ং হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর যুগ /থেক এ ব]াপাের মুসলমানেদর
ধারণা ও আমল অিভn হেতা এবং িবতেক:র সৃিh হেতা না। /তমিন নামােযর তাশাthd, দrদ
ও সালােমর বাক]াবলীেত শbগত িবিভnতা /দখা যায় - যা pমাণ কের /য, এর মূল িবষয়টা
যrরী, তেব এর শbাবলীেত িবিভnতা থাকেত পাের। িকnt pেত]ক রাk‘আেত সূরা ফােতহার
পূেব: “িবসিমlািহr রাহমািনর রাহীম” পড়েত হেব িকনা /স pেoর সমাধান ‘আkলী দলীেলর
dারা করেত হেব। তা হে1, /যেহতু সূরা তাওবাহর ,rেত “িবসিমlাh” /নই /সেহতু অnাn
সূরার ,rেত /য “িবসিমlাh” রেয়েছ তা ঐ সব সূরার (সূরা ফােতহাh সহ) অংশ, অতএব,
তা না পড়েল ঐ সব সূরা পাঠ সmূণ: হেব না।
নামােযর িভতের পঠনীয় তাশাthd ও দrেদর পােঠ মতপাথ:ক] /থেক বুঝা যায় /য,

হযরত

রাসূেল আকরাম (:াঃ) এ ব]াপাের িবিভn সময় িবিভn শbাবলী ব]বহার কেরেছন; এ ব]াপাের
িতিন সব সময় অিভn শbাবলী ব]বহার করেল মতপাথ:ক] হেতা না। /তমিন নামােয হাত কী
অবsায় থাকেব তার সােথ নামােযর আেদৗ /কােনা সংি&hতা আেছ বেল মেন হয় না। তাই এ
ব]াপাের িতন ধরেনর মত ও আমল /দখা যায়, তেব /কউই িবষয়িটেক নামােযর অnতম ফরয
কাজ বেল গণ] কেরন না বা তাঁেদর মেতর অnথা হেল নামায বািতল হেয় যােব বেলও মেন
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কেরন না। তা সেttও অেনেক িবষয়িট িনেয় বাড়াবিড় কের থােকন যা িবেভেদর কারণ হেয়
দাঁড়ায়।
মতপাথ:েক]র কতgেলা িবষয় হে1 সামািজক, অথ:ৈনিতক ও িবচার- ফয়সালা সংkাn। এ সব
/kেt সাধারণতঃ িবিভn হাদীেছ pাp তথ]ািদর মধ]কার পাথ:ক] /থেক মতপাথ:ক] ঘেটেছ।
/যমন: /কােনা /কােনা dেব] যাকাত pেযাজ] হওয়া বা না- হওয়া pেo মতপাথ:ক]। িকnt এ
জাতীয় শাখাগত িবধান /যেহতু সরাসির আlাh তা‘আলার পk /থেক িনধ:ািরত নয়,

/সেহতু

িনঃসেnেহ তা হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর এিYতয়ারাধীন িবষয় িছেলা। এ কারেণ
হয়েতা িতিন িবিভn সমেয় গৃহীত িসdােn পাথ:ক] কের থাকেবন। হয়েতা িতিন /কােনা এক সময়
একিট dেব]র ওপর যাকাত আেরাপ কের থাকেবন এবং অn এক সময় িতিন dব]িটেক যাকাতবিহভূ:ত /রেখ থাকেবন। অথবা হয়েতা বাsব অবsা িবেবচনায় িতিন একই dেব]র /kেt কােরা
কাছ /থেক যাকাত gহণ কের থাকেবন এবং কাউেক ঐ বstর জn যাকাত pদান /থেক /রহাই
িদেয় থাকেবন।
বলা বাhল] /য,

আথ:- সামািজক িবষেয় sীয় এিYতয়ারাধীন /kেt হযরত রাসূেল আকরাম

(:াঃ)- এর জn বাsব অবsা িবেবচনায় িবিভn িসdাn gহেণর এিYতয়ার িছেলা এবং এrপ
/kেt হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর উtরািধকারীেদর জnও িবচার- িবেবচনা অnযায়ী
িসdাn gহেণর এিYতয়ার রেয়েছ বেল মেন করা /যেত পাের। এ /kেt pােয়ািগক ব]াপাের,
ইিতপূেব: খবের ওয়ােহd হাদীছ gহেণর জn /য সব শেত:র উেlখ করা হেয়েছ তা পূরণ
সােপেk িবিভn হাদীেছর মধ] /থেক যার কােছ /যিট অিধকতর িনভ:রেযাগ] মেন হয় িতিন /সিটর
অnসরণ করেল বা sীয় িবেবচনা অnযায়ী নতুন িসdাn িনেলও অsিবধা /নই।
আlাh তা‘আলা /যভােব ধরণীর বুেক তাঁর pকৃত pিতিনিধ নবী- রাসূলগণেক (আঃ)
িবিধিবধােনর /kেt পুেরাপুির হাত- পা /বঁেধ /দন িন,
gহেণর এিYতয়ার িদেয়েছন,

বরং িকছু /kেt sাধীনভােব িসdাn

/তমিন িতিন নবী- রাসূলগেণর (আঃ) উtরািধকারী ও

pিতিনিধগণেকও পুেরাপুির হাত- পা /বঁেধ /দন িন,
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যিদও তাঁেদর sাধীন এিYতয়ােরর /kt

অব*ই নবী- রাসূলগেণর (আঃ) sাধীন এখিতয়ােরর /kেtর তুলনায় অেপkাকৃত সuিচত এবং
নবী- রাসূলগেণর (আঃ) এিYতয়ার আlাh তা‘আলার িবধান dারা সীমাবd হেলও তাঁেদর
এিYতয়ার একই সােথ সংি&h নবীর অকাট] ও শর‘ঈ িবধান dারাও সীমাবd।
িকnt নবীর উtরািধকারী ও pিতিনিধ যখন আথ:- সামািজক ও রাজৈনিতক িবষয়ািদর আওতাভুk
/কােনা িবষেয় নবীর িসdাnিটেক ‘নীিতগত বা শর‘ঈ িসdাn নয়, বরং সমাজেনতা ও রাTেনতা
িহেসেব তাঁর পk /থেক আথ:- সামািজক বা রাজৈনিতক /গৗণ িসdাn’ িহেসেব /দখেত পান যা িবেশষ sান,

কাল বা পিরিsিতর সােথ সmক:যk
ু ,

/স /kেt িতিন যথাযথ মেন করেল

sতnt িসdাnও gহণ করেত পােরন, যিদও নবীর িসdােnর hবh অnসরণ ও বাsবায়েন /কােনা
অsিবধা না হেল িতিন তােকই অgািধকার /দেবন।
এ pসে0 একিট উদাহরণ /দয়া /যেত পাের। হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ) তাঁর পালকপুt
হযরত যায়েpক (রাঃ) sীয় stীেক tালাk /দয়া /থেক িবরত থাকেত বেলিছেলন। িকnt এরপরও
যায়d (রাঃ) sীয় stীেক tালাk িদেয়িছেলন। কারণ,
িনেষধ /কােনা শর‘ঈ িনেদ:শ িছেলা না,

হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর এ

বরং তাঁর এ িনেদ:শ িছেলা যায়d (রাঃ)- এর মুrbী

িহেসেব তাঁর কল]াণকািমতা। /যেহতু আlাh তা‘আলা tালাk দােনর অnমিত িদেয়েছন,
অতএব, রাসূেলর (:াঃ) কথা না ,েন sীয় stীেক tালাk /দয়ায় যায়d- এর /কােনা gনাh হয়
িন।
যিদও,

/কারআন মজীেদর /ঘাষণা অnযায়ী,

মুসলমানেদর ওপর তােদর িনেজেদর /চেয়ও

রাসূেলর (:াঃ) /বশী অিধকার রেয়েছ - এ দৃিhেত বলা /যেত পাের /য, যায়েদর পেk হযরত
রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর িনেষধ অমাn করা িঠক হয় িন। তেব /দখেত হেব /য, এ িনেষধিট
/কাn পয:ােয়র; িনঃসেnেহ এ িনেষধ /কােনা দৃঢ় পয:ােয়র িনেষধ িছেলা না,

বরং এ িছেলা

যায়d- দmিতর কল]াণকামনা /থেক উdূত ন:ীহত্ মাt যা /মেন /নয়া বা না /নয়ার িবষয়িট
িতিন ব]িk যায়েদর (রাঃ) ওপর /ছেড় িদেয়িছেলন।
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অnিদেক হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ) একজন :াহাবীর pিত তাঁর কnােক অপর একজন
:াহাবীর (িযিন িছেলন িনঃs) সােথ িববাহ িদেত বলেল কnার িপতা তােত রাযী হন িন; এেতও
ঐ :াহাবী /কােনা শর‘ঈ আেদশ ল^ন কেরন িন। িকnt /মেন /নয়া অপিরহায: না হওয়া সেttও
উk কnা /কবল হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ) সnth হেবন িবেবচনায় উk িনঃs :াহাবীেক
িববাহ কেরন। তেব মুসলমানেদর ওপর তােদর িনেজেদর /চেয়ও রাসূেলর (:াঃ) /য /বশী
অিধকার,

রাTীয় ও সামািজক- সামিhক ব]াপাের তা মুসলমানেদর জn ফরয পয:ায়ভুk,

একাn ব]িkগত /kেt নয়।
এ জাতীয় ঘটনাবলী /থেক pমািণত হয় /য, হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর সকল আেদশ
বা কাজই তাঁর উmােতর জn শর‘ঈ আেদশ অথবা অপিরহায:ভােব /মেন চলার পয:ােয়র আেদশ
বা অব* অnসরণীয় কাজ িছেলা না।
এ pসে0 আেরকিট grtপূণ: িবষয় উেlখ করা pেয়াজন /য,

/যেহতু নবী মু’িমনেদর ওপর

তােদর িনেজেদর /চেয়ও /বশী অিধকার রােখন /সেহতু িতিন উmাত্,

রাT,

সমাজ ও

ব]িkেদর জn কল]াণ িবেবচনা করেল তােদর ব]িkগত অিধকাের হsেkপ করার তথা
ব]িkগত অিধকারেক সuিচত করার অিধকার রােখন। অথ:াৎ নবী কাউেক হারাম কােজর িনেদ:শ
িদেত পােরন না (যা আসেল নবীর পk /থেক ঘটার poই ওেঠ না),

িকnt িতিন কল]াণ বা

অপিরহায: িবেবচনা করেল তােদরেক হালাল /থেক িবরত রাখার অিধকার রােখন।
উদাহরণsrপ,

মূলগতভােব ইসলামী শরী‘আেত d’জন মু’িমন নর- নারীর মেধ] িববাহ

অnেমািদত হেলও নবী ইসলামী রােTর বাইেরর /কােনা নর- নারীর সােথ (যিদও তারা মুসিলম)
ইসলামী রােTর নাগিরকেদর িববােহর ওপর িনেষধাjা আেরাপ করেত পােরন। তেব এটা
/কােনা sায়ী শর‘ঈ িবধান হেব না, বরং এ হেব সামিয়ক রাTীয় িবধান এবং তা কায:কর রাখা
যেতািদন অপিরহায: িবেবিচত হেব তেতািদন তা কায:কর থাকেব;

অতঃপর নবী বা তাঁর

উtরািধকারী pেয়াজনেবােধ তা তুেল িনেত ও পুনরায় pেয়াজন হেল তা পুনরায় আেরাপ করেত
পােরন। dব]মূল] িনয়ntণ,

সmদ জাতীয়করণ বা ভূিম অিধgহণ এ পয:ােয়র কাজ /য /kেt
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নবীর /যমন sাধীন এিYতয়ার রেয়েছ,

/তমিন নবীর উtরািধকারী বা pিতিনিধরও sাধীন

এিYতয়ার রেয়েছ।
এছাড়া হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর snাত্ (তাঁর pবিত:ত ঐিতh) িনেয়ও মতপাথ:ক]
হেয়েছ। উদাহরণsrপ,

মুসলমান পুrষেদর দািড় রাখার pেo ওলামােয় ইসলােমর মেধ]

মৈতক] রেয়েছ, িকnt দািড় ছাঁটা বা /ছাট করা pেo মতপাথ:ক] রেয়েছ। অতএব, সেnহ /নই
/য,

দািড় রাখাই snাত্,

sিনিদ:h মােপর দািড় রাখা snাত্ নয়। কারণ,

sিনিদ:h মােপর

দািড় রাখা snাত্ হেল এ িবষেয় মতপাথ:ক] সৃিh হেতা না। /তমিন /কারআন মজীেদ তাk্ওয়ার
/পাশাক পিরধান করার িনেদ:শ /দয়া হেয়েছ, িকnt হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ) /য লmা /ঢালা
জামা পিরধান করেতন, তা িক তাk্ওয়ার /পাশাক িহেসেব পরেতন, নািক আরবেদর ঐিতh
ও আবহাওয়াগত কারেণ পরেতন (যােত অব* তাk্ওয়ার শত:ও পূরণ হেতা) - এ ব]াপাের
মতপাথ:ক] সৃিh হেয়েছ। /যেহতু এ ব]াপাের মতপাথ:ক] সৃিh হেয়েছ /সেহতু আরবেদর
/পাশােকর মেতা /পাশাক পিরধান করা /য snাত্ নয় তােত সেnেহর অবকাশ /নই। কারণ,
তা snাত্ হেল এ ব]াপাের মতপাথ:ক] সৃিh হেতা না।
এ আেলাচনা /থেক ssh /য,

