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পরকাল ভাবনা 
সংকট  
আধুিনক িবে  মানুেষর সবেচেয় বড় grেtর িবষয় েকানিট ? েকান বঠেক e-p  করা হেল eেকক জন 
eেকক utর িদেবন; েকu বলেবন, ব াপকিব ংসী aেstর uৎপাদন, পরীkা-িনরীkা o মজদু কীভােব 
েঠকােনা যায় eটাi আধুিনক িবে র সমিধক grেtর িবষয়। েকu বলেবন, জনসংখ ার িবেsারণ pিতহত 
করাi বতমান যুেগর সবেচেয় বড় p । আবার েকu বলেবন, pাকৃিতক সmেদর সু  বnন িনি ত করণi 
আজেকর বড় সমস া। eর aথ, মানুষ eখেনা anকাের রেয়েছ তার পিরচয় িবষেয়; আিব ার করেত 
পােরিন িনেজর aিsেtর ধরন-ধারণ; পারেল িভnরকম হত সবারi utর। সবাi বলেতা, সবেচেয় বড় 
সমস া আধুিনক মানুেষর পিরচয় িবsৃিত। মানুষ তার মূল পিরচয় ভেুল েগেছ েবমালুম; ন র iহজগৎ েছেড় 
eকিদন চেল েযেত হেব aিবন র পরজগেত, েযখােন তােক দঁাড়ােত হেব pিতপালেকর সামেন যািপত 
জীবেনর িহেসব িদেত, e-িবষয়িট িবদায় িনেয়েছ তার মিsে র সেচতন aংশ েথেক; aন থায় e-
খnকািলক aিsেtর জগতেক নয়, aনn পরকালেক, s ার মেুখামুখী হoয়ােক, sগ-নরেকর সmুখীনতােক 
সবেচেয় বড় িবষয় বেল মেন করেতা েস। আlাh  তা‘আলা বেলন :  

 ١٧−١٦: سورة األعىل . بل تؤثرون احلياة الدنيا واآلخرة خري وأبقى

িকnt েতামরা পািথব জীবনেক পছn কের থােকা। aথচ আেখরােতর জীবনi utম o িচরsায়ী। (সূরা আ’লা 
16-17)  
আlাহ o পরকােল মানেুষর িব াস সmূণ uেঠ েগেছ, eকথা বলিছ না। eখেনা পৃিথবীর aিধকাংশ মানুষ 
িব াসীেদর দলভkু। িকnt e-িব ােসর িশহরণ িঝিমেয় পেড়েছ বণনাতীতভােব মানুেষর anর o বিহজগেত। 
মানুেষর সেচতন েমধার aংশ িহেসেব েমােটi মিnত নয় e-aিত grtপূণ িব াসিট। e-পৃিথবীর জীবেন, 
aথিবt যশ-েজৗলুেসর পাহাড় গেড় কীভােব unিতর চরেম েপঁৗছােনা সmব েস sেpi িবেভার থােক মানুষ 
িদবস-রজনী। iরশাদ হেc :  

 ٢−١:  سورة التكاثر −أهلاكم التكاثرحتى زرتم املقابر

pাচুেযর pিতেযািগতা েতামােদরেকেমাহcn রােখ। যতkণ না েতামরা সমািধসমূেহ uপিsত হc। (সূরা 
তাকাছুর :1-2)  
িবে র মধ াকষণ শিk িবলpুpায় eবং ঘnায় ছ’হাজার মাiল েবেগ আমােদর পৃিথবী েধঁেয় চেলেছ সেূযর 
িদেক, েকান পযেবkণ েকnd েথেক eধরেনর িনি ত েকােনা সংবাদ পিরেবিশত হেল uেdগ uৎকnায় hমিড় 
েখেয় পড়েব eেক aপেরর oপর, r হেব sজনেদর কােছ িফের যাoয়ার aভািবতপূব pিতেযািগতা, pচn 
