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Avjvn ZvAvjvi cwiPq (ce© : 1) 
আ�াহ রা�ুল আলািমন 
ে�ােফসর সােহেবর ইউিনভারিসিট পড়ুয়া েমেয় েটিবেল বাবার জনয  াবার ��ত কের েরে েছন ঘ�া 
েদেড়ক েথেক। �িতিদেনর মেতা আজও বাবার সােথ  ােব-এ আশায় অেপকা করেছ অেনককক েথেকই। 
কই ! বাবা েয আসেছ না এ নও। বারবার হাতঘিড়র �িত দিৃ� িদে� আর বারা�ায় পায়চাির করেছ 
ে�ােফসর সােহেবর একমা� েমেয় অনােসরর েশশ বেশরর ছা�া। পরাকাও  বু কােছ এেস েগেছ তার।  াওয়া 
েশশ কের পড়েত বসেব। হঠাৎ বাবার িফরেত েদির হওয়া অি�রতার কারক হেলা।  াওয়ার েটিবেল �িতিদনই 
নানা কথা হয় বাবা-েমেয়র মােঝ। েমেয়র িকেশার বয়েসই মা পৃথক হেয় চেল েগেছ অনয� িবেয় বেস। 
বািড়েত বাপ েমেয় ছাড়া অনয েকউ েনই। হঠাৎ বারা�া েথেকই েদ া েগল বাবা আসেছন। মিলন েচহারা, 
উসেকা- সুেকা মাথার সাদা চুল। অবসােদর িচ� ফুেট উেঠেছ সারা মু ম�েল। অি�রতার ছাপ �� সারা 
অবয়েব। আৎঁেক উেঠ বাবার একমা� আদেরর েমেয় এ অব�া �তযক কের।    
িক হেয়েছ বাবা ? েতামার এ অব�া েকন ? কােরা সােথ ঝগড়া হেয়েছ, না অনয েকান সমসযা ? ে�ােফসর 
সােহব ম ু  লুেছন না। বেলন, না িকছুই হয়িন মা, আিম িঠকই আিছ। িক� েমেয় নােছাড়বা�া। িন�য়ই 
িকছু হেয়েছ, েতামােক বলেতই হেব। বাবা, আিম জানেত চাই তুিম েকন আপেসট। েমেয়র পাড়াপািড়েত েশশ 
পযর্  বলেত বাায হন ে�ােফসর ইমিতয়াজ। িতিন বেলন, েলােকরা নানা �ে� আমােক জজরিরত কের 
িদেয়েছ আজ। সারা জাবন েয মতবাদ �চার কেরিছ, যিু�-তেকরর মাাযেম �মাক কের এেসিছ, �ােস, 
েল ায় ও ব�তৃায় দাঘরিদন িশকা িদেয় আসলাম। এ ন এ িচ্াাারা ভুল �মাক কের আমােক নােজহাল 
করল তারা। আিম বাায হেয় েবিরেয় এলাম িফেলাজিফর �াস েথেক। শেন েমেয় বলল, বাবা, তুিম এভােব 
দবরল হেয় পড়েল ? েতামার পূেবর যারা এ িচ্াাারার সূচনা কেরেছ, তােদর কথা �রক কর।  
সৃি�কতরা বলেত িকছুই েনই। সবিকছু �কিৃত-এটা �চার করেত তােদরেকও িহমিশম ে েত হেয়িছল। িক� 
যতই যিু�-�মাক আসেতা, তােদর কথা িছল একিটই। েকান যিু�তকর েনই। যা বলা হে�, তাই একমা� 
সতয, এটাই মানেত হেব। এককথার উপর সুদঢ়ৃভােব িটেক থাকেত হেব। বাবা, ে�েটা, ডারউইন, কাল 
মাকরস-ইতযািদ বড় বড় নামকরা িব�িব যাত  ববািনক আর দাশরিনকরা এমনই বলত। সৃি�কতরা বলেত িকছুই 
েনই। এটা যিু�-�মাক িদেয় েঠকােনা যােব না- েকানকােলও। তারপরও বেল েযেতা সুদঢ়ৃ �তযেয়র সােথ। 
এটাই হে� মলূত নাি�কেদর একমা� অ�। যিু�তেকরর াার তারা াাের না। তারা এবং তােদর গুরা মলূত: 
এভােবই �চার করেতা নাি�কতাবাদ। পরবতরা পৃ�াগেলােত আমরা এসকল অথবর েবাকা ও অবরাচানেদর জনয 
িকছু আেলাচনা করব অিত সংিক্ভােব। পাঠকেদর অনেুরাা করব এেদর হােত বইিট েপৗেঁছ েদওয়ার জনয, 
যা তােদর আে রােতর পােথয় িহসােব কােজ লাগেব। 
ভূিমকা 
মানব ইিতহােসর েকান �েরই সৃি�কতরার অি�� সসেকর েকউ ক নও েকান সে�হ কেরিন, করার ��ও 
আেসিন। েকান িবেবকবান মানুশ,  ববািনক, দাশরিনক বা বুিিজাবা অতােত ককনাও করেত পােরিন এ 
ারেনর িচ্াাারার। �কিৃতর �িতিট িনদশরন, আর সৃি�র �িতিট প�-প�ব য ন তােদর সৃি�কতরার অি�ে�র 
কথা িচৎকার কের েঘাশকা করেছ . ত ন মানশু নামা একদল অনভূুিতহান েগা�া বেল েবড়াে� েয, সবিকছু 
আপনা-আপিনেত, �য়ংি�য়ভােব সৃি� হেয়েছ। েকউ এসব সৃি� কেরিন। অনযকথায়, সৃি�কতরা বলেত েকউ 
েনই, িকছ ু েনই। িবি�ত হেত হয় য ন েদ া যায় েয এেদরেক আবার সমােজর িকছু েলাক দাশরিনক বা 