মতপাথ:েক]র িবষয়gেলা /মৗিলক বা মুখ] নয়। তাই এ সব

/kেt মতপাথ:ক] থাকা সmব হেয়েছ এবং এসব িবষেয় মতপাথ:ক] থাকায় /কােনা সমsাও
/নই। সমsা হয় তখনই যখন এ সব িবষেয়র ওপর অিতিরk grt আেরাপ করা হয় অথবা
এর িভিtেত ফরয বা হারাম িনধ:ারেণর /চhা করা হয়।
অব* ইজিতহাদী মতপাথ:েক]র কতgেলা িবষয় ইজিতহাদী নীিতমালা িনধ:ারেণ dব:লতা /থেক
উৎসািরত। এ িবষয়িট যেথh grtপূণ:। এ কারেণ ইজিতহােদর অব]াহত চচ:া, মতপাথ:েক]র
িবষয়gেলােত পারsিরক দলীল- pমাণেক আেবগমুkভােব িবে&ষণ এবং ইজিতহাদী নীিতমালা
ও মুজতািহেদর gণাবলী সmেক: পুনিব:েবচনার জn মানিসক pstিত অপিরহায:। অথ:াৎ একজন
মুজতািহেদর িনকট যখনই /কােনা সত] উpঘািটত হেব তখিন তা gহণ কের /নয়ার জn তাঁর
মানিসক pstিত থাকেত হেব। /তমিন একজন মুজতািহদ jান- িবjােনর শাখা- pশাখা সমূেহ,
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িবেশষ কের মানিবক িবjান সমূেহ যেতা /বশী বু]ৎপিtর অিধকারী হেবন তাঁর পেk িবিভn
সমsােক সিঠকভােব িচিhত করা ও তার সিঠক সমাধান উdাবন করা তেতাই সহজতর হেব।
এ কারেণ,

ইিতপূেব: /যমন উেlখ করা হেয়েছ,

একজন মুজতািহেদর জn /কারআন

নািযলকালীন ও জােহিলয়]াত্ যুেগর আরবেদর ভাষার ব]াকরণগত খুিটনািট িবষেয়র সােথ
পিরিচত থাকার পাশাপািশ jানতtt,

তাৎপয:িবjান,

ভাষাতtt,

বু]ৎপিtর এবং ইসলােমর /মৗিলক উপsাপনা সমূহ (তাওহীদ,

যুিkিবjান ও দশ:েন

আেখরাত্ ও িরসালাত্)/ক

িবচারবুিdর আেলােক ও /কারআন মজীেদর আেলােক /পশ করার /যাগ]তার অিধকারী হেত
হেব। এছাড়া তাঁেক পিরবত:নশীল চলমান জীবন ও জগেতর পিরিsিত সmেক: সদা অবিহত
থাকেত হেব। তাঁেক িবিভn ধারার উছূেল হাদীছ (হাদীছ শােstর মূলনীিত) ও /দরায়ােত হাদীছ
(হাদীছ পরীkণ শাst)- এর মানদN এবং উছূেল িফkh (ইজিতহােদর মূলনীিত) সmেক: গভীর
ধারণার অিধকারী হেত হেব। এভােব তাঁেক পূব:বত:ী হাদীছ সংgাহক,

হাদীছ িবেশষj ও

মুজতািহদগেণর িনধ:ািরত উছূেলর ভুলtrিট িচিhতকরণ ও সংেশাধেনর /যাগ]তার অিধকারী হেত
হেব। /কবল তখনই তাঁর পেk সকল ব]াপাের pায় িনভু:ল িসdােn /পৗঁছা ও মতপাথ:ক] িনরসেন
অবদান রাখা সmব হেব।

কৃতjতা
পুেরাপুির িবচারবুিdর আেলােক জীবন ও জগেতর অnরােল িনিহত মহাসত] উpঘাটন কের
পূণ:া0 gn রচনা সmবতঃ বাংলা ভাষায় এটাই pথম। এ পয:ােয় ইিতপূেব: বাংলা ভাষায় /য সব
gn রিচত হেয়েছ তার মেধ] পুেরাপুির sিবns ও পূণ:া0 gn,

িবেশষ কের িবচারবুিdর

ভাবােবগমুk উপsাপন অt gnকােরর /চােখ পেড় িন। তেব িবnােস dব:লতা, অপূণ:া0তা ও
ভাবােবেগর সংিম>ণ সেttও ইিতপূেব: এ পেথ যারা অবদান /রেখেছন তাঁরা িবরাট /খদমত
আdাম িদেয়েছন। িবেশষ কের সূচনাকারীর grt অেনক /বশী। তাঁেদর /লখা dারা আিম যেথh
অnpািণত হেয়িছ। অnিদেক আরবী ও ফাস:ী ভাষায় এ িবষেয় pচুর সংখ]ক sিবns, পূণ:া0
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ও ভাবােবগমুk gn pকািশত হেয়েছ। িবেশষ কের ফাস:ী ভাষায় /লখা এতদসংkাn কতক gn
/লখকেক িবচারবুিdর sসংহত pেয়ােগ উdুd কেরেছ।
িবচারবুিdর দলীল ব]িkিবেশেষর সmদ নয়, বরং সব:জনীন সmদ এবং /য /কউ তা অধ]য়ন
করার পর তােক সিঠক িহেসেব /দখেত পায় তখন তা তার িনজs সmেদ পিরণত হেয় যায়। এ
িবষয়িট অt gেnর ভূিমকায় উেlখ কেরিছ। তা সেttও /য সব মনীষীর এ িবষয়ক /লখা অt
gnকােরর িবচারবুিdেক শািনত কেরেছ এবং অt gn রচনায় উdুd কেরেছ,

িবচারবুিdর

দলীলেক dব:ল না করার লেk] gnমেধ] তাঁেদর নাম তথ]সূt িহেসেব ব]বহার না করেলও এবং
ভূিমকায় তাঁেদর নাম উেlখ না করেলও তাঁেদর pিত কৃতjতা jাপন করােক িনেজর জn
অপিরহায: গণ] করিছ। তাই এখােন তাঁেদর কথা sরণ করেত চাই।
এ ব]াপাের সব:pথম যার কথা sরণ করিছ িতিন হেলন আমার dীনী িশkক িপতৃpতীম হযরত
মওলানা মুহাmদ আবdর রহীম (রঃ)। তাঁর /লখা ‘মহাসেত]র সnােন’ gn এ ব]াপাের আমার
মন- মগযেক যথh pভািবত কেরেছ। অতঃপর sরণ করিছ ইরােনর sনামখ]াত ইসলামী মনীষী
হযরত আয়াতুlাh জা‘ফাr /সাwহানী, হযরত আয়াতুlাh তাkী /ম:বাh ইয়াuদী ও hjাতুল
ইসলাম ওয়াল মুসিলমীন /মাহাmাদ /মাহাmাদী /রইশাহরী- /ক (আlাh তা‘আলা তাঁেদরেক ,ভ
pিতদান pদান কrন)। তাঁেদর এতিdষয়ক /লখা আমােক জীবন ও জগেতর অnরােল িনিহত
মহাসত]েক িবচারবুিdর আেলােক /দখার /kেt ব]াপকভােব সাহায] কেরেছ।
এ ছাড়া কতক /kেt হযরত ইমাম /খােমইনী (রঃ),

শহীদ হযরত আয়াতুlাh /মারতাযা

/মাতাtহারী (রঃ) ও হযরত আয়াতুlাh /মাহাmাদ তাkী জা‘ফারী (রঃ)- এর /কােনা /কােনা /লখা
আমােক তাৎপেয:র গভীের pেবেশ সহায়তা কেরেছ। িবেশষ কের হযরত আয়াতুlাh /মাহাmাদ
তাkী জা‘ফারী (রঃ) িবষয়বstর এেতা গভীের pেবশ কেরেছন ও িবচারবুিdর pেয়াগেক
এমনভােব দূরতম ও সূkতম dব:লতা /থেকও মুk কেরেছন /য,

তা আমােক দাrণভােব

িবিsত ও অিভভূত কেরেছ। (আlাh তা‘আলা এ মহান মনীষীেদরেক আলেম বারযােখর
/বেহশেত sেখ- শািnেত রাখুন এবং /শষ িবচাের অিবন-র জাnাত্ ন:ীb কrন।)
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পিরিশD- ১

ডারউইনিবjােনর নােম অn িবIাস :তtt পা|াত] জগত /থেক িবjােনর নােম উdূত /য সব তtt সারা িবে- আেলাড়ন সৃিh কেরেছ তার
মেধ] ডারউেনর তtt অnতম। িবেশষ কের পা|াত] িশkায় িশিkত pাচ]বাসীেদর pায় সকেলর
িনকট এ তtt অ'াn বেল গণ] হেয়েছ। এ কারেণ, এমনিক পা|ােত]র িবjানীেদর মেধ]ও এ
তেttর যথাথ:তা সmেn িবতক: ও সংশয় সৃিh হেলও pােচ] তা এখেনা pায় ঐশী বাণীর nায় /চাখ
বুঁেজ gহণ করা হে1।
িবsেয়র ব]াপার এই /য,

/য সব /মৗিলক ধম:gnেক ঐশী বেল দাবী করা হয় অেনেক তার

মেধ] /যিটেত িব-াসী বা ঈমানদার হবার দাবী কের /স gেnর অেনক কথার যথাথ:তায় সেnহ
/পাষণ করেলও পা|াত] /থেক িবjােনর নােম pচািরত /কােনা তেtt,

িবেশষ কের

‘িববত:নবাদ’ (Theory of Evolution) নােম অিভিহত ডারউইনতেtt িবndমাt সেnহ /পাষণ ইদানীং) করেত রাযী নয়।,

িবেশষ কের পাঠ]পুsেক Theory of Evolution - এর অnবাদ

‘অিভব]িkবাদ’ করেত /দখা যাে1 যা এ বাংলা শbিটর ‘pথম তাৎপেয:র’ িবচাের ভুল
অnবাদ; অব* ‘kমিবকাশবাদ’ অnবাদ ভুল নয়।Yবিশh] হে1 অথচ িবjােনর অnতম (
সেnহ /পাষণ করা এবং সেnহ /পাষেণর পিরেpিkেত পয:ােলাচনা ও অnসnান করা। িকnt
অেন/কই িবjানমনs হবার ভান বা দাবী করেলও এ জাতীয় তেttর /kেt তােদর আচরণ
পুেরাপুির অৈবjািনক, বরং অn িব-াসী আচরণ।
এ pসে0 pথেমই উেlখ করেত হয় /য,

/কােনা তttেক Yবjািনক তtt বেল দাবী করা বা

/কােনা িবjানীর পk /থেক উপsাপন করা হেলই /য তা সিত] সিত]ই Yবjািনক তেttর
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পয:ায়ভুk হেব তা মেন করার কারণ /নই। কারণ,

একিট তেttর িবjানিভিtক হবার জেn

িবিভn শত: রেয়েছ; /স সব শেত:র সবgেলা পূরণ না হেল তােক Yবjািনক তtt বলা চেল না।
/য /কােনা Yবjািনক তttেকই িবষয়বstেভেদ অnসnান ও পয:ােলাচনা বা পরীkা dারা
অকাট]ভােব pমািণত হেত হেব। ,ধু যুিk dারা /কােনা িকছু pমাণ করা দশ:েনর কাজ,
িবjােনর কাজ নয়। িকnt সকল যুেগই /দখা (িবjান অেথ:pচিলত সীমাবd অেথ: তথা বst)
/গেছ,

বstিবjানী এমন িবষেয় কথা বেলেছন (এবং দাশ:িনকও)যা তাঁর িবষেয়র (Subject)

আওতাভুk নয়,

অথবা আওতাভুk হেলও অকাট]ভােব pমািণত হবার জেn pেয়াজনীয়

শত:াবলী পূরণ করা হয় িন। িকnt তা সেttও একজন pিথতযশা িবjানীর পk /থেক উপsািপত
হবার কারেণ /লােকরা তা অnভােব gহণ কেরেছ।
kসংsারা1n খৃsান ধেম:র ধম:েনতােদর িনপীড়নমূলক কেঠার িনয়ntেণর িবrেd িবেdাহ কের
ইউেরােপ /য /রেনসাঁ সংঘিটত হয় তার পৃ{েপাষকতায় /সখােন িবjান ও িশেlর ব]াপক উnিত
সািধত হয় (যিদও তা সmব হেয়িছল pােচ]র উপিনেবশসমূহ /থেক লুিNত সmদলb পুঁিজ
িবিনেয়াগ কের)। এ কারেণ পা|ােত] এক অেথ: িবjান ধেম:র sলািভিষk হয় এবং িবjােনর
নােম যা িকছু উপsািপত হয় /লােকরা তােকই অ'াn বেল অnভােব িব-াস করেত থােক। ফেল
/য /কােনা বkব] gহণ করােনার জেn সহজতম পnা হেয় দাঁড়ায় তা িবjােনর নােম উপsাপন
করা।
এ pবণতার কারেণ পা|ােত] িবjােনর নােম এমন অেনক দাবী উপsাপন করা হয় যা
পরবত:ীকােল অকাট]ভােব 'াn বেল pমািণত হেয়েছ অথবা ssh হেয় /গেছ /য,

সংি&h

তttিট অকাট]ভােব pমািণত হয় িন। িকnt তা সেttও সাধারণ মাnষ, িবেশষ কের হীনমnতায়
আkাn pােচ]র পা|াত]াnসারীরা তােক অnভােব িব-াস করেতই থােক। ডারউইন- তtt এ
ধরেনরই একিট তtt।
এ pসে0 সব:pথম /য কথািট উেlখ করা pেয়াজন মেন কির তা হে1, অেনেক ডারউইেনর
িববত:ন বা kমিবকাশ তেttর িভিtেত সৃিhকত:ার pেয়াজনীয়তােক অsীকার করেত চাইেছ যিদও
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তা এক মূখ:তাব]dক উপসংহার Yব নয়। কারণ,

িববত:নবাদ dারা সৃিhকত:ার অিsেtর

অপিরহায:তা অpমািণত হয় না।
বstতঃ pােণর সৃিh ও pজািতসমূেহর উdব যিদ িববত:েনর মধ] িদেয় ঘেট থােক তাহেলও এটা
অনsীকায: /য,