েদৗড়ঝঁাপ; েকননা e ধরেনর সংবােদর aথ-কেয়ক সpােহর মেধ i িবপযs হেব পাহাড়-পবত, সাগর-
মহাসাগর, সমs জনপদ জব o জড় সব িকছুi। aবসান ঘটেব জীবন বিচেtর, e-িনসগেলােকর।  
e ধেরেনর েকােনা সংবাদ আমােদর কােনর পাতায় আঘাত হানেছ না বেল িনেজেদরেক মেন করিছ aেনক 
িনরাপদ, িকnt eকটু েভেব েদখেলi বুঝেত ক  হেব না, eর েথেক ভয়ংকরতম eক পিরণিতর িদেক িনরnর 
ছুেট চেলেছ আমােদর e পৃিথবী। িকnt e-ব াপাের uেdগ uৎকnার sশ কাuেক েপেয়েছ বেল মেন হয় না। 
p  হেত পাের- কী েসi সি ন পিরণিত যার ভয়াবহতায় কাতর হেত হেব আমােদর ? তা হেলা মহা-
pলয়িদবেসর ভয়াবহতা যা সুিনধািরত হেয় আেছ মহািবে র জnলg েথেকi। যার কিঠন থাবা েথেক েরহাi 
পােব না েকu; পাoয়ার আেদৗ েকােনা সুেযাগo েনi। িতk সত  হেলা, মানুষ e-dল  পিরণিতর িদেক 
eেগােc aত n drত। িব ােসর জগেত aিধকাংশ মানুষ e-িবষয়িটেক মােন, িকnt বাsেব eমন েলােকর 
uপিsিত খুব কমi যারা pদীp েচতনা িনেয় e-িবষয়িট িনেয় িচnাভাবনার pেয়াজনীয়তা aনুভব কের। যিদ 
েগাধূিললেg আপিন েকান জনাকীণ বাজােরর ধাের দঁািড়েয় যান, জানেত েচ া কেরন কী জন  মানুেষর ei 
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িভড়, তাহেল সহেযi বুঝেত পারেবন িকেসর েপছেন মানুেষর ei aনn েদৗড়ঝঁাপ, আনােগানা। eকটু 
েভেব েদখুন কী জন  বাজাের যানবাহেনর চলাচল, েদাকানদার কী uেdেশ িবিচt পেণ  সািজেয়েছ তার 
েদাকান। eকটু মেনােযাগ িদেয় েদখুন, ঝঁােক ঝঁােক মানুষ েকাথায় যােc? তােদর কথাবাতার িবষয়বst কী? 
কী জন  eেক aেন র সােথ েদখা-সাkাৎ করেছ? েকান িজিনস মানুেষর মেনােযাগ আকষণ করেছ? মানুেষর 
utম-েযাগ তাসমূহ েকাথায় ব য় হেc? তােদর aথিবt েকাথায় খরচ হেc? েকান িজিনেসর aভাব তােদর 
িনdা হারাম কের িদেc? মানুষ কী িনেয় েবrেc ? িক িনেয় িফের আসেছ? মানুেষর ei aেcদ ব sতা, 
তােদর মুখ-িনঃসৃত কথামালা, তােদর pত ে র নড়াচড়া িনরীkা কের যিদ uেlিখত pে র utর েঘঁেট েবর 
করেত চান তাহেল সহেযi বুেঝ যােবন িকেসর েপছেন মানুেষর ei untতা, েকান িবষয়েক মানষু তার 
জীবেনর সেবাc grেtর িবষয় িহেসেব কের েরেখেছ সাব s। 
sীকার করেতi হয়, শহের-বnের মানুেষর িনরবিcn আনােগানা, ব sতম পেথ aনবরত যাতায়াত d থহীন 
ভাষায় বলেছ--- মানুষ তার বসু্তিনভর খােয়শ o রkমাংেশর pেয়াজন েমটােনােকi জীবেনর eকমাt bত 
িহেসেব সাব s কের িনেয়েছ। পরজগৎ নয় বরং iহজগেতর িবিচt চািহদা পূরণেকi জীবেনর eকমাt 