বুিিজাবা বেল পিরচয় কিরেয় েদয়। সৃি�কতরার অি�� সসেকর এসব তথাকিথত েলাকেদর যিু� ও তথযসমহূ 
 বুই হাসযকর। দশরেনর নােম কতগেলা উ ট তথয তারা সমােজ �চার কের যাে�। আািুনক যেুগ ি��ান 
ামর-যাজকেদর একক সৃি�কতরার বদেল ি��বাদ অনযিদেক  ববািনক গেবশকা ও উদ ভাবেনর িবুেি 
েগাড়ঁািমসূচক আচরক �ারা েপৗেরািহতয �িত�ার কারেক েগাটা পা�াতয সমাজ এ-�া্ ও  বুই অেযৗি�ক 
মতবাদিটর িবুেি িবেোহা হেয় উেঠ। এ সুেযােগ একদল দাশরিনক অমলূক যিু� �দশরন কের েসকযুলার 
িমিডয়ার মাাযেম অিবরামভােব জগৎবযাপা �চার করেত সকম হয়। সৃি�কতরা সসিকরত তথাকিথত 
দাশরিনকেদর েসসব যিু�েক আ�ঁাকেুড় িনেকেপর পিরবেতর আরও যিু�র দািব আসেত থােক িবিভ� েক� 
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েথেক। �িসিি লােভর জনয এসব তথাকিথত দাশরিনকগক এভােব অরও উৎসাহা হেয় উেঠ। জগৎবাসা 
তােদরেক ঘাড় াের িজেবস কেরিন েয, ঘর থাকেল িনমরাতা থাকেব, কড়ুাল থাকেল কামার থাকেব, েনৗকা 
থাকেল কাঠ-িমি� থাকেব, তাহেল েকন এ িবশাল জগৎিটর সৃি�র িপছেন একজন সৃি�কতরা থাকেবন না ? 
অথচ মি��িবকতৃ বযি� ছাড়া, একজন সাাারক বুিিসস� বযি�ও জােন েয, একিট ঘেরর জনয িনমরাতা, 
কড়ুােলর জনয কামার, গািড়র জনয ইিিিনয়ার েযমন অপিরহাযর, েতমিন এ িবশাল িব�-বযব�া সৃি�র িপছেন 
রেয়েছন মহান শি�শালা ও সুদক একজন কািরগর। আমােদর বা�ব জাবেনর �িতিট মহূুেতরই এ ারেনর 
অসং য িনদশরন সৃি�কতরার �মাক িহসােব উ ািসত হেয় আেছ। যা েকউ অ�াকার করেত পাের না। আমরা এ 
জগেতর সূ� েথেক সূ�তর, কুে েথেক কুেতর ও অিত সাাারক সামানয িজিনসগেলা সসেকরও িব�াস রাি  
েয, এসব িকছুর িপছেন একজন কািরগর রেয়েছন। এটা অ�াকার করােক অতয্ িনবুরিিতা ও েগায়ঁারতুিম 
াের েনয়া হয়। িক� আ�েযরর বযাপার েয, এ িবশাল জগেতর সৃি� রহেসযর েপছেন সবরশি�মান ও িবচকক 
সৎার অি�� সসেকর যারা সে�হ ও িব�াি্র সৃি� কের যাে�, তােদরেক এ যেুগ পিরচয় কিরেয় েদয়া 
হে� ম� বড়  ববািনক-িবরাট দাশরিনক িহসােব।  
মলূত: অ�াদশ শতা�ােতই তথাকিথত িববতরনবােদর �বতরক ডারউইন এবং কিমউিনজেমর উ াবক কাল 
মাকরস এ ারেনর িব�াি্কর াারকা সবর�থম বযাপকভােব �চার শু কেরন পা�ােতযর ি�� মতবােদর �া্ 
ামরিব�াসােদর মােঝ, যা তাওহাদবাদা যিু� িভিৎক ইসলােমর েমাকািবলায় িটকেতই পাের না। এেদরই 
অনসুারারা অ�িব�ােসর নযায় এ মতবােদও �পেক ওকালিত কের েবড়াে�। পৃিথবার সবর�ই এেদর িকছু 
অনচুর রেয়েছ, যারা ামরহান উ�ৃৃল সমাজ বযব�া �বতরেনর জনয ডারউইন ও কাল মাকরস-এর উৎরসূির 
িহেসেব পিরিচত।  
স�িত বাংলােদেশ আািুনক িশকায় িশিকত ম�ু-বুিির দািবদার িকছু কিব, সািহিতযক ও বুিিজাবার মােঝ 
সৃি�কতরার অি��েক অ�াকার করার �বকতা অ�াভািবকভােব বৃিি েপেয়েছ। আ�াহ তা‘আলার সৎােক 
অ�াকার করা আজকাল েযন একটা ফযাশােন পিরকত হেত চেলেছ। মানশু নামা এসব জাবগেলােক 
আশরাফুল ম লুকাত এর উ�াসেন িফিরেয় আনার একটা �য়ােসর �েয়াজন অেনকিদন েথেকই অনভূুত 
হে�। আলাপ-আেলাচনা আর তকরিবতেকরর পিরেবশ েদেশ অনপুি�ত থাকায় েল া বা �কাশনার মাাযেম এ 
কাজ সহেজই করা যায় বেল আমােদর দঢ়ৃ িব�াস।  
যিু�তকর ও �মাকািদর মাাযেম তােদরই পিিতেত বইিট �কােশর �েচ�া েনওয়া হেয়েছ। পাঠক সমােজর 
িনকট পেকট সাইজ এ বইিট সমাদতৃ হেল আমােদর সাানা সাথরক হেব বেল মেন করব। আ�াহ তাআলা 
আমােদর এ তৃকসম �েচ�ােক কবুল কুন। এটাই কামনা করিছ। আিমন।  
আ�াহর পিরচয় 