তা ‘কারণ ও ফলাফল িবিধ’র আওতায় (যােক সাধারণতঃ ‘কায:কারণ িবিধ’

বলা হেয় থােক) সংঘিটত হেয়িছল।
কিথত িববত:েনর িবিধ সহ সকল pাকৃিতক িবিধ এমনই সূk ও িনভু:ল িহসাবিনকাশিভিtক jািনক িবিধ /যYব,
সmব নয়;

একজন সব:j মহািবjানী ব]তীত কােরা পেk এ সব িবিধ Yতরী করা

িনেজ িনেজই এ সব িবিধ Yতরী ও কায:কর হওয়ার /তা poই ওেঠ না। এ

‘পিরবত:নশীল বা িববত:নশীল’ িব- ও তার মধ]s অসংখ] pাণশীল অিst ও pাণহীন বstর
উdব বা অnতঃ pথম সূচনার জেn পিরবত:ন ও িববত:েনর উেধ: একিট পরম িবjানী উৎেসর
অিst অপিরহায:। অnথায় অিstজ -গেতর সূচনােক ব]াখ]া করা যায় না। কারণ, সৃিhর সূচনা
কিথত pসািরত ‘আিদ বst’ /থেকই /হাক বা ‘আিদ কিণকা’ (Primary Particle) /থেকই /হাক,
তার উৎস এবং তােত সৃh আেলাড়ন বা িবে,ারণ যা অব*ই sপিরকিlত বা উেd*মুখী )
সৃিhর জেn একিট কারেণর pেয়াজন (িছেলাএবং অিনবায:ভােবই /স কারণেক পরম
ই1াশিk, পরম jান ও সীমাহীন শিkkমতার অিধকারী হেত হেব। এ রকম একজন সtার ন ও দশ:ন সৃিhpিkয়ার ব]াখ]া িদেত িগেয় এক সময়অিst /মেন /নয়া ছাড়া সকল িবjা‘জািন
না’ বেল মুখ থুবেড় পড়েত বাধ]। আর ‘জািন না’ বলার পের সংি&h তেttর /গাটাটাই gেস
পড়েত বাধ]।
অnিদেক যারা বেল,

‘এমিনেতই িছেলা’ বা ‘এমিনই হেয়িছেলা’ তারা তােদর না- জানার

কথা sীকার করার মেতা সৎ সাহসও রােখ না এবং sীয় অjতােক অsীকার করেত িগেয়
pকারাnের কারণ ও ফলাফল িবিধর দাবীেকও অsীকার করেছ।
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যা- ই /হাক, সৃিhকত:ার অিsেtর িবষয়িট একিট sতঃpমািণত িবষয়। এখন po হে1, িতিন
কীভােব এ িব-েলাক ও তার অnভুk
: সব িকছু সৃিh কেরেছন? pিতিট বst ও pাণীpজািতেক
sতntভােব সৃিh কেরেছন, নািক িববত:নpিkয়ায়?
বলা বাhল] /য,

সৃিhকত:া চাইেল pিতিট সৃিhেক sতntভােব সৃিh করেত পােরন,

আবার

চাইেল কারণ ও ফলাফল িবিধেক এমনভােব িবns কের িদেত পােরন যােত িববত:েনর pিkয়ায়
যথাসমেয় এেককিট বst ও pজািতর আিবভ:াব ঘটেব। এ ব]াপাের িতিন পুেরাপুির sাধীন এবং
ঊভয় অবsায়ই সমg সৃিh তাঁর মুখােপkী। িতিন এ d’িট pিkয়ার /কানিট অবলmন কেরেছন তা
আমরা pত]k ও পয:েবkণ করেত পাির িন,

কারণ তা সৃদূর অতীেতর এমন এক সমেয়র

ব]াপার /য সমেয়র /কােনা অকাট] দলীল (Document) বা সাk] (Evidence) থাকা সmব নয়।
সৃিhেলােকর িনদশ:নািদর পরীkামূলক Yবjািনক িবে&ষেণর মাধ]েমও এ ব]াপাের অকাট]
ধারণায় উপনীত হওয়া সmব নয়,

কারণ পরীkামূলক িবjান এখেনা তেতাখািন অgগিত

হািসল করেত পাের িন; হয়েতা ভিবSেত কখেনা হেব।
তেব পয:েবkণ /থেক অকাট]ভােব এ ধারণায় উপনীত হওয়া যায় /য, pাণহীন বstর pাকৃিতক
পিরবত:নসমূহ একিট পূব:িনধ:ািরত sদীঘ:কালীন যািntক pিkয়ায় তথা িববত:নpিkয়ায় সংঘিটত
হেয়েছ। িকnt pাণীpজািতসমূেহর উdব যািntক pিkয়ায় হওয়ার সmাবনা পয:েবkণ ও /যৗিkক
উপসংহার /কােনাটােতই pমািণত হয় না।
আজ পয:n িবjানীরা এমন /কান যািntক pাকৃিতক িবিধর সnান পান িন যার ফেল /কােনা
pাণশীেলর হsেkপ ছাড়াই িনXpাণ পদাথ: /থেক sয়ংিkয়ভােব pােণর বা pাণশীল /কানিকছু
(এমনিক তা এক /কাষ িবিশh অণুজীব হেলও) অিstলাভ করেত পাের।
pকৃত পেk বstজগেত pােণর pথম িবকাশ এক মহািবsয়। অnিদেক িবিভn pজািতর মধ]কার
পাথ:ক]gেলাও এমন /য,

কােরা হsেkপ ছাড়া /কবল পিরেবশগত পিরবত:েনর কারেণই এক

pজািত /থেক অn pজািতর উdব ঘটা সmব নয়। কারণ,
/কবল বািhক বা শারীিরক পাথ:ক]ই নয়,

িবিভn pজািতর মধ]কার পাথ:ক]

বরং অভ]nরীণ পাথ:ক]ও বেট। অব* একই
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pজািতর িবিভn শাখা- pশাখার মেধ] (যােদর /kােমাজm- সংখ]া অিভn ও /জেনিটক Yবিশh]
pায়- অিভn) পিরেবশগত পিরবত:েনর কারেণ (অভ]াস পিরবত:নও যার ওপর িনভ:রশীল) বািhক
পাথ:ক] গেড় উঠেত পাের। িকnt d’িট িনকটতর pজািতর মেধ] /kােমাজেমর পাথ:ক] ও
/জেনিটক গঠেনর উেlখেযাগ] পাথ:ক] পিরেবশগত পিরবত:েনর কারেণ গেড় উঠেত পাের না। এ
ধরেনর পিরবত:েনর দাবীদার ডারউইন বা তাঁর উtরsিররা তাঁেদর এ সংkাn দাবীর সপেk
/কােনা অকাট] pমাণ (পরীkণীয় বা পয:েবkণীয়) /পশ করেত পােরন িন।
ডারউইন ও তাঁর উtরsিরগণ pজািতৈবিচেt]র /য িববত:নবাদী ব]াখ]া িদেয়েছন তােত তাঁরা
িবিভn sেরর /য সব দৃhাn /পশ কেরেছন কেয়কিট কারেণ তা /থেক তাঁেদর দাবী pমািণত হয়
না। pথমতঃ িববত:ন তেttর দাবী অnযায়ী িবদ]মান d’িট িনকটতর pজািতর মাঝামািঝ আেরা
বh pজািতর অিst থাকা অপিরহায: যােদর pিত d’িটর মেধ] খুব সামাn পাথ:ক] থাকেব। িকnt
বাsেব তা /নই।
/য /কােনা িনকটতর dই pজািতর মেধ] পাথ:ক] এেতাই /বশী /য,

এক pজািত /থেক অপর

pজািতেত উtরণ িববত:েনর সােথ সামdsশীল সপ:গিতেত সmব নয়,

বরং /কবল

/ভকগিতেত সmব। আর বলা বাhল] /য, /ভকগিত িববত:ন (Evolution) pমাণ কের না, বরং
‘পিরবত:ন ঘটােনা’ (Revolution) pমাণ কের। অথ:াৎ /কােনা সjান শিkর হsেkেপর ফেলই
এrপ পিরবত:ন সmব। উদাহরণsrপ,

মাnষ ও তার িনকটতম pজািত িশmাdী বা

ওরাংওটাংএর মধ]কার পাথ:েক]র কথা িবেবচনা করা /যেত পাের। মাnষ ও িশmাdী বা ওরাংওটাং- এর মেধ] ,ধু Yদিহক আকৃিত ও Yবিশh]গত পাথ:ক]ই িবরাট
নয়, বরং তােদর অভ]nরীণ বstগত পাথ:ক] আেরা /বশী। কারণ, তােদর /kােমাজেমর সংখ]া
এক নয় এবং তােদর /জেনিটক Yবিশেh] পাথ:ক] িবsয়করrেপ /বশী। বানর /থেক মাnেষ
উtরেণর দাবীর সপেk যুিk /দখােত িগেয় /কউ /কউ সাmpিতক /য আিবNারেক pমাণ িহেসেব
/পশ করার /চhা কেরেছন তা হে1,

মাnষ ও িশmাdীর িডএনএ- র মেধ] ৯৫ শতাংশ িমল
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রেয়েছ। তাঁরা অবিশh ৫ শতাংশ অিমলেক grt িদেত চান িন। অথচ এই পাঁচ শতাংশ পাথ:ক]
হে1 এমন /মৗিলক পাথ:ক] যার বেদৗলেত মাnষ সমg pজািতkেলর ওপর আিধপত] করেছ।
একজন মাnেষর মিsেNর এেককিট sৃিতেকােষর kমতা এেককিট sপার কিmউটােরর সমান,
আর একজন মাnেষর মিsেNর sৃিতেকােষর সংখ]া ১০০ /কািট। এর সােথ একিট িশmাdীর
sৃিতেকােষর kমতা ও সংখ]ার তুলনা কrন।
িdতীয়তঃ িশmাdী /থেক িববত:নpিkয়ায় মাnেষ উtরেণর ধারণা /মেন িনেল এ dই pজািতর
মধ]বত:ী আেরা শত শত pজািতর অিst থাকা অপিরহায:। িকnt বাsেব তা /নই। এমনিক ফিসল
/থেক /য সব িনদশ:ন পাওয়া /গেছ তার সাহােয] /কােনাভােবই এ ‘িববত:ন- /চইন’ Yতরী করা
সmব নয়। মধ]বত:ী pজািতgেলা পুেরাপুির িবলুp হেয় যাবার দাবীও gহণেযাগ] নয়। কারণ,
িশmাdী িটেক থাকেব, িকnt তা /থেক উdূত উnততর অসংখ] pজািতর সবgেলাই পুেরাপুির
িবলুp হেয় যােব, আবার এ ধারাkেম ঊdূত সব:েশষ pজািত মাnষ পুেরাপুির িটেক থাকেব এrপ দাবী এেকবােরই অেযৗিkক। িববত:ন তtt সিঠক হেল মাnষ ও িশmাdীর মধ]বত:ী
pজািতসমূেহর অnতঃ কতgেলার িকছু শাখা- pশাখা িটেক থাকেতা।
যিদও এমন /কােনা /কােনা pাণীর পূণ:া0 বা অপূণ:া0 ফিসল পাওয়া /গেছ /যgেলােক িশmাdীর
/চেয় উnততর এবং বত:মান মাnেষর /চেয় িনmতর মধ]বত:ী pজািতর বেল দাবী করা হেয়েছ,
তেব তা বত:মান মাnেষর পূব:পুrষ না হেয় মাnেষর সােথ সmক:রিহত /কােনা sতnt pজািতও
হেত পাের যা /কােনা না /কােনা কারেণ কােলর pবােহ হািরেয় িগেয় থাকেব। এমনিক এ ধরেনর
ফিসল বত:মান মাnেষরই সমpজািতর /কােনা শািররীক trিটপূণ: সদেsরও হেত পাের এবং
আমােদর /থেক তার পাথ:ক] বত:মান মানব pজািতর মধ]কার trিটহীন উnততর ও trিটপূণ:
িনmতর ব]িkর মধ]কার পাথ:েক]র সমতুল] হেত পাের যােক পয:েবkণkমতার সীমাবdতার
কারেণ sতnt pজািত মেন করা হেয়েছ।
এ pসে0 উেlখ] /য, এ ধরেনর ফিসেলর সংখ]া খুবই কম, একিট pজািতর অিst সmিক:ত
িসdাn gহেণর জn যা /মােটই যেথh নয়। িবেশষ কের উnততর বুিdসmn /কােনা pজািতর
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(/যমন: বানর ও মাnষ) /kেt খাদ]াভােব পুেরা pজািতরই gংস হেয় যাওয়া অকlনীয়,
কারণ,

তােদর খাদ]তািলকা অেনক pশs। এrপ pজািতর পুেরাটা ধংস হেয় যাওয়া /কবল

ব]াপক িবsৃত ভূিমকেm চাপাপড়ার মেতা dঘ:টনার ফেলই সmব। আর /স /kেt িবপুল সংখ]ক
ফিসল- িনদশ:ন pািpই sাভািবক। এমনিক pাp ফিসলেক যিদ িশmাdীর উtর পুrষ ও
মাnেষর পূব:পুrষ /কােনা মধ]বত:ী pজািতর বেল ধেরও /নই তথািপ po /থেক যায় /য, এর
পূব:বত:ী ও পরবত:ী অসংখ] pজািতর /কােনা িনদশ:নই থাকেব না এটা /কমন কথা?
িবষয়িট অn এক দৃিhেকাণ /থেকও /দখা /যেত পাের। তা হে1,

িবিভn pজািতর মধ]কার

gণগত Yবিশেh]র পাথ:েক]র িদেক গভীরভােব দৃিh িদেল বh িবsয়কর িবষয় ধরা পেড়। তেব
লk] করা যায় /য,