uেdশ  িহেসেব ধের িনেয়েছ। মানুষেক uৎফুl েদখােল বুেঝ িনেত হেব তার েকােনা পািথব pেয়াজন পূরণ 
হেয়েছ। আজেকর pেয়াজন, আজেকর সুেযাগ-সুিবধা, আজেকর kণsায়ী আরাম-আেয়শ iত ািদ eকিট 
িবেশষ মাtায় aজন করেত পারাটাi েযন জীবেনর সফলতা। eটাi েস িবষয় যার েপছেন ব য় হেc মানুেষর 
সেবাtম েযাগ তা, kিরত হেc pদt শিk, সাহস। আসেছ িকয়ামত িদবেসর ভাবনা কারo েনi। pিতিট 
ব িkর ম ারাথন েদৗেড়র চূড়াn লk  বতমান িনসগ। আlাh  তা‘আলা কুরআেন কারীেম কােফরেদর বkব  
নকল কের বেলন : 

 ٣٧:  املؤمنون −إن هي إال حياتنا الدنيا نموت و نحيا وما نحن بمبعوثني 

eকমাt পািথব জীবনi আমােদর জীবন, আমরা যিদ বঁািচ eখােনi eবং আমরা পুনrিtত হবনা। (সূরা 
মুিমনূন : 37)  
বড় শহরgেলার aবsাi েয েকবল eরকম, কথা িঠক নয়। বরং েযখােনi রেয়েছ মানুেষর বসিত েসখােনi 
e-aবsা aত n pকটভােব দৃি gহ । আপিন যােকi েটাকা িদেবন, পরখ করেত চাiেবন, তােকi e-
িবষয়িটর বnনায় িন াবান পােবন। িক পুrষ িক নারী, িক আমীর িক গরীব, িক যবুক িক বdৃ, িক শhের িক 
েগঁেয়া, িক ধািমক িক aধািমক সকেলi aিভn পেথর তীথযাtী। আজেকর মানুেষর সবচাiেত বড় আকুিত, 
ei িনসেগ যা িকছু লভ  সবi লুেফ িনেত হেব dহাত ভের। ‘ব য় কেরা eর িপছেনi েতামার সব ে  
েযাগ তা, মশgল রােখা e িচnােতi েতামার িদবস-রজনী ’ e-ে াগােনর পদ িন েযন িনরnর েভেস 
আসেছ চতুিদক েথেক। aবsা েদেখ মেন হয়, iহকালীন েভাগ-সেmাগi eকমাt েদবতা যার নজরানায় 
ঈমান o আেtাপলিd কুরবানী করেতo মানষু pstত রেয়েছ। মানুষ eখােনi সবিকছ ুেপেয় েযেত চায়, তা 
েযভােবi েহাক, েযেকােনা মূেল i েহাক। িকnt e-ধরেনর সমs সফলতা, িনঃসেnেহ বলা যায়, iহকালীন 
সফলতা। পরকােল eসমs সফলতার েথারাi মূল  রেয়েছ। েয ব িk তার সমকােলর িনসগেক সাজােত 
ব s েস পরকাল িবষেয় িনঃসেnেহ uদাসীন। েয ব িk তার েযৗবেন বাধেক র জন  িকছুi স য় কেরনা, e 
ব িkর uদাহরণ িঠক তারi মেতা। ফেল বয়েসর ভার বহেন েস যখন akম হেয় পেড়, থ হেয় আেস 
গিতময়তা, হািরেয় বেস কমkমতা, তখন েস আঁচ করেত পাের : তার দঁাড়াবার মেতা েকান জায়গা েনi, 
েনi মাথা েগঁাজার েকান ঠাঁi, গা ঢাকার েকান কাপড়, েশাবার েকান িবছানা। িকnt বয়স তখন দীঘ পথ 
মািড়েয় eেস ািnর িনঃ াস েফলেছ। মাথা েগঁাজার ঠাঁi তির, গাt ঢাকার কাপড়, েশাবার িবছানা, d’মেুঠা 
