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িবে র সবেচেয় বড় সমস া হেc s ােক ভুেল যাoয়া
দাশিনকভােব দখেল, িবে র সবেচেয় বড় সমস া হেc আlাহেক ভুেল যাoয়া, s ােক ভুেল যাoয়া৷
িযিন আমােক বািনেয়েছন তঁােক ভুেল যাoয়া৷ আlাহ িনেজi বেলেছন: "iয়া আiয়ু হাল iনসানু মা
গারাকা িব রািbকাল কািরম" aথাৎ, হ মানুষ িকেস তামােক তামার মিহমািnত রব সmেক uদাসীন
করল? (82:6 )
সিত কার aেথi বশীর ভাগ মানুষ বাsেব s ােক ভুেল িগেয়েছ৷ iuেরাপ-আেমিরকায় নািsেকর সংখ া
aেনক৷ রািশয়া পূেব aিফিসয়ািল নািsক িছল৷ eখনo সখােন নািsকতার হার কম নয়, বরং aেনক
হেব৷ aন িদেক যারা িব াসী বেল দাবী কের তােদর মেধ o aেনেক সেnহবাদী (skeptic)৷ aথাৎ
বলেব না য s া নi, িকnt বাsেব s ােক sরণ করেব না বা তার আেদশ মেন চলেব না৷ s ােক
মেন চলেব eরকম লােকর সংখ া খুব কম৷
ি ানেদর মেধ যারা s ােক িব াস কের , তােদর মেধ s ার কাযকর আনুগত কম৷ স তুলনায়
মুসলমানেদর aবsা ভােলা৷ eখােন নািsক নi বলেলi চেল eবং যারা িব াসী তারা কান না কান
পযােয় আমল কের৷ যারা িনেজেদরেক সকু লার বেল দাবী কের , তােদরo বশীরভাগ eকটা িনিদ
পযায় পযn আমল কের৷ তারাo নামাজ পেড়, iফতার কের, সাহরী খায়, হালাল-হারাম দেখ চেল৷
তারাo কুরবানী, হj, oমরা o ঈদ পালন কের৷ সুতরাং মুসলমানেদর মেধ iসলােমর aনুশীলন
তুলনামূলকভােব ভাল৷
s ােক ভুেল যাoয়ার ফেল d'িট সমস া সৃি হেয়েছ। eকিট হেলা বstবাদ o নািsকতা। আেরকিট হেলা
গাড়া সকু লািরজম - সিটo s ােক pায় asীকার করার কাছাকািছ eকিট aবsা। িব সংকেটর মূেল
কাজ করেছ e d'িট - eকিদেক বstবাদ o নািsকতা eবং aন িদেক সকু লািরজম।
s ােক ভুেল যাoয়ার pভাব িশkা ব বsার uপরo পেড়েছ। িশkা ব বsা সmূণভােব সকু লািরজেমর
uপর দািড়েয় আেছ। বতমান িবjান িশkােত রেয়েছ সকু লািরজেমর গভীর ছাপ। iuেরােপর পিnতরা
eমনিক বতমােন মুসলমান িবjানীরাo তােদর বigেলা 'িবসিমlািহর রাহমািনর রাহীম' িদেয় r কেরন
না। িকnt মুসলমানরা যখন িবjােন unিত করল (চীন o ভারত থেক gহন কের), তখন তারা aেনক
িদেক িবjােনর িবsার ঘটাল। সসময় ঐসব মুসলমানরা তােদর িবjােনর pেত ক বigেলা
'িবসিমlািহর রাহমািনর রাহীম' িদেয় r করেতন। তারা s ায় িব াসী িছেলন গভীরভােব। িকnt
iuেরাপীয় িবjািনরা িব াসী না হoয়ায় (aথবা সকু লার হoয়ায় িকংবা s ায় িব াস করা তােদর
কােছ eকিট লjার িবষয় হoয়ায়), তারা s ার কথা uেlখ কেরননা। আমােদর মুসিলম িবjানীরা eিট
eখন িলখেত পােরন। িকnt তারাo িলখেছননা। eখন না লখা রoয়াজ হেয় গেছ। aথচ আেগ লখাটাi
রীিত িছল। eখন িবjােনর বigেলােত আlাহ বা গড শেbর uেlখ নi। s া (creator) শbিট লখা
হয় না। eিট eকিট adুত ব াপার। কাথাo কাথাo pকৃিত (Nature) শেbর uেlখ আেছ। িকnt ei
pকৃিত িক সিট eেকবােরi s নয়। তারা eকবারo ভােবনা য, eসব pাকৃিতক আiন আেছ িকভােব,
আiন pেণতা ছাড়া িক কান আiন হয়? তারা নািক খুব যুিkবাদী, িকnt আিম তা কান যুিk দখিছ
না।
আধুিনক িবjােনর aেনক ভােলা িদক আেছ, aেনক aবদান আেছ আমরা মািন। িকnt eর পছেন কাজ
করেছ eমন eকিট মন যিট s ার pে , আlাহ তায়ালার ব াপাের সেnহ-সংশয়বাদীতায় ভুগেছ।

s ােক s sীকৃিত িদেc না। আlাহর নাম uেlখ করেছ না। eিট uেlখ করা সভ তা িবেরাধী মেন