মাnষ ও অnাn pজািতর মধ]কার gণগত পাথ:ক] সেব:াL িবsয়কর

মাtায় অবsান করেছ।
মাnষ ও অnাn pজািতর মেধ] সবেচেয় বড় পাথ:ক] হে1 এই /য, অnাn pজািত pধানতঃ
সহজাত pবণতা dারা পিরচািলত হয় এবং মাnেষর িনকটতর pজািতসমূেহরও বুিdমtার
(Intellect) পিরমাণ মাnেষর তুলনায় খুবই কম। অnিদেক মাnেষর pধান Yবিশh]ই হে1 তার
বুিdবৃিtকতা এবং তার মেধ] িনিহত সmাবনা যা /থ (বা pিতভা)/ক অnাn pজািত বিuত।
আবার অেনক /kেt কাছাকািছ pজািতসমূেহর মেধ]ও সহজাত pবণতায় িবsয়কর পাথ:ক]
িবদ]মান। উদাহরণsrপ,

/মৗমািছ /যভােব /মৗচাক Yতরী ও মধু উৎপাদন কের কাছাকািছ

pজািত হওয়া সেttও /বালতা বা 'মর তা পাের না বা /দেখও তােদর মেধ] তা /শখার pবণতা
Yতরী হয় না। অnrপভােব চড়◌ুই পাখী ও বাবুই পাখী বাhতঃ খুবই কাছাকািছ হেলও চড়ুইর
মেন কখেনা বাবুইর মেতা িশlসমৃd বাসা Yতরীর আgহ জােগ না যিদও pকৃিতেত এর
উপাদােনর /কােনাই অভাব /নই।
ডারউইন- তেtt পিরেবশগত পিরবত:ন ও তার অিনবায: দাবী িহেসেব pেয়াজেনর তািগেদ
অভ]াস পিরবত:নেক pজািতসমূেহর িববত:েনর সব:pধান কারণ বেল দাবী করা হেয়েছ। িকnt
উিdদ জগেতর Yবিচt]েক এর আেলােক ব]াখ]া করা /মােটই সmব নয়। উদাহরণsrপ,
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Tােভল:াs িT- র পাতাgেলা কলাগােছর পাতার nায় গাছিটর চারিদেক িবsৃত না হেয় dই িদেক
sিবns হেয় এক অnপম /সৗnয: সৃিh কের। /কাn pেয়াজন এবং /কাn অভ]াস তােক এ
পয:ােয় িনেয় এেসেছ?

বরং এর একটাই ব]াখ]া হেত পাের,

তা হে1,

/কােনা

/সৗnয:েবাধসmn মহািশlী shা /সৗnয: সৃিhর লেk]ই তােক এভােব সৃিh কেরেছন।
এক ধরেনর ফুল আেছ যার িবকিশত অবsা /দেখ মেন হয়, একিট ফুেলর ওপর একিট কােলা
pজাপিত বেস আেছ। এটা কীভােব সmব হেলা? ফুল িনেজই িক িনেজর pেয়াজেন এমন rপ
ধারণ কেরেছ? তাহেল /তা তােক মাnষ- িবjানীেদর /চেয়ও বড় এক মহািবjানী িশlী বলেত
হেব। নািক /কােনা মহািবjানী িশlী ই1াকৃতভােবই /সৗnয: সৃিhর লেk]ই তােক এমন কেরই
সৃিh কেরেছন?
উিdদজগেতর অসংখ] pজািতর বীিচ /থেক চারা গজায় এবং pাথিমক অবsায় বীিচর শাস তার
নতুন চারার খাদ] িহেসেব ব]বhত হয়। িকnt /কােনা /কােনা pজািতর উিdেদর বীিচর ওপের
/কবল একটা /খাসা থােক এবং /কােনা /কােনা pজািতর উিdেদ ফল হয় ও ফেলর মেধ] বীিচ
হয়। ঐ ফল উিdদিটর বা তার চারার /কােনা কােজই লােগ না। তেব িক /কােনা shা প,- পাখী
ও মাnেষর খাদ] িহেসেবই ঐসব ফল সৃিh কেরেছন?
/তমিন ওষিধ উিdদসমূেহ মাnেষর (এবং অংশতঃ প,পাখীর) /রাগব]ািধ ও dঘ:টনাজিনত kত
ও ব]থা- /বদনার িচিকৎসার উপাদান িনিহত রেয়েছ যা সংি&h উিdেদর িনেজর /কােনা কােজই
লােগ না। /কােনা মহািবjানী shা িক মাnষ ও অnাn pাণীর িচিকৎসার জnই এgেলা সৃিh
কেরেছন?
,ধু উিdদজগত /কন,

pাণীজগেতও অnrপ দৃhােnর অভাব /নই। ময়ূেরর /লেজ /য sদীঘ:

মেনাহারী পালক আেছ তা তার িনেজর /কাn কােজ লােগ? িবেশষ কের পুrষ ময়ূর /য /পখম
/মেল নােচ তা িক /কবল stী ময়ূরেক আকৃh করার জেn? /য সব pজািতর পাখীর ময়ূেরর nায়
sদীঘ: মেনাহারী পালক /নই /স সব pজািতর stী পাখীরা িক পুrষ পাখীেদর pিত আকৃh হয় না?
তাহেল ময়ূেরর sদীঘ: মেনাহারী পালক গজােনা, িবেশষতঃ পুrষ ময়ূেরর মেধ] /পখম /মেল
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নাচার সহজাত pবণতার িপছেন িক /কােনা মহািবjানী মহািশlীর পিরকlনা রেয়েছ - যার
অnতম,

বরং pধান,

উেd* হে1 এক অnপম /সৗnয: সৃিh এবং /স /সৗnয: dারা অn

/কােনা pজািতেক, ধrন মাnষেক, আনnদান করা?
পুrষ িসংেহর /কশেরর িপছেনও িক অnrপ উেd* িনিহত?
/য /ছাT মাছিটর /লজ ও পাখনা তার শরীেরর pায় সমান আয়তেনর যা /দখেত মসৃণ /রশমী
কাপেড়র মেতা - /য জn তােক হাত বুিলেয় আদর করেত ই1া কের, তা িক এ জn /য,
মাnষ তােক সযেt অ]াkিরয়ােম /রেখ লালন- পালন করেব এবং তার /সৗnয: /দেখ নয়ন
পিরতৃp করেব?
অেনক মাnষ /যখােন ডলিফন হত]া কের ভkণ কের তা সেttও ডলিফন /কন মাnষেক এেতা
পসn কের এবং তার সােথ বnুsলভ আচরণ কের? তার /কাn pেয়াজন পূরেণর জেn তার
মেধ] এ সহজাত pবণতা গেড় উেঠেছ?
পাখীর পাখা িক তার pেয়াজেনর কারেণই গিজেয়েছ? মাnেষরও /তা পাখার pেয়াজন িছল;
অnতঃ িবমান Yতরীর পূব: পয:n। মানবpজািতর অিsেtর ইিতহােস সmবতঃ এমন /কােনা যুগই
িছেলা না যখন মাnষ পাখার অভাব /বাধ কের িন এবং পাখা কামনা কের িন। িকnt তা সেttও
লk লk বছেরও /কন তার পাখা গজােলা না? /স িক এ কারেণ /য, তার সৃিhকত:া জানেতন
/য,

তার পাখা থাকেল /স পাখা িনেয়ই সnth থাকেব;

/sসিশp /তা দূেরর কথা,

/কােনািদনই িবমান Yতরী করেত পারেব না?
/মাdা কথা,

অনsীকায: /য,

pজািতসমূেহর উdব /কােনা shা ছাড়া িনেজ িনেজ হয় িন।

অব* সৃিhকত:া চাইেল এমন একিট /pাgােমর মাধ]েম সৃিhর সূচনা করেত পারেতন যার ফেল
sয়ংিkয়ভােব িববত:ন- pিkয়ায় pজািতসমূহ সৃিh হেতা। িকnt তাহেল একবার সৃিhর সূচনা কের
/দয়ার পর আর তাঁর /কােনা িকছু করণীয় থাকেতা না। িকnt সীমাহীন kমতার অিধকারী shা
সদাই িনত] নতুন সৃিhেক অিstদান করেত থাকেবন এটাই sাভািবক;
এটাই।

331

িবচারবুিdর দাবীও

তাছাড়া পয:েবkণ pমাণ কের /য, pজািতসমূেহর উdব সপ:- গিতেত বা kমিববত:েনর মাধ]েম
ঘেট িন, বরং /ভকগিতেত ঘেটেছ। /স /kেt d’িট pিkয়ায় তা হেত পাের: /কােনা pজািতর
কতক সদেsর ওপর /জেনিটক অপােরশন চািলেয়, অথবা pাথিমক বা /মৗিলক উপাদান িদেয়
পুেরাপুির নতুনভােব সৃিh। এর /কােনা pিkয়াই সৃিhকত:ার জn অময:াদাকর নয়। িবjােনর
পেk এখেনা িনি|ত কের বলা সmব নয় /য, এ d’িট pিkয়ার মেধ] /কানিট অবলmন করা
হেয়িছেলা। তেব ধম:ীয় সূেtর বণ:না অnযায়ী, অnতঃ মাnষেক /মৗিলক উপাদান dারা সরাসির
সৃিh করা হেয়েছ।
( সাpািহক /রাববার, ঢাকা: ১২ই নেভmর ২০০৬ সংখ]ায় pকািশত)
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পিরিশD- ২

sDা ও পরকাল অsীকারিবjােনর নােম িsেফন হিক :◌ংএর মূখত
? াপা|ােত]র কতক বstিবjানী িবjােনর নােম ধেম:র /মৗিলকতম িবষয় সৃিhকত:া ও মৃতু]পরবত:ী
জীবেনর অিstেক অsীকার করেছন,

যিদও তাঁরা /কবল িবjােনর িবেশষ িবেশষ শাখায়

িবেশষj, বst- উধ: জগৎ সmেn jান রােখন না। এ ধরেনর আচরণকারীেদর কাতাের সব:েশষ
/য িবখ]াত বstিবjানীর নাম যুk হেয়েছ িতিন হেলন বৃিটশ িবjানী িsেফন হিকং।
িsেফন হিকং িব-েলােকর সৃিh সmেক: তাঁর িবগ ব]াং তtt pচার করেল অত]n drত তা
িব-ব]াপী ছিড়েয় পেড় ও pায় সকেলর কােছ gহণেযাগ] বেল মেন হয়;

িতিন এ িবষেয় এ

িbo িহিsT অb টাইm িশেরানােম /য পুsক িলেখেছন তা িবে-র অnতম বhল pচািরত পুsেক
পিরণত হয়।
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িবg বOাং তেttর -মৗিলক dব?লতা
িsেফন হিকং- এর িবg ব]াং তtt pকৃত অেথ: আেদৗ /কােনা Yবjািনক তtt নয়,

বরং এিট

অেনকটা সােয়n িফকশন ধরেনর গালগl মাt। কারণ, বstিবjােন /য /কােনা তttই /কবল
বাsব পরীkা- িনরীkায় উtীণ: হওয়ার পেরই তা gহণেযাগ] িহেসেব িবেবিচত হেত পাের। িকnt
িতিন এমন এক তtt উপsাপন কেরেছন যা pমাণ করা তাঁর এবং /য কােরা সােধ]র অতীত।
কারণ, িবে-র সৃিhর সূচনা কীভােব হেয়িছেলা তা না গেবষণাগাের অnrপ ঘটনার পুনরাবৃিt
ঘিটেয় pমাণ করা সmব,

না ঐ ঘটনার িভিডও ছিব ধারণ করা ও তা /দখােনা কােরা পেk

সmব।
এমনিক বstিবjােনর আেলােকও িবg ব]াং তেtt /য সব /মৗিলক dব:লতা রেয়েছ এবং িতিন /য
সব pেoর জবাব িদেত সkম হন িন /সিদেক /তমন একটা দৃিh /দয়া হয় িন। িবsািরত
আেলাচনায় না িগেয় এখােন এ তেttর মাt কেয়কিট grtপূণ: dব:লতার িদেক দৃিh আকষ:ণ করা
/যেত পাের।
িতিন ‘আিদ বstকণা’ /থেক সৃিhর সূচনার দাবী কেরেছন। িকnt িতিন বেলন িন এ ‘আিদ
বstকণা’ /কােtেক এেলা? /কােনা অবstগত সjান শিk কতৃ:ক পিরকিlত অিst pদান করা
না হেল ‘বstকণা’র অিstমানতা কী কের সmব হেত পাের? এিট কী /কােনা উৎস ছাড়াই
অিst লাভ কেরিছেলা? বstিবjােনর দৃিhেত /কােনা উৎস বা উপাদান ছাড়া িক একিট
বstকণার অিst লাভ সmব? যিদ তা িবিভn উপাদােনর dারা Yতরী হেয় থােক তাহেল /স
উপাদানgেলার উৎস কী? /কাn িনয়েম এ সব উপাদােন এিট গিঠত হেলা এবং /স সব িনয়েমর
উৎস কী? আিদ বstকণা যিদ /যৗিগক হেয় থােক তাহেল এ pেoর জবাব িদেত হেব, আর যিদ
অ- /যৗিগক হেয় থােক তাহেল তা িবভািজত হেয় সৃিhর সূচনা হেত পাের না।
বstর ধম: হেলা তােত /কােনা শিk (তা /য ধরেনর শিkই /হাক না /কন) িkয়া না করেল একিট
বst অনn কাল একই অবsায় (িsর বা গিতশীল) থাকেব; িবভাজন, িবেsারণ, sানাnর,
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গিতশীলতা অজ:ন বা গিতেরাধ হওয়া িনিব:েশেষ /কােনা ধরেনর গিতশীলতাই তােত সৃিh হেব
না। িকnt িsেফন হিকং আিদ বstকণায় /য িবেsারেণর কথা বেলেছন /স িবেsারণ /কাn
শিkর pভােব হেয়েছ তা িতিন বলেত পােরন িন।
/কবল /কােনা শিk িkয়া করেলই /য /কােনা বstেত কািkত পিরবত:ন সািধত হেব না, বরং ঐ
বstর মেধ] /য সmাবনা িনিহত আেছ /কবল /স ধরেনর পিরবত:নই সmবপর এবং ঐ সmাবনার
িবকােশর জn /য /কােনা শিkর pভাবই যেথh নয়,
pেয়াগই কািkত ফলাফল /দেব। এখন po হে1,