aেnর ব বsা iত ািদর েপছেন ম েদয়ার েকান শিk সাহসi তার পিতত ছেnর শরীের আর থােক না। েস 
ব থ মেনারথ হেয় মহািবে র তাবৎ িবষাদ বুেক ধারণ কের হয়েতা েকােনা বৃেkর িশকেড় মাথা েরেখ 
আকােশর িবশালতা মাপেত r কের। েকান েদয়ােলর গা েঘেষ uদাস দঁািড়েয় থােক, aথবা মুখ থুবের 
পেড় থােক; uদ াn কুকুেরর দল তােক িঘের েঘu েঘu কের, িশ রা ছুেড় মাের aজs পাথর। আমরা িনজ 
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েচােখ eমন বh ঘটনা েদেখ যািc, যা েথেক িকি ৎ হেলo আঁচ করা যায়, পরকােলর জন  েয ব িk িকছু 
uপাজন করেছ না তার পিরণিত কত ভয়াবহ হেব। তেব e িবষয়িট আমােদর মেধ  েকান চা ল i সৃি  
কেরনা। আমােদর aনn sিবরতায় সৃি  হয় না েকান আেnালন। আমারা pেত েকi বরং আমােদর ‘আজ’েক 
িনমােণ বড় ব s। আগামীকােলর জন  uিdg হিc না েমােটi। যুেdর সময় যিদ uৎকট আoয়ােজ েঘািষত 
হয়, শtr পেkর িব ংসী িবমানসমূহ েধেঁয় আসেছ ব াপক ংসলীলা চালােত, তাহেল সবাi েকােনা 
আ য়েকেnd েদৗেড় পালােব। জনাকীণ রাজপথ িনিমেষi ঢাকা পড়েব নশান িনরবতার পুেড়া চাদের। যিদ 
েকu e aবsায় িনথর িন ল দঁািড়েয় থােক, যিদ eমন পিরিsিতেতo েকােনা চ লতা ছn খঁুেজ না পায় 
কারo শরীের, anের, তাহেল সবাi তােক িনঘাৎ পাগল বলেব, eকথা িdধাহীনভােবi বলা যায়। e-
ধরেনর uৎকnা o চ লতা e-পৃিথবীর eকিট েছাট িবপদেক েকnd কের ঘেট থােক। তেব e-িবপেদর 
েথেকo হাজারgেণ ভয়ংকর ,বীভৎসতম আর eক িনি ত িবপদ আসেছ, যার েঘাষণা s া িনেজi 
িদেয়েছন। িব pিতপালক তঁার েpিরত পুrষেদর মাধ েম েঘাষণা িদেয়েছন - মানুষ েযন eকমাt তঁারi 
iবাদত কের, aেন র aিধকার যথাথভােব আদায় কের েদয়, eকমাt তঁারi মিজ েমাতােবক জীবনযাপন 
কের; না করেল মুেখামুিখ হেত হেব কিঠন শািsর। iরশাদ হেয়েছ : 

 ١٢٤:سورة طه . ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحرشه يوم القيامة أعمى

েয আমার sরণ হেত িবমুখ তার জীবনযাপন সংকুিচত eবং আিম তােক িকয়ামেতর িদন uিtত করব an 
িহেসেব। [ সূরা তাহা: 124]  
eমন শািs যা aভািবত, মমntত, যা কখেনা রিহত হবার নয়, eবং যা েথেক পিরtাণ পাoয়ার থাকেব না 
েকােনা সুেযাগ। িব -pিতপালেকর e-েঘাষণা pায় সবার কণকুহেরi aনুিরত হেয়েছ। মানুষo েকান-না-
েকান ভি েত e-িবষেয় sীকােরািko িদেয়েছ। িকnt মানুেষর aভ nর জগেত নজর িদেল, তােদর aবsা 