আ�াহ একিট আরিব শ�। এ শ�িট এমন এক সৎার জেনয িনারািরত, িযিন অবশয্াবা অি�ে�র অিাকারা, 
িযিন যাবতায় পিব�তা, পিরপূকরতা ও �য়ংসসকূরতার গকাবিলেত ভূিশত এবং সকল �কার অসসকূরতা, 
অপিব�তা ও যাবতায় েদাশ-�িট েথেক ম�ু। সেবরাপির িযিন এসব গকাবিলর একমা� অিাকারা। অথরাৎ, 
িযিন বযতাত এসব গকাবিলর অিাকারা অপর েকউই েনই, িতিনই হেলন আ�াহ। সবরময় কমতার মািলক ও 
শি�র একক আাার। 

আ�াহ ছাড়া এরপ মযরাদায় মযরাদাবান আর েকউ েনই। এেকে� িতিন একক, অননয। তার সমকক ও 
সমতুলয েকউ েনই এবং থাকেত পাের না। িতিন তার সৎা, গকাবিল ও কাযরাবিলর বযাপাের এক কথায় 
সবরিদক েথেক একক, অননয ও অি�তায়। তাই িতিন িশর ক েথেক েযমন পিব�, েতমিন ম�ু ও পিব� সৃি�র 
সােথ যাবতায় সাদশৃযতা েথেক। িব�জগেতর িতিনই একমা� ��া, িতিনই একমা� অবশয্াবা সৎা 
(ওয়ািজবুল ওজুদ)। যাবতায় সৃ� ব�র সােথ সাদশৃয েথেক িতিন পিব�। েমাটকথা, েগাটা সৃি�জগেতর েকউ 
েকান িদক েথেক তারঁ মত নয়। তারঁ সােথ কােরাই েযমন েকান �কার তুলনা হয় না, ত�প েকান িকছরু 
সােথ তারঁও সামানযতম তুলনা বা সাদশৃয েনই। আ�াহ তা‘আলআহাদ’ তথা একক ও অননয হওয়ার �কতৃ 
অথর এটাই। তারঁ সসেকর এরপ আিকদা িব�াস েপাশক করােকই ইসলােমর পিরভাশায় বলা হয় তাওহাদ’। 
আর এটাই ইসলােমর �থম ও �াান িভিৎ।  
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আ�াহ েকান ব� নন এবং তারঁ গক-রািজ শা ুতারঁই জনয। তারঁ েকান গকই অপর কােরা মোয ককনা করা 
যায় না। আ�াহেক জানবার অসং য পপা তারঁ সৃি�জগেত উপি�ত আেছ। িব�জগেতর সকল সৃি�র মােঝই 
মলূত: আ�াহ তা‘আলার অি�ে�র িনদশরন িবদযমান রেয়েছ। আ�াহ তাআলা করুআেন কারােম িনজ পিরচয় 
িদেত িগেয় বেলেছন - 

ا يفِ ا مَ اتِ وَ وَ امَ ا يفِ السَّ هُ مَ مٌ لَ الَ نَوْ نَةٌ وَ هُ سِ ذُ يُّومُ الَ تَأْخُ قَ َيُّ الْ وَ احلْ هَ إِالَّ هُ َرْ اهللاَُّ الَ إِلَ هُ إِالَّ ألْ نْدَ عُ عِ فَ ي يَشْ ا الَّذِ نْ ذَ ضِ مَ

عَ  سِ اءَ وَ هِ إِالَّ بِامَ شَ لْمِ نْ عِ ءٍ مِ ْ ِيطُونَ بِيشَ الَ حيُ مْ وَ هُ لْفَ ا خَ مَ هيِمْ وَ َ أَيْدِ ا بَنيْ لَمُ مَ عْ نِهِ يَ الَ  بِإِذْ ضَ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ يُّهُ السَّ سِ رْ كُ

 ُّ يلِ وَ الْعَ هُ امَ وَ ظُهُ فْ هُ حِ ئُودُ ظِيمُ يَ  ) ٢٥٤: البقرة . ( الْعَ

আ�াহ ছাড়া অনয েকান উপাসয েনই, িতিন িচরিাব, সবিকছুর াারক। তােঁক ত�া �শর করেত পাের না। 
আসমান ও জিমেন যা িকছ ুরেয়েছ, সবই তারঁ। েক আেছ এমন, েয সুপািরশ করেব তারঁ কােছ তারঁ অনমুিত 
ছাড়া ? দিৃ�র সামেন বা িপছেন যা িকছু রেয়েছ, িতিন তার সবই জােনন। তারঁ বান-সামা েথেক তারা েকান 
িকছুেকই পিরেবি�ত করেত পাের না-তেব যতটকু ু িতিন ই�া কেরন। তারঁ আসন (সাবরেভৗম কমতা) সম� 
আসমান ও জিমনেক পিরেবি�ত কের আেছ। আর েসগেলােক াারক করা তারঁ পেক কিঠন নয়। িতিন সেবরা� 
ও সবরােপকা মহান। সুরা বকারা (আয়াতুল করুিস), আয়াত নং ২৫৪। িতিন আরও বেলেছন - 

مْ  كُ َيَاةَ لِيَبْلُوَ احلْ تَ وَ لَقَ املَْوْ ي خَ يرٌ ﴾ الَّذِ ءٍ قَدِ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ هِ املُْلْكُ وَ ي بِيَدِ كَ الَّذِ بَارَ وَ  تَ هُ الً وَ مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ أَيُّكُ

لَقَ  ي خَ ورُ ﴾ الَّذِ فُ غَ يزُ الْ زِ عَ نْ  الْ  مِ لْ تَرَ َ هَ عِ الْبَرصَ جِ تٍ فَارْ اوُ نْ تَفَ َنِ مِ محْ لْقِ الرَّ  يفِ خَ ا تَرَ ا مَ اتٍ طِبَاقً وَ مَ بْعَ سَ سَ