বরং িবেশষ শিk ও িবেশষ ধরেনর
আিদ বstকণায় িক বত:মান িব-েলােকর

সৃিhর সmাবনা িনিহত িছেলা, নািক িছেলা না? /থেক থাকেল এ সmাবনা /কাn উৎস /থেক
তােত pদt হেয়িছেলা? িdতীয়তঃ তােত /য শিkর pভােব িবেsারণ ঘেট সৃিhpিkয়া ,r
হেলা /স শিkর উৎস কী?
বstর আেরকিট ধম: হেলা /কােনা বst যিদ সমভােব িবns অিভn উপাদােন গিঠত হেয় থােক
তাহেল তার /কেnd শিk pেয়াগ করা হেল তথা িবেsারণ ঘটােল এবং তার বাইের যিদ /কােনা
িকছুই তার পেথ বাধা না হয় বা তার ওপর pিতিkয়া না কের তাহেল তা সমভােব ছিড়েয়
পড়েব;

এেক একিট pসারমান /গালাকার বstর সােথ তুলনা করা /যেত পাের। এ ধরেনর

িবেsারেণর পিরণিতেত িবিচt ধরেনর সৃিh সmব নয়। /কবল /কােনা পিরকিlত িবেsারণ
/থেকই Yবিচt]ময় সৃিh সmব হেত পাের।
একিট আতশবাযী িবেsািরত হেয় আকােশ একিট িনিদ:h দূরেt যাবার পর তা /থেক /য একিট
ফুেলর বা অn /কােনা বstর আকৃিত pকািশত হয় তার কারণ আতশবাযীিট িবিভn উপাদান dারা
Yতরী করা হয় এবং তা এমন sপিরকিlতভােব িবns করা হয় /য, তা িবেsািরত হবার পর
িনিদ:h দূরেt িগেয় একিট ফুলrেপ pকািশত হেব। বলা বাhল] /য,

এটা /কবল সjান

পিরকlনািবেদর পিরকlনার ফেলই সmব। আর এর পিরবেত: যিদ /কবল একক /কােনা
িবেsারণ- উপাদােনর একিট /গালেকর /কেnd িবেsারণ ঘটােনা হয় তাহেল বাইের /কােনা
শিk (মাধ]াকষ:ণ বা অn িকছু) িkয়া না করেল তা িবেsািরত হেয় /গালক আকাের তার
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pসারতা অব]াহত থাকেব; অব* /স /kেtও তা িবেsারণ সৃিhকারী /থেক মুখােপিkতাহীন
নয়।
এ /থেক ssh /য,

sপিরকিlত িবেsারণ ছাড়া আিদ বstকণা /থেক বত:মান িব-েলাক

অিstলাভ করেত পাের না। কারণ,

/স /kেt বstকণাgেলা চতুিদ:েক অনnকাল ধের অিভn

গিতেত ছুেট /যেত থাকেব এবং /সgেলার /কােনািটর সােথ /কােনািটর সংঘাত হেব না িবধায় না
/কােনািটর গিত ব]াহত হেব,

না /কােনািটেত নতুন গিত সৃিh হেব। ফেল /জ]িতNমNলীর

অিstলাভ সmব নয়।
এরপর আেস িনXpাণ বstকণা /থেক pােণর অিstলােভর po। অব* এটা অপিরহায: নয় /য,
অn /কােনা মাtার জগৎ /থেক pাণ এেন বstেত pদান কের pাণীkেলর উdব ঘটােত হেব,
বরং সরাসির বstর িভতেরও pােণর উৎপিt ঘটােনা হেত পাের। িকnt sিনিদ:h িনয়েম বstেত
িkয়া- pিতিkয়া না ঘটা পয:n তােত pােণর সৃিh হেত পাের না। আর /স জn /কােনা না /কােনা
পিরকlনািবেদর হsেkপ অপিরহায:।
িsেফন হিকং যখন তাঁর িবগ ব]াং তtt /পশ কেরন তখন িব-জগেতর /কােনা shা আেছন িকনা
/স সmেn িনিল:pতা /দখান। িতিন আিদ বstকণা /থেক ,r কেরন;

আিদ বstকণা /কােtেক

এেলা /স সmেn নীরব থােকন। অব* তাঁর এ িbo িহিsT অb টাইm পুsেক /য /চতনা
pিতফিলত হেয়েছ তা সৃিhকত:ার অsীকৃিতর /চতনা,

যিদও তােত িতিন সরাসির সৃিhকত:ােক

অsীকার কেরন িন। এর মােন হে1 তাঁর তttেক সৃিhকত:ার অিsেtর আওতায়ও ব]াখ]া করা
সmব িছেলা। কারণ, িনয়েমর রচিয়তা সৃিhকত:া এ িব-জগৎেক কীভােব বা /কাn িনয়েম সৃিh
করেবন /স ব]াপাের /কােনা ধরাবাঁধা িনয়ম থাকেত পাের না। অতএব, /কউ যিদ মেন কের
/য, সৃিhকত:া pথেম pায় সীমাহীন সmাবনা pদান সহ একিট আিদ বstকণা সৃিh কেরন এবং
পের তােত পিরকিlত িবেsারণ ঘিটেয় এ িব-েলাকেক rপ pদান কেরন,

তাহেল তােক

অসmব মেন করার /কােনা কারণ /নই (pকৃত পেk /সভােবই হেয় থাক বা অnভােবই হেয়
থাক)।
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িকnt পরবত:ীকােল িsেফন হিকং সরাসির সৃিhকত:া ও পরকােলর অিst অsীকার কেরন। িতিন
২০১০ সােল pকািশত তাঁর দ] gাTD িডজাইn পুsেক বেলন /য, পদাথ:িবjােনর অেনকgেলা
ধারাবািহক উnিতর আেলােক িব-সৃিhর তttসমূেহ /কােনা /দবতার (dei t y) আর /কােনা sান
/নই।
pকৃত ব]াপার হেলা বstিবjােনর িবsয়কর উnিত পরম jানী সৃিhকত:ার অিstেক অিধকতর
অকাট]ভােব pমাণ কের। কারণ,

বstর মেধ] িনিহত এমন জিটল ধম: ও সীমাহীন সmাবনা

িকছুেতই ‘ঘটনাkেম’ (accidentally) Yতরী হেত পাের না।
আসেল ‘ঘটনাkেম’ বেল /কােনা িকছুর অিst /নই। যা িকছু ঘেট সবই ‘কারণ ও ফলrিত’
(cause and effect) িবিধর আওতায় /কােনা না /কােনা কারণ বা কারণসমূেহর pিতিkয়ায় ঘেট,

আমরা যখন /স কারণ সmেক: অবিহত না থািক তখনই তােক আমরা বিল ‘ঘটনাkেম’
সংঘিটত।
বstিবjােনর ব]াপক উnিতর সােথ সােথ ‘ঘটনাkেম’র kসংsারা1n ধারণার আওতা kেমই
সuিচত হেয় যাে1। কারণ,

বstজগেতর এেতা সব িবsয়কর িনয়ম ও সmাবনা কী কের

একজন সjান পিরকlনাকারী ব]িতেরেক অিstলাভ করেত পাের? আজ পয:n িবjানীরা
sয়ংিkয়ভােব /কােনা িনয়ম ও সmাবনা উdূত হেত /দেখেছন িক?
িsেফন হিকং- এর িবg ব]াং তtt সmেn ওপের আমরা /য সংিkp আেলাচনা কেরিছ তা /থেকই
একজন পরম jানী সৃিhকত:ার অপিরহায:তা অকাট]ভােব pমািণত হয়। তারপরও আমরা এখােন
সৃিhকত:ার অপিরহায:তার সপেk আেরা িকছু pমাণ তুেল ধরিছ।
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সৃিDেলােক sDার অিsেtর pমাণ
আমরা এখােন /গাটা সৃিhেলােকর আমােদর জানা অংেশর

সীমাহীন িবsেয়র মধ] /থেক

িবিkpভােব কতgেলার ওপর দৃিhপাত করেবা।
উিdদ pজািতসমূেহর মেধ] Yবিচt],

অথ:ৈনিতক ও পিরেবশগত কল]াণকািরতা,

পুিh ও

/রাগিনরাময়kমতা, িশl- সভ]তায় এ সেবর অবদান ইত]ািদ িনেয় দীঘ: আেলাচনা করা /যেত
পাের যা একজন sপিরকlনাকারী পরম jানী shার অিst িনেদ:শ কের। আমরা /সিদেক না
িগেয় যিদ ,ধু এর /সৗnেয:র িদেক তাকাই /তা আমােদরেক /ভেব িবিsত হেত হয় /য, কত
বড় িশlী িতিন িযিন এ পৃিথবীেক িবিচt উিdদরািজ িদেয় এমন snর কের সািজেয়েছন!
উিdদরািজর সামিgক /সৗnয: ছাড়াও িবিভn উিdেদর িনজs /সৗnয: পয:েবkণ করেল
অিধকতর িবিsত হেত হয়। কতক উিdেদর গঠনpকৃিত /দেখ মেন হয়, /কান sিনপুণ িশlী
িবেশষভােব তাঁর পসn মািফক এেক সৃিh কেরেছন।
িবিভn শীতpধান /দেশ ‘সাM:’ (  ﺳﺮو- cedar) নামক এক pকার িচরহিরৎ বৃk আেছ যা pায়
একশ’ ফুট পয:n উঁচু হেয় থােক। িকnt /ছাটবড় সব:াবsায়ই দূর /থেক /দেখ মেন হয় /য -,
একিট িবশালায়তন কলার /মাচােক /বাঁটা নীেচর িদেক /রেখ দাঁড় কিরেয় রাখা হেয়েছ।
পাnপাদক গােছর (traveller’s tree) িদেক লk] কের িচnা কের /দেখেছন িক কীভােব /স তার
sদীঘ: ও spশs ডাগরgেলােক dই িবপরীত িদেক িবns কের িবsার কের িদেয়েছ এবং ভুেলও
অপর dই িদেক একিট ডাগরও িবsৃত হে1 না!?
এর /চেয়ও িবsয়কর এক ধরেনর /ছাট পু^- উিdদ যার ফুেলর পাপিড়gেলা পূণ: িবকিশত হেল
/দখা যায় /য,

ফুলিটর /কndsল /থেক সবgেলা পাপিড়র /গাড়ার িদক জুেড় একিট কােলা

pজাপিত অিKত রেয়েছ, /যন /কােনা /খয়ালী িশlী রং- তুিল িদেয় ফুলিটর বুেক pজাপিতর
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ছিব এঁেক িদেয়েছন। /কাn /স িশlী িযিন ফুেলর বুেক এভােব pজাপিত আঁেকন? নািক /কােনা
িশlী ছাড়াই এমিন এমিনই এ ধরেনর ছিব অিKত হেয় যাে1?
pাণীkেলর সৃিhেতও এ ধরেনর Yশিlক দৃিhভি0র পিরচয় পাওয়া যায়। কতক পাখী /দখেত
খুবই snর এবং কতক পাখী sকNী; এ /সৗnয: ও sর ঐ সব পাখীর বstগত pেয়াজন পূরেণর
জn কী কােজ লােগ? অnাn পাখী যিদ ঐ ধরেনর /সৗnয: ও sর ছাড়া তােদর অিst
অব]াহত রাখেত পাের তাহেল এgেলার মেধ] এ ধরেনর sর ও /সৗnয: এেলা /কন? নািক তা
অnেদর দশ:েনিndয় ও >বেণিndয়েক তৃিp দােনর উেdে*? অnাn পাখীর যখন /পখম /নই
তখন ময়ূেরর /পখেমর কী দরকার িছেলা? নািক তার এ /পখম তার িনেজর জn নয়,
অnেদর নয়ন তৃp করার জn?
এবার আমরা pাণীেদর বািhক িদেকর পিরবেত: তার অভ]nরীণ জিটলতার িদেক দৃিh িদেত
পাির।
pাণীkেলর pজািতসংখ]াও এক মহািবsয় যা একজন সীমাহীন jানময় shার অিst িনেদ:শ
কের।
এ পৃিথবীর বুেক kুdতম pজািতর িপঁপড়া ও বৃহtম pাণশীল সৃিh িতিমর মাঝখােন অসংখ]
pাণশীল সৃিh রেয়েছ। pকৃত পেk সৃিhেলােক pাণশীল সৃিhpজািতসমূেহর সংখ]া ও তার pকরণ
সmেক: সিঠক ধারণা লাভ করা এখেনা মাnেষর পেk সmব হয় িন। এ পয:n /য সব pজািতেক
িচিhত করা সmব হেয়েছ তার এক অসmূণ: পিরসংখ]ান অnযায়ী ,ধু পৃিথবীর বুেক /কািট /কািট
pাণীpজািত রেয়েছ। এখােন আমরা /কবল িপঁপড়া ও মাnেষর pিত সংিkp দৃিh িনেkপ
করেবা।
খািল /চােখ /দখার মেতা kুdতম pাণশীল সৃিh হে1 এক ধরেনর /ছাট িপঁপড়া যার শরীর
একগািছ চুেলর /চেয় /বশী /মাটা নয় এবং Yদেঘ: সmবতঃ এক /সিTটিমটােরর এক দশমাংেশর
/বশী নয়। আর তার পাgেলা তুলার আঁেশর মত সr,