eকটু মেনােযাগসহ পযেবkণ কের েদখেল বুঝা যােব েয, িবষয়িট আেদৗ েকােনা grt পায়িন তােদর 
anের, বািহের। তারা বরং eর uেlা iহকালীন কল াণ লােভর uেdেশ eমনসব কাজ কের যােc যা 
কখেনা করা uিচত িছলনা। জীবেনর িবিচt েsাতধারা িনিষd a েলর িদেক েকবলi ধাবমান aত n 
িনেবাধভােব। aন িকছু িনেয় েভেব েদখার ফুরসত েযন কােরা েনi। সামিরক বািহনীর িবপদ সংেকেতর 
aংশত নেত েপেলo িদেশহারা হেয় ছুটেত থােক সবাi aজানা গnেব র িদেক, পkাnের িব -pিতপালক 
েয িবপেদর েঘাষণা িদেলন েস ব াপাের কাuেক সামান তম uিdg বেল মেন হয় না। ঐশী িবপদঘnা েন 
িনরাপদ-আ েয়র খঁুেজ ছুেট যাoয়ার আgহ েযন কাrরi েনi।  
eর কারণ কী? সামান  মেনােযাগ িদেলi আমরা তা আঁচ করেত পাির। eর কারণ, সামিরক বািহনীর েহড-
েকায়ারটার েথেক েভেস-আসা সতকসংেকত মানুষ আমেল আনেছ, েকননা তা ei মািটর পৃিথবীর সােথ 
সmৃk, েযখানকার ঘটনাসমেূহর ফলাফল তাৎkিণকভােব pকাশ পায়, েদখা যায়, sশ করা যায়। eর 
িবপরীেত pিতপালেকর পk েথেক েয সতকসংেকত eেসেছ তা মৃতু -পরবতী-জগেতর িবষয়। আমােদর o 
েস িবপেদর দিৃ gাহ তার মােঝ দঁািড়েয় আেছ মৃতু র েদয়াল। e-েদয়ােল বাধাpাp হেc আমােদর দৃি , 
েদখা যােc না oপােরর িব ংসী েkপণােstর বহর, েদখা যােc না েবামা, েgেনড, আgেনর কুnলী। 
eiজেন  িবমান হামলার সতকসংেকত েবেজ uঠেল সােথ সােথ মানষু তা বেুঝ েনয়, সতক হয়, তা িব াস 
কের িনেয় িনরাপদ আ য় পােন ছুেট চেল aভািবত চ লতায়। িকnt আlাহ েয িবপেদর সংেকত িদেয়েছন, 
তা মানুেষর মেধ  দানা পিরমাণ চা ল  সৃি  করেছ না। আlাহ আমােদরেক েকবল d’েটা চমেচাখi দান 
কেরন িন যা sািপত আমােদর েচহারার ag-ভােগ। বরং িতিন আমােদরেক িদেয়েছন আেরকিট চk ু যার 
দৃি kমতা আয়েt িনেয় আসেত পাের বh দূেরর িবষয়। eমনিক েমাটা চাদের ঢাকা পদাথেকo e-েচাখ 
েদেখ িনেত পাের। e-েচাখ হেলা বুিdর েচাখ। e-তৃতীয় েচাখিটর aব বহারi মানুেষর িব াসহীনতার মূল 
কারণ। মানুষ তার চম েচােখ যা িকছু েদেখ েসটােকi বাsব মেন কের। পkাnের বুিdর েচাখেক কােজ 
লাগােল আমরা েদখেত পােবা, যা আমােদর চম-েচােখর সামেন েনi তা বhমাtায় েবিশ িব াসেযাগ  যা 
আমােদর েচােখর সামেন রেয়েছ তার তুলনায়। যিদ p  করা হয়, eমন eকিট বাsব িবষেয়র নাম বলুন যা 
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সকেলi সমানভােব িব াস কের, তাহেল সবাi eক কেn বলেব : মৃতু । মৃতু  eমন eকিট বাsবতা যা 