ريٌ  سِ وَ حَ هُ ئًا وَ اسِ ُ خَ يْكَ الْبَرصَ لِبْ إِلَ نْقَ ِ يَ تَنيْ رَّ َ كَ عِ الْبَرصَ جِ  ) ٤-١: امللك. ( فُطُورٍ ﴾ ثُمَّ ارْ

পুকযময় িতিন, যারঁ হােত রাজ� বা সবরময় কমতা। িতিন সবিকছুর উপর সবরশি�মান, িযিন সৃি� কেরেছন 
মরক ও জাবন, যােত েতামােদরেক পরাকা কেরন-েক েতামােদর মোয েে� ? িতিন পরা�মশালা, 
কমতাময়। িতিন স্ আকাশেক �ের �ের সৃি� কেরেছন। তুিম কুকাময় আ�াহ তা‘আলার সৃি�েত েকান 
 ুঁত েদ েত পােব না। আবার দিৃ� িফরাও, েকান �াি্ েদ েত পাও িক ? অতপর তুিম বার বার তািকেয় েদ , 
েতামার দিৃ� বযথর ও পিরো্ হেয় েতামার িদেকই িফের আসেব। (সুরামলুক ১-৪ আয়াত) 
নাি�কেদর যিু� ও সৃি�র িনদশরন  
নাি�করা আ�াহ তা‘আলােক অ�াকার করার যিু� িহেসেব কতগেলা উ ট ও অেযৗি�ক �মাকািদ েপশ 
করার অপ-�য়াস চািলেয় থােক। তারা বেল আ�াহেক েকউ েদে  না, ােমরর  জাাারারা সাাারক মানশুেক 
েশাশক করার উে�েশয আ�াহর একটা াারকা �সূত মতবাদ দাড়ঁ করােনার জনয অেদ া-অদশৃয জগৎ সসেকর 
মনগড়া কথাবাতরা চালু কের েরে েছ। জাবন সসেকর  ববািনক িবেেশক করা এ ন আর অস্ব নয় বেল 
অৈববািনক অ�� িচ্াাারার িব�াস করারও েকান �েয়াজন েনই। ভািত �দশরেনর জনয পরকােলর কেঠার 
আজােবর কথা আর েভাগ লালসার আ�াসবাকার জনয �গর-এগেলা ােমররই  তির, যার েকান  ববািনক 
বযা যা পাওয়া যায় না। প� ইি�য় �ারা যা অনভুাব করা যায় না, তা িকভােব িব�াস করা েযেত পাের ? 
আ�াহ নামক এই াারকা মানেুশরই সৃি�। মলূত: আ�াহ বলেত িকছু েনই।  
নাি�কেদর েমাটামিুট যিু�গেলা এ ারেনরই। এসব কথােকই নানাভােব, নানা ভি�েত তারা েপশ করার েচ�া 
কের। অথচ তারাই আবার এমন সব িজিনস সসেকর �ে�র উৎর িদেত চায় না-যা আমরা  দনি�ন জাবেন 
�িতিনয়ত অনভুাব কির ও িব�াস কির। অেদ া হাজােরা িজিনস আমরা �িতিনয়ত অনভুাব কের, না েদে  
িব�াস কির। মানেুশর বান সামাবি। েদয়ােলর অপর পােশ িক আেছ, তা েদ ার শি� আমােদর েনই। ায়ুার 
ক�ুলা েদ েলই আমরা বুঝেত পাির পােশর বািড়েত আগন েলেগেছ। আগেনর েলিলহান িশ া িক� আমরা 
েদি িন, েদে িছ তার িনদশরন। তােতই আমােদর িব�াস হেয়েছ-ও ােন অবশযই আগন আেছ। ত ন িক� 
আমরা যিু� িদেত েচ�া কির না েয, না, আগনেতা েদ া যাে� না। তাই িব�াসও করব না। এ যেুগর অেনক 
 ববািনক আিব�ার ইেল�িনক, ইথর, অি�েজন, নাইে�ােজন-আেরা অেনক িজিনস আমরা শা ু িনদশরন 
েদে ই িব�াস কের থািক। েরিডওর আওয়াজ, িবদযেতর আেলা আর �াস-��ােসর িনগরত ও বিহগরত বায়ওু 
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আমরা েদি  না, শা ুঅনভুব কির। েকউ িক বলেত পাের েয এসব অদশৃয কথাবাতরায় আমরা িব�াস করব না। 
এগেলা আমােদর েদ েত হেব। তেবই মা� িব�াস করা যােব। এ ছাড়াও বলা যায়, আগামা িকছুিদন পরই 
আর্ হে� ২০০০ সােলর বশর বরক উৎসব। তা শেন আমরা সবাই িব�াস কেরিছ। এটা েকন বলা হে� না 
েয- ২০০০ সাল আসুক, উৎসব উদ যািপত হক, তারপর িব�াস করব-এ ন না েদে  কাভােব িব�াস করব ? 
�জু িমসাইল আমরা েদি  না। িক� আেছ, তা িব�াস কির। এ ােন এ �� কির না েকন-েদি  না তাই 
িব�াসও করব না। তাহেল ��ার এ িবশাল জগৎটা এত সু�র ও সুিবনয� আর সুশৃৃল েদে ও েকন আমরা 
তারঁ শি�ার সূ� কািরগর সসেকর সে�হ েপাশক করব ? আহ�কা-েবাকািম আর িবকিৃতরও একটা সামা 
আেছ।  
মানশু ে�েনর করেকই সৃি�র েসরা িজব-আশরাফুল ম লুকাত। িক� এ ে�ন থাকা সে�ও এর অপবযবহার 
কের েস যিদ িনেজেক গু-েভড়া আর ছাগেলর �ের নািমেয় পশর লাইেন দাড়ঁােত চায় তাহেল েক তােক 
রকা করেত পাের ! এসব িবকতৃমনা তথাকিথত  ববািনক বা দাশরিনকরা মলূত: িনেজরাই িনেজেদর জ� 
জােনায়ােরর �ের িনেয় েগেছ। আমােদর েদেশ েসই অ-কবরা” বুিিজাবােদর এ নও যারা েিা জানােত বয� 
তােদরেক িজবাসা করা দরকার, ওরা য ন আবার ঢাকার আবহাওয়ােক দিূশত-কলুিশত করার েচ�া করেব 
ত নও িক এরা ছেুট যােব েস ােন নােক কাপড় গেঁজ ওেদর েিা জানােত ? মলূত: এেদরেক লক কেরই 
েকারআন বেলেছ- 