ফেল /স যখন পথ চেল তখন তার

পাgেলা হাlা ছায়ার মেতা মেন হয়। িপঁপড়া হে1 সমাজবd জীবন যাপনকারী pাণী যার
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সমাজবdতার মান মাnেষর সমাজবdতার মােনর সমান না হেলও খুবই কাছাকািছ। /তমিন
িপঁপড়ারা অত]n বুিdমান pাণী, যিদও মাnেষর মেতা বুিdমান নয়।
kুdতম pজািতর িপিপিলকািটর ছ’িট পা রেয়েছ, খাদ] খাবার জn মুখ, কামড় /দয়ার জেn
d’িট দাঁত, মাথায় d’িট এ]ােTটনা (িশং), -াস- p-াসযnt, খাদ] ধারেণর জেn /পট ও তা
হযেমর জেn পিরপাকযnt,

মলdার,

/যৗনা0 ইত]ািদ এবং মাথার মেধ] মিsN তথা

pেয়াজনীয় সব িকছুই রেয়েছ। এক ধরেনর অn pজািতর িপঁপড়া /চাখ ছাড়াই তার মাথায়
অবিsত িশং- এর সাহােয] দশ:েনর কাজ অত]n ভালভােব সmাদন কের থােক; এ /kেt /স
মাnেষর তুলনায় /কােনা ধরেনর অsিবধারই সmুখীন হয় না। তারা /যৗন সংসগ: কের এবং তার
ফেল stী িপিপিলকা িডম পােড় যার মাধ]েম তােদর বংশবৃিd ঘেট। তােদর সমােজ কম:িবভাজন
আেছ;

/যমন কাজ করার জেn >িমক আেছ,

বাসা পাহারা /দয়া ও শৃMলা রkার জেn

Yসিনক আেছ এবং সমাজেকেnd একজন রাণী আেছ।
শtrেক কাবু করার জেn তােদর শরীের িবেষর থিল আেছ। এ িবষ এেতাই মারাtক /য, sঁইএর ডগার kুdতম িবndেত যেতাটুk িবষ ধারণ করা সmব মাt তেতাটুk িবষ একজন মাnেষর
চামড়ার সামাn অভ]nের pেবশ কিরেয় িদেলই তােত /য অসহনীয় তীb jালা হয় তা ঐ
মাnষিটেক পরমাণুর অিst ও পারমাণিবক শিkর ভয়াবহতার কথা sরণ কিরেয় /দয়ার জেn
যেথh। আর একিট sঁই- এর িপছন িদক এ িবেষ sশ: করেল তােত /য পিরমাণ িবষ /লেগ যােব
এ িবষ তেতাটুk পিরমােণ /কােনা মাnেষর শরীের pেবশ করােল সােথ সােথ তার মৃতু]
অিনবায:। িকnt এ ভয়Kর িবষ sয়ং িপিপিলকার শরীেরই উৎপn হয় এবং এ িবেষর থিল বেয়
/বড়ােনা সেttও এেত তার িনেজর সামাnতম kিতও সািধত হয় না। ,ধু তা- ই নয়, এ িবষ
ব]বহােরর /kেt /স অত]n sদk; কা’র িবrেd কী পিরমােণ ব]বহার করেত হেব /স ব]াপাের
তার মাtাjান িবsয়করভােব িনখুঁত।
আ|েয:র িবষয় এই /য,

/স এ িবষ ,ধু তার শtrেক কাবু করার জেnই ব]বহার কের না,

বরং খাদ] সংgেহর জেn অথ:াৎ িশকার ধরার জেnও ব]বহার কের। /স এমন িনভু:ল িহসাব-
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িনকােশর িভিtেত সিঠক মাtায় িশকােরর শরীের িবষ pেয়াগ কের যার ফেল িশকার মারা যায়
না,

বরং চল1িkরিহত হেয় পেড়। িশকােরর শরীের pেয়াগকৃত িবেষর মাtা pেয়াজনীয়

পিরমােণর /চেয় কম হেল িশকার চল1িk হারােব না,

বরং পািলেয় যােব;

অnিদেক

পিরমাণ /বশী হেল িবষিkয়ার ফেল িশকারিট মারা যােব এবং এমতাবsায় তা /খেল
ভkণকারীেদর জেn sাs]সমsা সৃিh হেব, এমন িক মৃতু]ও ঘটেত পাের। িকnt িপঁপড়া যখন
িশকােরর শরীের িবষ pেয়াগ কের তখন তা pেয়াজনীয় মাtার /চেয় /বশী হয় না। ফেল এ
ধরেনর িশকার দীঘ: কেয়ক মাস যাবত িপঁপড়ােদর gদােম অেচতন অবsায় পেড় থােক, মারা
যায় না।
এর /চেয় িবsয়কর আর কী হেত পাের! এেতা বুিdমান,
kুdতম সামািজক pাণীর সৃিh এবং এর জীবনধারা,

এেতা কম:ঠ ও এেতা sশৃMল এ

বুিdমtা,

সমাজবdতা ও এক ধরেনর

রাTপিরচালনা ব]বsা িক িনেজ িনেজই এবং /কােনা মহাjানী ও িনখুঁত পিরকlনাকারী সৃিhকত:া
ছাড়াই অিstলাভ করা সmবপর?
একিট অত]াধুিনক sপার কিmউটার Yতরী করাই /বশী কিঠন, নািক kুdতম িপিপিলকািটেক
সৃিh করাই /বশী কিঠন? িনঃসেnেহ িপিপিলকািটেক সৃিh করাই /বশী কিঠন। এ কারেণ
িবjানীরা sপার কিmউটার Yতরী করেত সkম হেলও এবং কারখানায় তা িবপুল সংখ]ায়
উৎপাদন করা সmব হেলও অn িপিপিলকার সাহায] ব]তীত গেবষণাগাের একিট kুd
িপিপিলকা সৃিh করা িবjানীেদর পেk আেজা সmব হয় িন। তাঁরা যিদ ভিবSেত তা করেত
সkম হন /তা তােতও pমািণত হেব /য, িপিপিলকা সৃিh করা sপার কিmউটার Yতরীর তুলনায়
অিধকতর কিঠন,

এ কারেণই িবjােনর /য পিরমাণ উnিত sপার কিmউটার Yতরীেক সmব

কেরেছ িপিপিলকা সৃিhর জেn তার তুলনায় অেনক /বশী Yবjািনক উnিত অপিরহায:।
এমতাবsায় sাভািবকভােবই po জােগ /য,

/য িপিপিলকা সৃিh করা sপার কিmউটােরর

তুলনায় অেনক /বশী কিঠন ও জিটল কাজ তা িক /কােনা মহািবjানী shা ছাড়াই /কবল
pকৃিতেত ঘটনাkেম (acci dent al l y) সৃিh হেত /পেরেছ?
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/জেনিটক িবjােনর সাmpিতক আিবNার অnযায়ী pাণীেদেহর pিতিট /কােষ এমন কতgেলা
িবেশষ উপাদান- একক রেয়েছ যা তার বংশগত Yবিশh] বহন কের; জীবিবjানীগণ এgেলার
নামকরণ কেরেছন িডএnএ,

আর িডএnএ- র গঠন- উপাদান বা অংশসমূেহর নামকরণ

কেরেছন িজn। এই সােথ থােক িবিভn ধরেনর রাসায়িনক উপাদান। একিট িজেন ১৫০ /থেক
৬, ০০০ িনউিkওটাইD থােক। আর একিট /ছাট ভাইরাs- িডএnএ- /ত ৫, ৩৮৬ /জাড়া
িনউিkওটাইD /বs থােক। মানবেদেহর pিতিট /কােষ ৪৬িট /kােমাজm থােক যার মেধ] ২৩িট
িপতার ও ২৩িট মাতার Yবিশh] বহন কের। (িপতার ,kকীেট ২৩িট /kােমাজm থােক এবং এই
২৩িট /kােমাজেমর মেধ] একিট থােক /সk /kােমাজm যা /থেক িনধ:ািরত হয় সnানিট /ছেল
হেব নািক /মেয় হেব।) মানবেদেহর এেককিট /কােষ (৪৬িট /kােমাজেম) এক লাখ িজn ও
৬৬০ /কািট িনউিkওটাইD /বs থােক এবং এেত Yজব রাসায়িনক উপাদােনর সংখ]া ৩০০
/কািট।
িবিভn মাnেষর িজেনর মেধ] অিভnতা ও িবিভnতা রেয়েছ এবং সব িমিলেয় মানিবক িজেনর
সংখ]া ৩০০ /কািট /জাড়ার মেতা যার -মেধ] ১৯৯৯ খৃsােbর /শষ নাগাদ ১০০ /কািট /জাড়া
িচিhত করা সmব হয়। িডএnএএর মেতা বা বলা চেল -gেলার গঠন মই -, িযপােরর (zipper)
মেতা। এgেলা কত সূk আর কত সr তা এ /থেকই ধারণা করা /যেত পাের /য, আধা gাম
িডএnএলাখ ৩০/ক /সাজা কের সামনাসামিন /জাড়া িদেল নয় /কািট - মাইল অথ:াৎ পৃিথবী )
দীঘ: হেব। (/থেক সূয: পয:n
pিতিট িডএnএ- র মেধ] সংি&h মাnষ বা pাণীর সারা জীবেনর (/দহ /থেক িবি1n হওয়া পয:n
সমেয়র) এবং তার িপতামাতার .... এভােব pথম মাnষ পয:n (pিতিট sের িপতা- মাতার শরীর
/থেক িবি1n না হওয়া পয:n সমেয়র) পূব:পুrষেদর জীবেনর ইিতহাস (িচnা- /চতনার ধরন,
চিরt ও কম: সহ) /কাD আকাের িলিপবd আেছ যার মধ] /থেক বড় বড় Yবিশh]gেলা বত:মােন
গেবষণাগাের পরীkা কের /বর করা সmব হে1।
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িকnt কী আ|য:! তার মিsেsর /কােষ /কাষেকnd থাকেলও /kােমাজm /নই, ফেল কােরা পেk
পূব:পুrষেদর ইিতহাস,

jান ও িচnাধারা sরণ করা সmব হয় না, বরং /কবল jানাজ:েনর

পnায়ই তা আয়t করা সmব হয়। আর,

একিট মাnেষর মিsেN রেয়েছ একশ’ /কািট

sৃিতেকাষ সহ িবিভn ধরেনর এক হাজার /কািট sায়ুেকাষ। একিট sৃিতেকাষ বা িনউরেনর
kমতা একিট sপার কিmউটােরর /চেয় /বশী। অিধকাংশ মাnষই তার মিsেNর kমতার হাজার
ভােগর এক ভাগও সারা জীবেন ব]বহার কের না।
এই হেলা মহািবsয়কর ও জিটলতম সৃিh মাnষ। িবjানীরা আজ কৃিtম জীবেকাষ Yতরীর /চhা
করেছন। আর এ জn কেতা আেয়াজন! একিট জীবেকাষ সৃিhর জেn জিটলতম যntপািত সমৃd
গেবষণাগার সহ লk লk ডলােরর বােজট িনেয় কাজ করেছন িব-েসরা িবjানীগণ।
এমতাবsায় /কােনা মহািবjানী shা ছাড়াই এমিন এমিনই pাণহীন পদাথ: /থেক একেকাষ
িবিশh জীবাণু ও তা /থেক পয:ায়kেম pজািতসমূহ এবং সবেশেষ মহািবsয়কর pাণশীল সৃিh
মাnষ অিstলাভ করেলা!?
মাnষ আজ ম0ল gেহ যাবার /চhা করেছ। আগামী িদেন /সখােন িগেয় যিদ তারা একিট
কিmউটার /দখেত পায়,

তাহেল তারা িক বলেব /য,

“এিট এমিন এমিনই সৃিh হেয়েছ।”?

নািক বলেব /য, “/কউ এটা সৃিh কেরেছ।”?
তারা সমg ম0ল gেহ অnসnান চািলেয়ও যিদ এrপ একটা কিmউটার Yতরীর উপযুk /কােনা
pাণীর সnান না পায়, তখন তােদর সামেন িতনিট সmাব] জবাব থাকেবএর shা কােলর (১) :
pবােহ ম0েলর মািটর সােথ িমেশ /গেছ, িকnt তার সৃিh রেয় /গেছ, অথবা তৃতীয় /কােনা (২)
gহ /থেক অথবা অn /কােনা নktেলাক /থেক /কােনা বুিdমান pজািতর pাণী এেসিছেলা বা
পৃিথবী /থেকই /গাপেন /কউ এেসিছেলা এবং /স বা তারা এিট /রেখ চেল /গেছ, অথবা (৩)
এর shা এই ম0ল gেহই আমােদর আেশপােশই রেয়েছ,

িকnt আমােদর ও তার বা তােদর

অিsেtর মধ]কার মাtাগত (dimensional) পাথ:েক]র কারেণ আমরা তােক বা তােদরেক খুঁেজ
পাি1 না।
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কিmউটার /তা এক িবরাট জিটল ব]াপার;