asীকার করার kমতা eখেনা কােরা হয় িন; কখেনা হেব বেল মেন হয় না। মানুষ সমানভােব e-o িব াস 
কের েয, েয েকােনা মূhেত মৃতু  কড়া নাড়েত পােড় তার aিsেtর দরজায়। তেব aিভjতার আেলােক বলা 
যায়, মৃতু  যখন আেস তখন মৃতু মুখী ব িk সাধারনত যা কের তাহেলা েছেল-সnােনর ভািবষ ৎ িনেয় 
uৎকিnত হoয়া। aথাৎ আমার মৃতু র পর েছেল-েমেয়েদর কী হেব? কীভােব চলেব েলখাপড়া aথবা 
ঘরসংসার? iত ািদ। aতীত জীবেনর েয কয়িট বছর মািড়েয় eেসেছ েসgেলায় যিদ মানুষ ব s েথেক থােক 
িনেজেক িনেয়, তাহেল মৃতু র সময় ব s হেয় পেড় েছেল-েমেয়েদর ভিবষ ৎ িনেয়। েছেল সnােনর ভিবষ ৎ 
িনরাপদ করেত েতা েস সারাটা জীবনi কেরেছ uৎসগ। মৃতু র সময়o তার hদেয়র pিতিট ভঁােজ িবরাজ 
করেছ েছেলসnােনর পািথব ভিবষ েতর ভাবনা। মতু -পরবতী সমেয় তার িনেজর কী হেব না হেব েস িবষেয় 
তােক eখেনা মেন হেc সমানভােব uদাসীন। মেন হয় েযন মৃতু র পর েকবল তার েছেল সnােনরi aিst 
aবিশ  থাকেব; তার িনেজর aিsেtর িচh মাt থাকেব না েকাথাo। aবsা েদেখ মেন হয় - মৃতু র পর 
আেরা-eকিট জীবন রেয়েছ e িবষয়িট মানুেষর aনুভূিতর জগেত জাgত েনi আেদৗ।  
আসেল মৃতু র পর মানুষ যখন সমািহত হয় তখন মূলতঃ েস সমািহত হয় না, চেল যায় আর-eক জগেত, 
e-সত িট aনুধাবন করেল েছেলপুেলর নসিগক ভিবষ ৎ নয়, িনেজর পরকালীন ভিবষ ৎ িনেয়i uৎকিnত 
হেতা সবেচেয় েবিশ, মৃতু র পর আমার কী হেব? eভাবনায় aিsর হেতা সবাi।  
মৃতু র পর মানুেষর aিst aবলুp হেয় যায় না, eর সােথ সংেযাজন ঘেট িভnতর eক মাtার। মানুেষর 
pেবশ ঘেট aন eক জীবেন যা বতমান জীবেনর তুলনায় aেনক েবিশ বাsব, aেনক েবিশ grtপূণ। e-
সত িট, বতমান িবে র aিধকাংশ মানুষ-েস েহাক ধািমক বা aধািমক-ভেুল েগেছ েবমালুম।  
মৃতু -পরবতী-জীবন সmেক d’ভােব সেnহ সৃি  হয়। eক. pিতিট মানুষi মৃতু র পর মািটর সােথ িমেশ 
যায়, আর তাi বুেঝ আেস না কীভােব েস জীবনpাp হেব িdতীয়বার।  
di. মৃতু -পরবতী-জীবন আমােদর দৃি র anরােল। আজেকর পৃিথবীেক েতা সবাi sশ করেছ, েচােখ 
েদখেছ। িকnt পরবতী জগতেক েকu কখেনা েদেখিন। eজন  আমােদর িব াস হেত চায় না, e জীবেনর পর 
aন  আেরা-eকিট জীবন রেয়েছ, েয জীবন সmেক পির ার ধারণা রাখা সবারi কতব । তাহেল আসুন 
পরকালীন জীবন সmেক িকছু আেলাচনা কের েদখা যাক। আমার যখন মৃতু  হেব, িনি h হেব আমার 
শরীর মৃিtকাগেভ aথবা aন  েকাথাo eরপর আবারo কী িফের আসেব আমােত জীবন snন? e-p িট 