ةٌ  اوَ شَ مْ غِ هِ ارِ ىلَ أَبْصَ عَ مْ وَ عِهِ مْ ىلَ سَ عَ ِمْ وَ لُوهبِ ىلَ قُ تَمَ اهللاَُّ عَ  ) ٧:البقرة (خَ

তােদর হদয় ও ককরকহুের িসল েমের েদওয়া হেয়েছ আর তােদর চকুর স�েু  ছিড়েয় েদওয়া হেয়েছ অ��। 
(সুরা বাকারা :৭) ঐ অ-কবরার এ �ল্ আজাব েদে ও তারা দাকা াহক করেত পারেছ না, এটাই িব�েয়র 
বযাপার। 
িকছু মানশু চতু�দ জ�র েচেয়ও িনক�ৃতর 
আ�াহ র�ুল আলািমন মানেুশর িনেজর শরােরর মোয তার অি�ে�র বহ িনদশরন েরে  িদেয়েছন। িবি�ত 
হেত হয় য ন েকউ গভারভােব তার িনজ� অ�-�তযে�র উপর িচ্া কের। সামানয একিট অ�েক িবেেশক 
করেলই েস ��ার অি�ে� িব�াস করেত বাায হেব। এসব কথা ভাবেল েকান  ববািনক িবেেশক ছাড়াও েয 
েকান িবেবকবান েলাক অনায়ােসই আ�াহর অি�ে�র িব�াসা হেত বাায। হৎিপে�র চািলকাশি� িঠক জ� 
েথেক মতুৃয পযর্  িবরিতহানভােব চলেছ। এক মহূুতরও এর গিত ব� হয়িন। চলেছ আর চলেছ। েক এ 
েমিশনটােত র� স�ালন করেছ ? এ ারেনর সূ�ািতসূ� শারািরক েমিশনসমহূ িদন-রাত �মাগত চলেছ, 
েকান িবরিত েনই। সৃি�কতরােক অ�াকারকারা নাি�ক আর তারঁ আনগুতযকারা েমািমন একই ভােব এর �ারা 
েবঁেচ আেছ। আরও অসং য েমিশন তার শরােরর �িতিট অ�-�তযে� �িতিনয়ত েসবায় িনেয়ািজত। এসব 
িনদশরন রেয়েছ তার অিত িনকট এবং নাগােলর মোয। িক� আ�াহ যােক অ� বািনেয়েছন, েস িক আর দ 
েচা  েমেল িকছু েদ েত পায়? এ জনয আ�াহ তা‘আলা েমািমনেদর বেলেছন চকুষান আর কােফরেদর 
বেলেছন অ�। কািফর শ�টা েকান ফেতায়া নয়। এর অথর হে� অ�াকারকারা | িঠক দপুর সমেয় মায 
আকােশ য ন সূযর থােক, ত ন যিদ েকান েলাক বেল এ ন রাি�-ি��হর, ত ন তােক আপিন িক বলেবন ? 
মলূত: এরা েবাকা, অব আর জ�-জােনায়ােরর মত। িনেজেদর তারা যতই বুিিমান ও বানা মেন কুক না 
েকন। 

لُوبٌ الَ  ُمْ قُ نْسِ هلَ ِ اإلْ نِّ وَ نَ اجلِْ ا مِ ثِريً نَّمَ كَ َهَ أْنَا جلِ رَ دْ ذَ قَ لَ ونَ  وَ عُ مَ انٌ الَ يَسْ ُمْ آَذَ هلَ َا وَ ونَ هبِ ُ ٌ الَ يُبْرصِ نيُ ُمْ أَعْ هلَ َا وَ ونَ هبِ هُ قَ فْ يَ

افِلُونَ  مُ الْغَ ئِكَ هُ لُّ أُولَ مْ أَضَ امِ بَلْ هُ َنْعَ األْ ئِكَ كَ ا أُولَ َ  ) ١٧٩: األعراف(هبِ