করেছ। eিট eকিট প াৎপদ ব াপার মেন করেছ। ei য ধারণা eটা আমােদর কালচারেক খারাপ কের
ফলেছ। আমােদর কালচাের সংশয়বাদ o নািsকতার pভাব পড়েছ।
সমাজিবjােনরo eকi রকম aবsা। সমাজতtt ধেরi নেব য ধম eকিট মানব সৃ িবষয়। aথচ তারা
eভােব দখােত পারত য, s াi আমােদর সৃি কেরেছন। আমােদর eকিট সামািজক pবণতা বা
সামািজক মন িদেয়েছন। s ার সািবক পিরকlনার aংশ িহেসেবi আমােদর মেধ সমাজবd হবার
মানিসকতা রেয়েছ। eজন আমরা eকতাবd হi eবং সমাজ গঠন কির। িশkা ব বsার aন ান
সkেররo eকi aবsা। যমন নৃিবjানo sীকার করেছনা য , মানুষেক আlাহর সৃি কেরেছন। eিটেক
তারা eেকবােরi বাদ িদেয় িদেc। নৃিবjান মানব সৃি র iিতহাস বর করার চ া করেছ মািট খুেড় বর
করা হাড় eবং aন ান নৃতািttক িচh থেক। eসব থেক তারা য iিতহাস িলখেছ তােত তারা বলেছ,
মানুষ eমিন eমিনi হেয়েছ; কান s া নi। eখােন uেlখ করেত চাi য, দািরd িবে র eকিট বড়
সংকট, দািরেdর জন মানুেষর eকিট িবরাট aংশ ভাল হেত পােরনা। e সংকেটর মূেলo রেয়েছ ঐ
আlাহেক না মানা, বstবাদ eবং সকু লািরজম।
মানুষ বstবাদী হেয় গেছ। গরীেবর জন , দািরd দূর করার জন কাজ করার pেয়াজনীয়তা স uপলিb
করেছনা। aেনেকi দািরd দূর করার জন oয়াদা কের থােক। আসেল তারা oয়াদা করার জন oয়াদা
কের, কথা বলার জন বেল। সিত i িক কাযকরভােব তারা egেলা চায়? িবেশষ কের দেশর পুঁিজবাদীরা
egেলা চায়না বেলi মেন হয়। কারণ পুিঁ জবােদর তেtt গরীেবর কথা নi। pিফেটর কথা আেছ, মুk
বাজােরর কথা আেছ। সখােন সরকারী হsেkপ না করার কথা বলা হেয়েছ। িবিভn ব বsা নয়ার
মাধ েম বাজােরর িবকৃিত (Market distortion) দূর করার কথা পুিঁ জবাদী তেttর কাথাo নi।
গরীেবর ব াপাের ব বsা িনেত হেব eটা পুঁিজবােদর কাথাo বলা নi। যিদo eটা eখন পুঁিজবাদী দেশ
করা হেc। িকnt e ব বsা তারা পুিঁ জবােদর কাঠােমা থেক বর হেয় eেসi িনেc ।
কেলািনয়ািলজম eবং iেmিরয়ািলজমo eেসেছ বstবাদ থেকi। িনেজর ভাগ o জািতর ভােগর
pরণা থেকi eসেবর uৎপিt। eসবিকছুর মূল uেdশ মানুষেক শাষণ (exploit) করা। ei য
বstবাদী sাথপরতা eবং পুঁিজবাদ - eসব পরsর িবিcn নয়। eসবিকছু িমেল মানুষেক দািয়tহীন
বািনেয়েছ , তােক ভাগবাদী কের তুেলেছ। দািয়tশীল কােদর বলা যেত পাের? যারা আlাহেক ভয়
কের eবং dিনয়ােক ekpেয়ট কেরনা। সুতরাং সকল সমস ার মূল কারণ যিদ বলেত হয়, আিম বলব
s ােক ভুেল যাoয়া। eজন যুেগ যুেগ নবী-রাসূলরা আহবান কেরেছন আlাহেক মােনা eবং বল, 'লা
iলাহা ilাlাহ' - আlাহ ছাড়া কান মাবুদ নi। e সমস ার সমাধান হেc মানুেষর মেধ s ার pিত
িব াস িফিরেয় আনা। মুসিলমেদর eমনিক aমুসিলমেদর জন o বলেবা, য কান ধেমর pিত িব াস
নািsকতা থেক ভাল। কারণ pেত ক ধেমর eকটা eিথk বা নীিতেবাধ আেছ। নািsকতার কান
নীিতেবাধ নi। স তা িনেজেক সmূণ sাধীন মেন কের। স িব াস কের তার কান িবচার হেব না,
তার কান জবাবিদিহতা নi; সুতরাং dিনয়ায় যা icা স করেত পাের। e ধরেণর লাক সমােজর জন
ভয়ংকর। eজন সবার মেধ s ার pিত িব াস িফিরেয় আনেত হেব। আlাহেক চনােত হেব যতদূব
সmব। সিঠক িশkার ব বsা করেত হেব। eভােবi সমাজ তথা িব থেক sাথপরতা দূর হেত পাের, মূল
রাগ তথা মূল সমস া দূর হেত পাের।
সমাp