এমন িক /সখােন যিদ একটা kুd আলিপনও

পাওয়া যায় তাহেলও তারা এই একই উপসংহাের উপনীত হেব এবং ধের /নেব না /য, /কােনা
shা ছাড়া িনেজ িনেজই আলিপনিট সৃিh হেয়েছ।
িকnt কী আ|য:! অসংখ] িবsয়কর সৃিhেত /গাটা pাকৃিতক জগৎ ভরপুর এবং তার pায় pিতিট
সৃিhই কিmউটােরর /চেয় িবsয়কর, িকnt তা সেttও নািsক /লােকরা এ িব-জগেতর িপছেন
/কােনা মহাjানময় shার অিst মানেত রাযী নয়।
িsেফন হিকং তাঁর মিsNেক কিmউটােরর সােথ তুলনা কেরেছন, িকnt এটা /কন তাঁর িচnায়
এেলা না /য, একিট কিmউটার /যখােন /কােনা pাকৃিতক যািntক pিkয়ার ফসল নয়, বরং
শত শত িবjানীর শত শত বছেরর সাধনার সমিnত ফসল, /সখােন িবsয়কর ধরেনর জিটল
একিট মানবমিsN /কােনা পরম jানী sপিরকlনািবদ shা ছাড়া sয়ংিkয়ভােব pাকৃিতক
যািntক pিkয়ায় অিstলাভ করেত পাের না?
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পরকালীন জীবন
িsেফন হিকং অিত সmpিত এক সাkাৎকাের পরকালীন জীবেনর অিst অsীকার কেরেছন।
এটাই sাভািবক। কারণ, shার অিst অsীকার করার পর পরকালীন জীবেনর অিst sীকার
করার মােনই হয় না। তেব shার অিsেtর অsীকৃিত /য এ িবষেয় অjতা /থেক উৎসািরত তা
আমরা ইিতমেধ]ই pমাণ কেরিছ। অতঃপর পরকালীন জীবন সmেক: /কবল এেতাটুk উেlখ
করাই যেথh বেল গণ] হওয়া উিচত /য, /য পরম jানী shা pথম বার সৃিh করেত /পেরেছন
তাঁর পেk পুনরায় সৃিh করা খুবই সহজ।
িsেফন হিকং পরকাল অsীকার করেত িগেয় তাঁর মিsNেক একিট কিmউটােরর সােথ তুলনা
কেরেছন এবং বেলেছন /য,

এিট অচল হেয় /গেল আর কাজ করেব না। িতিন এ যুেগর

সবেচেয় নামকরা বstিবjানী হেয় এমন কথা কীভােব বলেলন /ভেব িবিsত হেত হয়। কারণ,
sয়ং বstিবjানই নh হেয় যাওয়া সব িকছু পুনগ:ঠেনর সmাবনার কথা sীকার করেছ।
িবjান সামিয়কী ‘িনউ সােয়িTটs্’- এর িরেপাট: অnযায়ী িবjানীরা মৃতেক জীিবত করার
সmাবনার কথা বেলেছন। এ িরেপাট: অnযায়ী, মৃতু]র কেয়কিদন পর মৃত ব]িkর /দেহর /কাষ
িনেয় গেবষণা চািলেয় িবিভn রাসায়িনক উপাদান িদেয় িবjানীরা তােত pাণ সuার করেত
পারেবন। মাnষ িবjানীেদর পেk যিদ এটা সmব হয় তাহেল পরম jানী shার পেk পুনজ:ীবন
দান অসmব মেন করার মেতা অেযৗিkক দাবী আর কী হেত পাের?
অব* শরীর পেচ- গেল মািটেত িমেশ যাবার যুিk /তালা হেত পাের - যা অব* সকল যুেগর
(এমনিক /চৗdশ’ বছর আেগও) পরকাল অsীকারকারীরা তুলেতা।
এমনিক pথম সৃিhকারীর পেk পুনঃসৃিh সmব - এ অকাট] যুিk ছাড়াও /জেনিটক িবjান ও
পদাথ: িবjােনর আেলােকও পুনঃসৃিh অকাট]ভােব সmব বেল pমািণত হয়। কারণ,
মাnেষর /কােনা অ0pত]0 /কেট /ফলেল তার ব]িkসtার পিরবত:ন হয় না।

345

একজন

,ধু তা- ই /কন,

কেয়ক বছেরর ব]বধােন একজন মাnেষর /গাটা শরীেরর সকল /কাষই

পিরবিত:ত হেয় যায়, িকnt তা সেttও তার ব]িkসtা পিরবিত:ত হয় না, বরং পুরেনা /কােষর
সংsেশ: আসা নতুন /কােষ পুরেনা /কােষর সকল Yবিশh]ই কিপ হেয় যায়। আর একিট মাnষ
বা pাণীর শরীেরর pিতিট িডএnএ- র মেধ] সংি&h মাnষ বা pাণীর সকল Yবিশh] ও তার সারা
জীবেনর (/দহ /থেক িবি1n হওয়া পয:n সমেয়র) ইিতহাস /কাড আকাের িলিপবd থােক।
অতএব, একজন মাnষ বা pাণীেক পুনরায় সৃিhর জn তার একিট িডএnএ- ই যেথh। তেব
একজন মাnেষর বা একিট pাণীর িবিkp হেয় যাওয়া সকল িডএnএ- ও খুঁেজ /বর করা ও একt
করা সmব,

কারণ,

pিতিট pাণীর িডএnএ- র মেধ] এমন িকছু sাতnt] আেছ /য,

/কােনা

অবsায়ই তা অেnর /কােনা িডএnএ- র সােথ অিভn বেল ভুল হেব না।
/সই সােথ বstর ওপর মানিসক শিkর pভাব সংkাn সব:েশষ আিবNার- উdাবনেকও িবেবচনায়
/নয়া pেয়াজন। এর মেধ] সব:ািধক িবsয়কর হেলা /bn ওেয়েভর kমতা আিবNার - যা বstর
ওপের িkয়া- pিতিkয়া কের থােক। আগামী িদেন /bন ওেয়M তথা ই1াশিkর dারা কিmউটার
ও কিmউটার িনয়িntত িবমান চালােনা আগামী কােলর সূেয:াদেয়র মেতাই সত]।
এমতাবsায় সীমাহীন শিk ও kমতার অিধকারী পরম jানময় মহান shা ই1া করার সােথ
সােথই pিতিট pাণীেদহই িনজ িনজ মৃতু]কালীন শরীেরর সবgেলা বা কতক িডএনএ ও
pাকৃিতক জগৎ /থেক আেরা pেয়াজনীয় উপাদান িনেয় পুনরায় আিবভূ:ত হেব - এটা ss
িবচারবুিdর অিধকারী /কােনা মাnেষর পেkই অsীকার করা /মােটই সmব নয়।
pথম pকাশ: Yদিনক িদনকাল, ঢাকা: ১১ই জুন ২০১১।
পিরমাজ:ন: ৭ই িডেসmর ২০১৩।
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তথOসূt :
১. িবষয়িট যুিkিবjােনর দৃিhেত /কাn ধরেনর তার ওপর িনভ:র কের। কারণ, যুিkিবjােনর দৃিhেত /কােনা
বkব] পাঁচ ধরেনর মধ] /থেক /য /কােনা একধরেনর হেত পাের,

তা হে1 : অকাট] pমািণত বkব]

()ﺑﺮﻫﺎن,

আেবগময় ভাষণ ( )ﺧﻄﺎب, কিবতা

িবতেক: pিতি{ত বা আপাতঃ pমািণত িবষয় (

ﺟﺪال

),

( )ﺷﻌﺮও 'মাtক যুিk বা অপযুিk ()ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ। এর মেধ] p মধরেনর বkব] ss িবচারবুিdর িনকট অব*
gহণেযাগ] । িdতীয় ধরেনর বkেব]র Yবিশh] হে1 এই /য,

পরsরিবেরাধী বkব]সমূেহর মধ] /থেক

একিটও অকাট]ভােব pমািণত না হেলও /যিট বােদ বাকীgেলার 'ািn অকাট]ভােব pমািণত হেয় যায় আপাততঃ
/সিটেক gহণ করা ছাড়া গত]nর /নই, যিদও ভিবSেত নতুন /কােনা তথ] হািযর হেয় /সিটেক বািতল কের
/দয়ার সmাবনা অsীকার করা যায় না। বাকী িতন ধরেনর বkব] dারা /কােনা িকছু pমািণত হয় না। অnিদেক
িবষয়বstর িবভিkর ওপরও /কােনা বkেব]র pামাণ]তা িনভ:র কের। অথ:াৎ /কােনা িবষয়েক তৃতীয়ভােগর
সmাবনা িবহীনভােব পরsর িবেরাধী dই ভােগ িবভk করা হেল অিনবায:ভােব সত] তার একিদেক থাকেব,
িকnt /যখােন উপsািপত dইভােগর বাইের তৃতীয় ভােগর সmাবনা থােক /সখােন উপsািপত পরsর িবেরাধী
উভয় দাবীই 'াn হেত পাের এবং pকৃত অবsা অজানা বাঅnপsািপত /থেক /যেত পাের। /যমন : একিট বst
রং িবিশh বা রংহীন- এর মধ] হেত /য /কােনা একিট হেত বাধ], িকnt তা সাদা বা কােলার মেধ] /যেকােনা
একিট হেত বাধ] নয়, কারণ তা সাদা- কােলার মাঝামািঝ বা তৃতীয় /কােনা রং িবিশh হেত পাের।
২.

এ এক ঐিতহািসক dঘ:টনা /য,

উপযুk পিরভাষা খুঁেজ না পাওয়ার কারেণ বাংলা ভাষায় ‘ঈমান’

(  )اﳝﺎن- এর অnবাদ করা হেয়েছ ‘িব-াস’। অথচ pকৃত ব]াপার হেলা

اﳝﺎن

- এর আিভধািনক অথ:

‘িনরাপদকরণ’। /কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :  و آﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻮف- “আর িযিন তােদরেক ভীিত
/থেক িনরাপদ কেরেছন।” ( সূরা আl- kুরাইq : ৪) শbিটর পািরভািষক অথ: হেলা আlাh,

পরকালীন

জীবন এবং আlাহর বাণী ও বাণীবাহক (নবী) /ক আ>য় কের িনেজেক pকৃত kিত অথ:াৎ পরকালীন অনn
জীবেনর kিত /থেক sরিkতকরণ। আর ‘িব-াস’- এর আরবী pিতশb হে1
(িব-াস) ও

( ﺷﮏসেnহ)-

উভয়ই ‘ধারণা’ মাt;

ﻇﻦ

(িব-াস বা ধারণা)।

ﻇﻦ

/কােনািটই অকাট] সত] হওয়ার িন|য়তার অিধকারী

নয়। এ d’িট পিরভাষার মেধ] পাথ:ক] /কবল এখােন /য,
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ﻇﻦ

( িব-াস) /পাষণকারী ব]িk একিট ধারণােক

সত] বেল মেন কের এবং

( ﺷﮏসেnহ)

/পাষণকারী ব]িk সংি&h একিট ধারণােক অসত] বেল মেন কের।

িকnt pকৃত সত] উভেয়র ধারণারই িবপরীত বা তা /থেক িভn িকছু হেত পাের।
/যমন : একিট দরযা বn ঘেরর সামেন এেস /কােনা ব]িk মেন করেত পাের /য,

ঘেরর িভতের /কােনা

মাnষ আেছ এবং অপর একজন মেন করেত পাের /য, ঘেরর মেধ] /কউ /নই। অতঃপর উভেয় ঘরিটেত pেবশ
করার সােথ সােথ তােদর ওপর একিট বাঘ ঝাঁিপেয় পড়েত পাের। আlাh তা‘আলা এরশাদ কেরন :

( )ان اﻟﻈﻦ ل ﻳﻐﻨﯽ ﻣﻦ اﳊﻖ ﺷﻴﺌﺎ- “িনঃসেnেহ িব-াস ( বা ধারণা) সত] /থেক /মােটই /বিনয়ায কের না”
( সূরা ইউnস : ৩৪)
৩.

জীবন ও জগেতর প|ােত িনিহত মহাসত] উpঘাটেনর লেk] অt gেn িবচারবুিdিভিtক /য আেলাচনা

করা হেয়েছ আমােদরেক তা /কবল পরম jানময় সৃিhকত:ার অিst ও gণাবলীেতই উপনীত কের না, বরং
আমরা /য তাঁর কাছ /থেক পথিনেদ:েশর মুখােপkী এ সেত]ও উপনীত কের - /য উপসংহার অt আেলাচনার
ধারাবািহকতায় আেরা িকছু পেরই আসেছ। এ মুখােপিkতার পিরেpিkেত অnসnান চািলেয় িবচারবুিd
আমােদরেক /স পথিনেদ:েশ উপনীত কের। /স পথিনেদ:েশর (/কারআন মজীদ) আেলােক পয:ােলাচনা কের
িবচারবুিd আমােদরেক তাkদীর সংkাn সকল সমsার সমাধােন উপনীত কের। অt gnকার pণীত ‘অদৃhবাদ
ও ইসলাম’ শীষ:ক gেn এ িবষেয় পূণ:া0 আেলাচনা করা হেয়েছ।
৪.

এখােন আরবী শb

সমাথ:ক,

ﺗﻮﺟﻪ

অেপkাকৃত /বশী উপেযাগী - যার ব]বহািরক তাৎপয: ‘ই1াকরণ’- এর pায়

িকnt বাংলা ভাষায় অিধকতর উপেযাগী পিরভাষা না পাওয়ায় িবষয়িট সহজ কের বুঝাবার জn

‘মেনােযাগ’ কথািট ব]বহার করেত হেলা যিদও pকৃত অেথ: পরম pমুk অপিরহায: সtা সmেn ‘মেনােযাগ না
/দয়া বা না থাকা’ পিরভাষা pেযাজ] নয়।
৫.