আিম অেনক িজন ও মানশুেক েদাজে র জনয সৃি� কেরিছ। তােদর অ্র রেয়েছ, তারা তার �ারা িবেবচনা 
কের না, তােদর েচা  রেয়েছ, তার �ারা তারা েদে  না আর তােদর কান রেয়েছ, তার �ারা শেন না, তারা 
চতু�দ জ�র মত, বরং তােদর েচেয়ও িনক�ৃতর। (সুরা আরাফ:১৭৯)  
ওেয়ব াপনা : আবুল কালাম আযাদ আেনায়ার /সািবরক যয : আবহাছ এডুেকশনাল এ� িরসাচর েসাসাইিট, বাংলােদশ। 
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Avjvn ZvAvjvi cwiPq (ce© : 2) 
কফুেরর সংবা 
(ইসলাম পিরিচিত বই েথেক িনে�র অংশিট উিৃত হল) 
েয মানেুশর কথা উপের বলা হেলা, তার েমাকািবলায় রেয়েছ আর এক েেিকর মানশু। েস মসুিলম হেয়ই 
পয়দা হেয়েছ এবং না েজেন, না বুেঝ জাবনভর মসুিলম হেয়ই েথেকেছ। িক� িনেজর বান ও বুিির শি�েক 
কােজ লািগেয় েস আ�াহেক েচেনিন এবং িনেজর িনবরাচন কমতার সামানার মোয েস আ�াহর আনগুতয 
করেত অ�াকার কেরেছ। এ ারেনর েলাক হে� কােফর। কফুর শ�িটর আসল অথর হে� েকান িকছু েঢেক 
রা া বা েগাপন করা। এ ারেনর েলাকেক কােফর (েগাপনকারা) বলা হয়, কারক েস তার আপন �ভােবর 
উপর েফেলেছ অবতার পরদা। েস পয়দা হেয়েছ ইসলািম �ভাব িনেয়। তার সারা েদহ ও েদেহর �িতিট অ� 
কাজ কের যাে� ইসলািম �ভােবর উপর। তার পািরপাি�রক সারা দিনয়া চলেছ ইসলােমর পথ াের। িক� 
তার বুিির উপর পেড়েছ পরদা। সারা দিনয়ার এবং তার িনেজর সহজাত �কিৃত সের েগেছ তার দিৃ� েথেক। 
েস এ �কিৃতর িবপরাত িচ্া কেরেছ। তার িবপরাতম ুা হেয় চলবার েচ�া কেরেছ। এ ন বুঝা েগল, েয 
মানশু কােফর, েস কত বড় িব�াি্েত ডেুব আেছ। 
কফুেরর অিন�  
কফুর হে� এক ারেনর ম ূরতা, বরং, কফুরই হে� আসল ও িন াদ ম ূরতা। মানশু আ�াহেক না িচেন অব 
হেয় থাকেল তার েচেয় বড় ম ূরতা আর িক হেত পাের ? এক বযি� িদন-রাত েদে েছ, সৃি�র এত বড় িবরাট 
কার ানা চেলেছ, অথচ েস জােন না, েক এ কার ানার ��া ও চালক। েক েস কািরগর, িযিন কয়লা, েলাহা, 
কযালিশয়াম, েসািডয়াম ও আেরা কেয়কিট পদাথর িমিলেয় অি�ে� এেনেছন মানেুশর মত অসং য অতুলনায় 
সৃি�েক ? মানশু দিনয়ার চািরিদেক দিৃ� িনেকপ কের েদ েত পাে� এমন সব ব� ও কাযরকলাপ, যার িভতের 
রেয়েছ ইিিিনয়ািরং, গিকতিবদযা, রসায়ন ও বান িববােনর িবিভ� শা ার অপূবর পূকরতার িনদশরন, িক� েস 
জােন না, অসাাারক সামাহান বান িববােন সমৃি েকান েস সৎা চািলেয় যাে�ন সৃি�র এ সব কাযরকলাপ। 
ভাবা দরকার েয মানুশ বােনর �াথিমক �েরর  বরও জােন না, িক কের তার দিৃ�র সামেন উ��ু হেব 
সিতযকার বােনর েতারক-�ার ? যতই িচ্া-ভাবনা কুক, যতই অনসু�ান কুক-েস েকান িদেকই পােব না 
সরল সিঠক িনভররেযাগয পথ। েকননা তার �েচ�ার �ার্ ও সমাি্ সব �েরই েদ া যােব অবতার 
অ�কার। কফুর একিট জুলুম, বরং সব েচেয় বড় জুলুমই হে� এ কফুর। জুলুম কােক বেল ? জুলুম হে� 
েকান িজিনস েথেক তার সহজাত �কিৃতর ে লাপ কাজ জবরদি� কের আদায় কের েনয়া। আেগই উে�  
করা হেয়েছ েয, দিনয়ার যত িজিনস রেয়েছ, সবই আ�াহর ফরমােনর অনসুারা এবং তােদর সহজাত �কিৃত 
(িফতরাত) হে� ইসলাম অথরাৎ আ�াহর িবাােনর আনগুতয। মানেুশর েদহ ও তার �েতযকিট অংশ এ �কিৃতর 
উপর জ� িনেয়েছ। অবশয আ�াহ এসব িজিনসেক পিরচালনা করবার িকছুটা �াাানতা মানশুেক িদেয়েছন 
িক� �েতযকিট িজিনেসর সহজাত �কিৃতর দািব হে� এই েয, আ�াহর ই�া অনযুায়া তােক কােজ লাগােনা 
হয়। িক� েয বযি� কফুর করেছ েস তােক লাগাে� তার �কিৃত িবেরাাা কােজ। েস িনেজর িদেলর মোয 
অপেরর েে��, ে�ম ও ভািত েপাশক করেব। েস তার অ�-�তয� আর দিনয়ায় তার আিাপেতযর অাান সব 
িজিনসেক কােজ লাগাে� আ�াহর ই�া িবেরাাা উে�শয সাােনর জনয, অথচ তােদর �কিৃতর দািব হে� 
তােদর কাছ েথেক আ�াহর িবাান মতুািবক কাজ আদায় করা। এমিন কের েয েলাক জাবেনর �িতিট মহূুেতর 
�েতযকিট িজিনেসর উপর, এমন িক িনেজর অি�ে�র উপর �মাগত জুলুম কের যাে�, তার েচেয় বড় 
জািলম আর েক হেত পাের ?  
কফুর েকবল জুলুমই নয় ; িবেোহ, অকতৃবতা ও িনমকহারািমও বেট। ভাবা যাক, মানেুশর আপন বলেত িক 
িজিনস আেছ। িনেজর মি�� েস িনেজই পয়দা কের িনেয়েছ না আ�াহ পয়দা কেরেছন ? িনেজর িদল, েচা , 
িজ�া, হাত-পা, আর সব অ�-�তয� সবিকছুর ��া েস িনেজ না আ�াহ ? তার চার পােশ যত িজিনস 
রেয়েছ, তার ��া মানুশ না আ�াহ ? এসব িজিনস মানেুশর জনয �েয়াজনায় ও কাযরকরা কের  তির করা 
এবং মানশুেক তা কােজ লাগাবার শি� দান করা িক মানেুশর িনেজর না আ�াহর কাজ ? সকেলই বলেব, 
আ�াহরই এসব িজিনস, িতিনই এগেলা পয়দা কেরেছন, িতিনই সবিকছুর মািলক এবং আ�াহর দান 
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িহেসেবই মানশু আিাপতয লাভ কেরেছ এসব িজিনেসর উপর। আসল বযাপার য ন এই, ত ন েয েলাক 
আ�াহর েদয়া মি�� েথেক আ�াহর ই�ার িবপরাত িচ্া করার সুিবাা আদায় কের েনয়, তার েচেয় বড় 