eভােব িনিদ  কের হয়েতা খুব কম মানুষi িনেজেক কের থােক। মৃতু র পর eক নতুন জীবেনর মুেখামখুী 
হেত হেব e কথায় যারা িব াস কের তােদর hদেয়র মিণেকাঠায় e-িব াসিট aবেচতন aবsায় পেড় থােক। 
েয-ব িk পরবতী জীবন সmেক uদাসীন, uৎকিnত নয়, েস তার আচরেণ e-কথাi pমাণ কের যােc েয 
েস পরকাল িবষেয় সিnহান। তেব ঐকািnকভােব েভেব েদখেল aত n সহেজi e-বষয়িটর িনগূঢ় বাsবতা 
আিব ার সmব হয়। েকননা আlাহ তা‘আলা যিদo পরজগতেক আমােদর দৃি র আড়ােল েরেখেছন, িকnt 
িতিন সমg পৃিথবী জুেড় eমনসব িনদশন ছিড়েয় িদেয়েছন যােত েভেব েদখেল পরকালীন সকল বাsবতা 
আমােদর বুঝেত সহজ হয়। unুk হেয় যায় aেনক িকছুi। আসেল e-মহািব  eকিট িবশাল দপণ যােত 
pিতিবিmত হেয়েছ পরবতী জগেতর আকৃিত-pকৃিত। জেnর িদন আমার শরীেরর েয aবsা-আয়তন িছল, 
বতমােন তা বh পিরবিতত হেয় শk সুঠাম হেয়েছ, দেঘ-pেs েবেড়েছ। আসেল মানেুষর r aিত-সামান  
eক পদাথ েথেক যা মাতৃগেভ বড় হেয় মানুেষর আকৃিত ধারণ কের। মাতৃগেভর বাiের eেস পিরপkতা 
aজন কের শk সবল ব িkেত পিরণত হয়। খািল েচােখ েদখা যায় না eমন eকিট সামান  পদাথ েথেক 
েবেড় ছ’ফুট লmা মানুেষ পিরণত হoয়া eমন eকিট ঘটনা যা pিতিদনi e-পৃিথবীেত ঘটেছ। আমােদর 
শরীেরর aংশসমূহ যা aত n kdু পরমাণুর আকাের ভ-ূগেভ িবিkp হেয় যােব তা পু◌ূনবার মানুেষর আকৃিত 
ধারণ করেত-পারাটা বুেঝ না আসার মেতা েকােনা িবষয় নয়। e-পৃিথবীেত চলমান pিতিট মানুষi মলূতঃ 
aসংখ  পরমাণুর সমnয় যা eিকভূত হেয় মানুেষর rপ পিরg করার পূেব জিমন o বায়মুnেলর িবশালতায় 
ছিড়েয় থােক িবিkp আকাের, যা ঐশী pিkয়ায় পিরণত হয় মানুেষর শরীেরর aংেশ। আমােদর মৃতু র পর 
শরীেরর পরমাণুসমূহ বাতােস-জিমেন ছিড়েয় পেড়। আবার যখন s ার icা হেব eিকভূত হেব েযমনিট 
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হেয়িছল pথমবার। pথেম eকবার েয ঘটনা ঘেটেছ তার পুনরবৃিt ঘটায় আ েযর িকছ ুেনi ; থাকার 
েকােনা aথo হয় না। জীবেনর পুনরাবৃিt ঘটা aত n সহজ ব াপার। eর uদাহরণ জড়জগেত বh রেয়েছ। 
pিতবছর বষাকােল আমরা েদিখ, লতাgl, গাছপালা েযৗবনpাp হয়, পৃিথবীর rপলাবেন  িবিচt মাদকতা 
ছিড়েয় পেড়। eরপর আবার কেনা েমৗসুম আেস। েযখােন িছেলা সবুেজর মাতামািত েসখােন েদখা েদয় 
ধূসরতা। েনিতেয় পেড় সবিকছু। িকেয় ঝেড় যায় বh লতাgl। eভােব eকিট জীবন শ ামলতায় aবগাহন 