আমরা এখােন ‘pথম বার’ কথািট কােলর গেভ: সৃh সৃিhসtার দৃিhেকাণ /থেক বলিছ। নয়েতা িযিন

কােলাধ: সtা তথা আমােদর কালগত অবsােনর দৃিhেত অনািদ ও অনn সtা, তাঁর জn ‘pথম বার’ কথািট
pেযাজ] নয়। কারণ, িতিন অনািদ কাল /থেক অনবরত এই সৃিhজগেতর (আমরা যার অnভুk
: ) nায় অসংখ]
নব নব সৃিhজগেতর সৃিhpিkয়ার সূচনা কের আসেছন এবং এভােব অনn কাল পয:n নব নব সৃিhসূচনা
অব]াহত রাখেবন।
৬. যিদও িবচারবুিdিভিtক আমােদর এ আেলাচনার জn pাসি0ক নয়,
অিধকাংশ মাnেষর ধারণার িবপরীেত,

তবু উেlখ করা /যেত পাের /য,

হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর stী হযরত হাওয়া (আঃ)- /ক /য জাnােত
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রাখা হেয়িছেলা তা পরকােল পুরNার িহেসেব /দয় অনnকালীন অিবন-র জাnাত (/বেহশত) নয়,

বরং এ

পৃিথবীরই একিট বাগান (জাnাত) িছেলা। তেব /যেহতু আlাh তা‘আলা /সিটেক িবেশষভােব Yতরী কেরিছেলন
তাই তা পািথ:ব বাগােনর সকল trিট ও অপূণ:তা /থেক মুk থাকা তথা পরকালীন জাnােতর একিট নমুনা হওয়াই
sাভািবক। এিট /য অিবন-র জাnাত িছেলা না এrপ ধারণা করার িপছেন িবচারবুিdজাত কেয়কিট কারণ পাওয়া
যায়। pথমতঃ হযরত আদম (আঃ)- /ক সৃিhই করা হেয়িছেলা পৃিথবীেত আlাহর pিতিনিধt করার জn এবং
/কারআন মজীেদর /কােনা /কােনা আয়াত /থেক ধারণা পাওয়া যায় /য, তাঁেক পৃিথবীর উপাদান িদেয়ই Yতরী
করা হেয়িছেলা। তাই পৃিথবীর pিতিনিধেক অিবন-র জাnােত রাখার কথা অকlনীয়। িdতীয়তঃ অিবন-র
জাnােত শয়তােনর pেবেশর /কােনা sেযাগ থাকেত পাের না;

যােক shার সিnধান /থেক িবতািড়ত করা

হেয়েছ তােক /বেহশেত pেবেশর sেযাগ /দয়ার poই উঠেত পাের না। আর /বেহশেত /য ঐশী sরkা ব]বsা
আেছ তােত শয়তােনর পেk /সখােন pেবশ করেত পারার poই ওেঠ না। তৃতীয়তঃ অিবন-র /বেহশেত /কউ
একবার pেবশ করেল /স /সখানকার অিবন-র অিধবাসী হেয় যায় এবং /সখান /থেক তােক /বর কের /দয়া
অকlনীয়। কারণ, এrপ কাজ /বেহশেতর অিবন-রতার Yবিশেh]র সােথ সাংঘিষ:ক।
৭.

এ িবষেয় অt gnকােরর ‘নবী- রাসূলগেণর (আঃ) পাপমুkতা’ শীষ:ক একিট পাNুিলিপ আেছ। আlাh

তা‘আলা তাওফীক িদেল ভিবSেত তােক যথাসাধ] পিরপূণ:তা pদান ও pকাশ করা হেব।
৮. এ িবষেয় পের অt pবেnর /শষ িদেক অেপkাকৃত িবsািরতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ।
৯. খৃsানেদর িব-াস /য, তাঁেক kুশিবd কের হত]া করা হেয়েছ। িকnt /কারআন মজীেদ ssh ভাষায় বলা
হেয়েছ /য, তাঁেক হত]া করা হয় িন, বরং আlাh তা‘আলা তাঁেক তুেল িনেয় /গেছন, আর এ ব]াপাের তারা
(তৎকালীন ইয়াহূদী,

/রামান ও খৃsানরা) চরম িব'ািnর মেধ] পেড়িছেলা। এ আয়াত ও কতক হাদীেছর

িভিtেত মুসলমানরা মেন কেরন /য, আlাh তা‘আলা তাঁেক চতুথ: আসমােন /রেখেছন এবং িকয়ামেতর পূেব:,
হযরত ইমাম মাtদী (আঃ)- এর আিবভ:াব- যুেগ িতিন আসমান /থেক /নেম আসেবন ও হযরত ইমাম (আঃ)
/ক সহেযািগতা করেবন। /কারআন মজীেদ উিlিখত ‘তােদর িব'ািnর মেধ] পড়া’ সmেn মুসিলম পিNতগেণর
ব]াখ]া হে1 এই /য,

হযরত ঈসা (আঃ)- এর /য িব-াসঘাতক িশS তাঁেক ধিরেয় িদেয়িছেলা তার /চহারা

ঈসা (আঃ)- এর মেতা হেয় িগেয়িছেলা এবং /ফেরশতারা ঈসা (আঃ)- /ক তুেল িনেয় যাওয়ার পর ঘেরর মেধ]
ঐ ব]িkেক একা /পেয় /রামান শাসেকর পুিলশরা তােক ধের িনেয় যায় এবং তােকই শূেল চিড়েয় হত]া করা
হয়। অেনেক মেন কেরন /য, ঐ ব]িkর /চহারা পিরবিত:ত হয় িন, বরং /রামানরা ঈসা (আঃ)- /ক িচনেতা না
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িবধায় /ফেরশতারা তাঁেক িনেয় যাওয়ার পর ঐ ঘেরর মেধ] ঐ ব]িkেক একা /পেয় তােকই ঈসা (আঃ) মেন
কের ধের িনেয় িগেয় হত]া কের।
১০. অব* এর পের :াহাবী ও ইমামগণ /থেক বিণ:ত হাদীছ ও /রওয়ােয়েতর /kেt িবিভn sেরর
বণ:নাকারীেদর gহণেযাগ]তার িবষয়িটও িবেবচনা করেত হেব।
১১.

অt উপিশেরানােম আমরা িবচারবুিdর আেলােক /য মতামত ব]k কেরিছ /কারআন মজীদ ও snােত

রাসূেল (:াঃ) ও তার সমথ:ন পাওয়া যায়। িকnt আেলাচনার িবচারবুিd িভিtকতা বজায় রাখার লেk] আমরা তার
উেlখ /থেক িবরত থাকলাম। তেব এgেলা এেতাই ssh /য, /কারআন ও হাদীছ অধ]য়েন অভ]s পাঠকপািঠকাগণ খুব সহেজই এgেলা /পেয় যােবন।
১২.

যিদও আমােদর এ আেলাচনা িবচারবুিdর দৃিhেকাণ /থেক, তেব উেlখ করা অpাসি0ক হেব না /য,

রাসূলুlাh (:াঃ)- এর পের তাঁর উmােতর মেধ] সব:ািধক ‘ইলমী /যাগ]তাসmn ব]িk সmেক: মুতাওয়াততীর
হাদীেছ এবং পাপমুk ব]িkবগ: সmেn /কারআন মজীেদর সূরা আl- আযহােবর আয়ােত তাmpহীের উিlিখত
হেয়েছ।
১৩.

আর ইসলােমর ইিতহাস সাkী /য,

/কারআন ও snাহর jােনর /kেt সব:াgগণ] ব]িkেক ইমাম ও

শাসেকর পেদ অিধি{ত না করার পিরণাম উmাহর জn ভয়াবহ হেয়িছেলা - যার /যর আেজা /শষ হয় িন।
অথ:াৎ উmাহর মেধ] রkkয়ী মতপাথ:ক] ও িবভিkই pমাণ কের /য, রাসূলুlাh (:াঃ)- এর ইেnকােলর পের
উmাহর /নতৃt িনধ:ারেণর জn অnসৃত পdিত সিঠক িছেলা না।
১৪. “আহেল snাত্”, “খুলাফােয় রােশদীn”, “ি:হাh িসtাh” ইত]ািদ পিরভাষা /কারআন মজীদ বা
অকাট]ভােব pমািণত হাদীেছ রাসূল (:াঃ) /থেক pাp /কােনা পিরভাষা নয়, বরং অেনক পের িবেশষ উেdে*
এgেলা Yতরী করা হয়। “আহেল snাত্” পিরভাষা Yতরীর উেd* িছেলা এটাই বুঝােনা /য, এর বিহভূ:ত /য
সব ইসলামী /গা{ী িছেলা (বা রেয়েছ), িবেশষ কের িশয়া মাuহােবর অnসারীরা, তারা রাসূলুlাh (:াঃ)- এর
snােতর অnসারী নয়,
এটাই বুঝােনা /য,

বরং িবd‘আতী /গা{ী। /তমিন “ি:হাh িসtাh” পিরভাষা Yতরীর উেd* িছেলা
এর বিহভূ:ত হাদীছ- সংকলনgেলা (িশয়া ধারার সংকলনgেলা এবং মুওয়াttা’,

মুসনােদ আহমাদ ইেwন হাmাl, মুsাদরােক হােকm ইত]ািদ snী ধারার সংকলন) :াহীh নয়। “snী”র nায়
আজেকর পািরভািষক অেথ: তথা মাuহাb িহেসেব “িশয়া” পিরভাষাও পরবত:ীকােলর। অব* “িশয়া” শেbর
ব]বহার (আিভধািনক অেথ: ‘kুd /গা{ী’) পূেব:ও িছেলা;

রাসূলুlাh (:াঃ)- এর জীবdশায় হযরত ‘আলী

(আঃ)- এর ঘিন{ ভk- অnরkেদরেক “‘আলীর িশয়া” বলা হেতা। িকnt তখন িবিভn মাuহােবর অিst
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িছেলা না। পরবত:ীকােল হযরত রাসূেল আকরাম (:াঃ)- এর আহেল বাইেতর ইমামগেণর অnসারীেদর বাইের
িবিভn িফopহী /গা{ী Yতরী হেল এবং /সgেলােক “মােলকী”, “হানাফী” ইত]ািদ ও সামিgকভােব “snী”
নামকরণ করা হেল আহেল বাইেতর ইমামগেণর অnসারীগণ “িশয়া” ও তাঁেদর িফkাh “িশয়া মাuহাb”
িহেসেব পিরিচত হয়, যিদও তাঁরা /কােনা মাuহাb সৃিh কেরন িন। যা- ই /হাক, আমরা এখােন “আহেল snাত্
” কথািট pচিলত পািরভািষক অেথ: ব]বহার কেরিছ, এর আিভধািনক অেথ: নয়।
১৫, অব* পরবত:ীকােল ইমাম মােলক তাঁর নীিতগত অবsান পিরবত:ন কেরন এবং ‘আbাসী সরকােরর সােথ
সহেযািগতা কেরন ও সরকারী পৃ{েপাষকতায় মােলকী মাuহাb pিত{া কেরন। অnিদেক ইমাম আবূ হানীফাh
সরকােরর সােথ অসহেযািগতা করেলও এবং /কােনা মাuহাb Yতরী না করেলও তাঁর িশS আবূ ইউsফ ও
মুহাmাd িবn হাসান শয়বানী সরকােরর সােথ সহেযািগতা কেরন এবং ইমাম আবূ হানীফার sনাম কােজ লািগেয়
সরকারী পৃ{েপাষকতায় হানাফী মাযহাব Yতরী কেরন।
১৬. কােরা কােছ একিট িবষয় এমনভােব ssh হেয় যাওয়া /য, তার মেধ] এ ব]াপাের িবndমাt সেnহসংশয় না থােক। অতঃপর /স যিদ িবষয়িট gহণ না কের তাহেল তা /নফােkর পিরচায়ক হেব, নেচৎ নয়। এ
কারেণই,

/কােনা নবীেক নবী িহেসেব /মেন /নয়ার িবষয়িটও ইtােম hjাত্- এর ওপর িনভ:রশীল;

কােরা

জn ইতমােম hjাত্ না হেল নবীেক নবী িহেসেব sীকার না করার কারেণ /শষ িবচাের কাউেক পাকড়াও করা
হেব না। তেব আlাহরমেনানীত নবী বা ইমােমর po বােদও মাnষ তার এিYতয়ারাধীন িবষেয়ও jাতসাের
সেব:াtমেক /বেছ না িনেল, তা যিদ অসdেdে* হয় /তা তােক /শষ িবচাের জবাবিদিহ করেত হেব এবং যিদ
অসাবধানতার কারেণ হয় তবু তার িনেজর বা অnেদর ওপর এর ইহকালীন kিতকর pিতিkয়া বত:ােবই।
১৭. এ ধরেনর একিট অত]n grtপূণ: িবষয় হে1 নবী- রাসূলগেণর (আঃ) পাপমুkতা। আেরকিট grtপূণ:
িবষয় এই /য,

/কারআন মজীেদর /কােনা আয়ােতর hkম মানসূ7 হেত পাের না এবং hkম বজায় /রেখ

/কােনা আয়ােতর /তলাওয়াত মানসূ7 হেত পাের না; /শেষাk ধরেনর hkম থাকেল তা sয়ং রাসূলুlাh (:াঃ)
/থেক বেল গণ] করেত হেব - যা আlাh pদt এিYতয়ার বেল িতিন pদান কেরন। (মূলতঃ /কারআন মজীেদর
আয়ােত মানসূ7 কথািট পূব:বত:ী িকতাব সমূেহর /kেt বলা হেয়েছ।)
১৮. ইজিতহাদ সmিক:ত আেরা িকছু িবষয় িনেয় পের আেলাচনা করা হেয়েছ।
১৯. কতক হাদীেছর বণ:নার িভিtেত অেনেক মেন কেরন /য, এ ব]াপাের /কারআন মজীেদ আয়াত নািযল
হেয়িছেলা,

িকnt সংি&h আয়ােতর পাঠ (text) পরবত:ী সমেয় রিহত) মানসূ7 (হেয় যায়,

বহাল /থেক যায়। িকnt ইিতপূেব: /যমন আমরা উেlখ কেরিছ,
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তেব তার hkম

pকৃত পেk /কারআন মজীেদর /কােনা

আয়ােতর পাঠ বা /কােনা আয়ােতর hকমু ই রিহত হয় িন। /কারআন মজীেদ /য আয়ােত ‘আয়াত রিহতকরণ বা
ভুিলেয় /দয়া’র কথা বলা হেয়েছ তােত /কারআন মজীেদর আয়াত রিহতকরেণর কথা বলা হয় িন,

বরং

পূব:বত:ী আসমানী িকতাব সমূেহর আয়াত রিহতকরেণর কথা বলা হেয়েছ। এ িবষেয় আমরা ‘/কারআেনর পিরচয়
’ gেn িবsািরত আেলাচনা কেরিছ।
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