িবেোহা আর েক ? আ�াহ তােক েচা , িজ�া, হাত-পা এবং আেরা কত িজিনস দান কেরেছন, তার সব 
িকছুই েস বযবহার কেরেছ আ�াহর পছ� ও ই�া িবেরাাা কােজ।  
যিদ েকান ভৃতয তার মিনেবর িনমক ে েয় তার িব�ােসর �িতকলু কাজ কের, তেব তােক সকেলই বলেব 
েনমকহারাম। েকান সরকারা অিফসার যিদ সরকােরর েদয়া কমতা সরকােরর িবুেি কােজ লাগােত থােক, 
তােক বলা হেব িবেোহা। যিদ েকান বযি� তার উপকারা ব�ুর সােথ �তারকা কের, সকেলই িবনা ি�াায় 
তােক বলেব অকতৃব। িক� মানেুশর সােথ মানেুশর িব�াসঘাতকতা ও অকতৃবতার বা�বতা কত ািন ? 
মানশু মানশুেক আহার িদে� েকােৎেক ? েস েতা আ�াহরই েদয়া আহার। সরকার তার কমরচারােদরেক েয 
কমতা অপরক কের, েস কমতা এেলা েকােৎেক ? আ�াহই েতা তােক রাজয পিরচালনার শি� িদেয়েছন। 
েকান উপকারা বযি� অপেরর উপকার করেছ েকােৎেক ? সবিকছুই েতা আ�াহর দান। মানেুশর উপর 
সবেচেয় বড় হক বাপ-মার। িক� বাপ-মার অ্ের স্ান বাৎসলয উৎসািরত কেরেছন েক ? মােয়র বুেক �ন 
দান কেরেছন েক ? বােপর অ্ের েক এমন মেনাভাব স�ার কেরেছন ? যার ফেল িতিন িনেজর কিঠন 
েমহনেতর ান সানে� একটা িনি�য় মাংসিপে�র জনয লুিটেয় িদে�ন এবং তার লালন পালেনর ও িশকার 
জনয িনেজর সময়, অথর ও সু -�া��য েকারবান কের িদে�ন ? েয আ�াহ মানেুশর আসল কলযাককারা, 
�কতৃ বাদশাহ, সবার বড় পরওয়ারেদগার, মানশু যিদ তারঁ �িত অিব�াস েপাশক কের, তােঁক আ�াহ বেল না 
মােন, তারঁ দাস� অ�াকার কের, আর তার আনগুতয েথেক ম ু িফিরেয় েনয়, তার েচেয় গুতর িবেোহ, 
অকতৃবতা ও িনমকহারািম আর িক হেত পাের। ক নও মেন করা েযেত পাের না েয, কফুির কের মানশু 
আ�াহর েকান অিন� করেত পারেছ। েয বাদশার সা�াজয এত িবপুল-িবরাট েয বৃহৎম দরূবান লািগেয়ও 
আমরা আজও ি�র করেত পািরিন েকাথায় তার শু আর েকাথায় েশশ। েয বাদশাহ এমন �বল �তাপশালা 
েয তারঁ ইশারায় আমােদর এ পৃিথবা, সূযর, ম�লাহ এবং আেরা েকািট েকািট াহ-উপাহ বেলর মত 
চ�াকাের ঘুের েবড়াে� ; েয বাদশাহ এমন অফুর্ সসদশালা েয, সারা সৃি�র আিাপেতয েকউ তার 
অংশাদার েনই ; েয বাদশাহ এমন �য়ংসসকূর ও আআিনভররশাল েয সবিকছুই তারঁ ম ুােপকা অথচ িতিন 
কাুর ম ুােপকা নন, মানেুশর এমন িক অি�� আেছ েয তােক েমেন বা না েমেন েসই বাদশার েকান অিন� 
করেব ? কফুর ও িবেোেহর পথ াের মানশু তারঁ েকান কিত করেত পাের না, বরং িনেজই িনেজর  ংেসর 
পথ ে ালাসা কের। কফুর ও নাফারমানার অবশয্াবা ফল হে� এই েয, এর ফেল মানশু িচরকােলর জনয 
বযথর ও হতাশ হেয় যায়। এ ারেনর েলাক বােনর সহজ পথ ক নও পােব না, কারক েয বান আপন ��ােক 
জােন না, তার পেক আর েকান িজিনেসর সিতযকার পিরচয় লাভ অস্ব। তার বুিি সবরদা চািলত হয় বাকঁা 
পথ াের। কারক, েস তার ��ার পিরচয় লাভ করেত িগেয় ভুল কের, আর েকান িজিনসেক েস বুঝেত পাের 
না িনভুরলভােব। িনেজর জাবেনর �েতযকিট কাযরকলােপ তার বযথরতার পর বযথরতা অবাািরত। তার নািতেবাা, 
কিৃ�, সমাজ বযব�া, তার জািবকা অজরন পিিত, শাসন পিরচালন বযব�া ও রাজনািত- এক কথায়, তার 
জাবেনর সবরিবা কাযরকলাপ িবকিৃতর পেথ চািলত হেত বাায। দিনয়ার বুেক েস িবশৃৃলা সৃি� করেব, 
অতযাচার উৎপাড়ন করেব, বদে য়াল অনযায়-অনাচার ও দ�িৃত িদেয় তার িনেজর জাবনেকই কের তুলেব 
িত�-িব�াদ। তারপর এ দিনয়া েথেক িবদায় িনেয় েস য ন আে রােত েপৗছঁেব, ত ন জাবনভর েযসব 
িজিনেসর উপর েস জুলুম কের এেসেছ, তারা তার িবুেি নািলশ করেব। তার মি��, িদল, েচা , তার কান, 
হাত-পা-এক কথায়, তার সব অ�-�তয� আ�াহর আদালেত অিভেযাগ কের বলেব : এ আ�াহেোহা জািলম 
তার িবেোেহর পেথ জবরদি� কের আমােদর কাছ েথেক কাজ আদায় কের িনেয়েছ। েয দিনয়ার বুেক েস 
নাফরমািনর সােথ চেলেছ ও বসবাস কেরেছ, েয জািবকা েস অৈবা পপায় অজরন কেরেছ, েয সসদ েস 
হারাম পেথ েরাজগার কের হারােমর পেথ বযয় কেরেছ, অবাাযতার িভতর িদেয় েয সব িজিনস েস জবরদ ল 
কেরেছ, েযসব িজিনস েস তার িবেোেহর পেথ কােজ লািগেয়েছ, তার সবিকছুই ফিরয়ািদ হেয় হািজর হেব 
তারঁ সামেন এবং �কতৃ নযায় িবচারক আ�াহ েসিদন মজলুমেদর �িত অনযােয়র �িতকাের িবেোহােক েদেবন 
অপমানকর শাি�।  
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িবশাল ঊ র-জগৎ ও গযলাি�  
ঊ র-জগৎ বা মহাশূনয সসেকর আজ �িতিট িশিকত েলাকই জােন। েস এক িবশাল জগৎ। যােক বলা হয় 
গযলাি�।  ববািনকগক এই সসেকর যতটকু ুজানেত েপেরেছ, তা আ�াহর সৃি�জগেতর তুলনায় কুে একিট 
বালু-ককার েচেয়ও নগকয। আেলার গিত �িত েসেকে� ১ লক ৮৬ হাজার মাইল।  ববািনকেদর িব�াস এ 
িবশাল গযলাি�েত এমন সব বৃহদাকার তারকারািজ রেয়েছ যার আেলা আজও পৃিথবােত এেস েপৗেঁছ িন। 
আেরা িব�য়কর বযাপার হে� েয, এ ারেনর বৃহদাকার লক লক তারকারািজেক িগেল েফলেত পাের, এ 