কের আবার ঝের যায়, মৃতু  বরণ কের। িকnt পরবতী বছর যখন আবার বষা r হয়, বৃি  েনেম আেস, 
তখন আবার জিমেন pাণ িফের আেস, জীিবত হয় eতিদন যা িছল মতৃ। কেনা জিমেন আবারo িহেnািলত 
হয় িdগn-েজাড়া সবুজ। মানুষেকo মৃতু র পর aেনকটা eভােবi জীিবত করা হেব পুনবার। মৃতু পরবতী 
জীবন সmেক সেnহ eজন o জােগ েয, আমরা আমােদর aিstটােক শরীরী aবকাঠােমার আেলােক 
ভািব। মেন কির বাiের চলমান েয শরীর, েসটাi মানুেষর মূল বাsবতা বা aিst। তাi যখন ei শরীরী 
খঁাচা েভে  পেড়, পঁেচ-গেল মািটর সােথ িমেশ যায় তখন ভািব সবিকছরু বুিঝ aবসান ঘটেলা। আমরা েদিখ 
eকটা জলজ াn মানুষ মূhেতi মৃতু র েকােল ঢেল পড়েছ, িচরকােলর জন  চুপ হেয় যােc। চলমান শরীর 
িনথর িনsb হেয় যােc। তার সমs েযাগ তা, শিk িনঃেশষ হেয় যােc। তােক মািটর িনেচ চাপা িদেয় েরেখ 
েদয়া হেc, aথবা েকােনা েকােনা সমpদােয়র pথা aনুযায়ী jািলেয় ভs কের দিরয়ায় ভািসেয় েদয়া হেc। 
যােক মািটর িনেচ সমািহত করা হেc, ক’িদন েযেত না েযেতi তার শরীেরর িবিভn aংশ িছnিভn হেয় 
জিমেনর সােথ িমেশ যােc। িবলুp হেয় যােc তার শরীরী aিst। eকিট জলজ াn মানুেষর eভােব িনঃেশষ 
হেয় যাoয়ার ঘটনা pিত মুহূেতi ঘটেছ। েয মানুষিট eভােব েশষ হেয় েগেলা েস কীভােব আবার জীবেন 
িফের যােব? e েযন eক কিঠন ধঁাধঁা। তেব eকটু েভেব েদখেল বুঝেত পারেবা েয আমােদর আসল aিst 
ei শরীরী aিst নয়। আমােদর আসল aিst aভ nর মানস যা ভােব, িচnা কের, শরীরেক চালায়। যার 
uপিsিত শরীরেক রােখ সজীব-সেতজ-চলমান eবং aনুপিsিত তােক কের মতৃ, িন ল। pকৃত aেথ মানুষ 
িবেশষ েকান শরীেরর নাম নয়। মানুষ oi আtার নাম যা শরীেরর মেধ  িবরাজমান থােক। আর আমরা জািন, 
শরীর aিত-kdু পরমাণু িদেয় গিঠত যােক জীবেকাষ (Living Cell) বেল। মানুেষর শরীের েকােষর eকi 
aবsান যা eকিট িবিlং- e iেটর। আমােদর শরীরী িবিlং eর ei iটgেলা, aথবা যােক পািরভািষক 
aেথ েকাষ বেল থািক আমােদর কােজর সময়, নড়াচড়ার সময়, ংসpাp হয়। খােদ র মাধ েম আমরা eর 
kিতপূরণ কের থািক। খাদ  হজম হেয় িবিভn pকার েকােষর জn েদয় যা kয়pাp েকােষর জায়গা দখল 
কের। মানুেষর শরীর eভােব সাবkিণকভােব পিরবিতত হেত থােক। e-কাজ pিতিদনi ঘেট, eবং িকছুিদন 
পর সমg শরীর সmূণ নতুন শরীের rপাnিরত হয়। 
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