ারেনর অসং য কপূ রেয়েছ এ গযলাি�েত। যার �িত আ�াহ তা‘আলা েকারআেন ইি�ত কের বেলেছন : 
ظِيمٌ  فَالَ  ونَ عَ لَمُ عْ وْ تَ مٌ لَ سَ قَ إِنَّهُ لَ ومِ ﴾ وَ اقِعِ النُّجُ وَ مُ بِمَ   ٧٦-٧٥: الواقعة)  أُقْسِ

আিম এ তারকারািজর অ�াচেলর শপথ করিছ, িন�য়ই এটা এক মহা শপথ। যিদ েতামরা জানেত পার।” 
(সুরা ওয়ােকয়া, আয়াত: ৭৫-৭৬) েসৗরজগৎ সসেকর আেলাচনা করেত িগেয় সূযরেকই েনয়া যাক। মিুনুি�ন 
আহমােদর এর েল া িব�য়কর তথয সংবিলত একিট াপ �জে�র �হসন েথেক এই উিৃিতগেলা এ ােন 
েপশ করিছ-  
সূযর একিট িবশাল অিিক�ু  
সমা েসৗরজগেতর েক�িব� ুহে� এই সূযর। বলেত েগেল েগাটা েসৗরজগৎটা সূযরেক েক� কেরই েঘারা-
িফরা কের, িক� আমরা যারা িনতয এই �ল্ �দাপটােক েদি , এর সসেকর কতটকুইু বা জািন। সকােল 
সূেযরর আেলা েদি , এক পযরােয় আবার আেলােক ডুেব েযেত েদি , শােতর সকােল তা আমােদর আরাম 
েদয়। আবার াােষর � রতায় তা েথেক আমরা বাচঁার েচ�া কির, সব িমেল এটকুইু হে� আমােদর সােথ 
তার সসকর। সূযর হে� এ িবশাল সৃি�জগেতর একিট সাাারক নক�, তার � রতা ও উ�তােক েকানিদনই 
েকান মানবায় বান পিরমাপ করেত পােরিন। �িত েসেকে� ৪০ লক টন হাইেইােজন এর েথেক িছটেক 
পড়েছ এমন সব তারকােলােক, যার তাপমা�া ৫০ িডিা েসলিসয়াস। পৃিথবার বুেক মানব-সভযতার িবকােশর 
�থম িদন েথেক আজ পযর্  মানবকলু যেতা এনািজর বযয় কেরেছ তার েচেয় দশগক েবিশ এনািজর �িত 
েসেকে� সূযর তার চারিদেক িবতরক কের যাে�। েয গিতেত সূযর তার হাইেইােজন ছড়াে�, তা একিট 
হাইেইােজন েবামার তুলনায় ১০ েকািট গক েবিশ কমতা ও গিতসস�। �িত েসেকে� সূযর তার আেশ-পােশ 
েয িহিলয়াম’ নামক তরল গযাস  তির করেছ, তার পিরমাক হে� ৫৬০৪ েকািট টন। এর শি� ও � রতা 
এেতা েবিশ েয, যিদ এর সামানযতমও এই ভূম�েলর েকাথাও িগেয় পেড়, তাহেল তার ১০০ মাইেলর েভতর 
েকােনা জাবজ� থাকেল তা �েল ছাই-ভ� হেয় যােব। এই �ল্ সূেযরর স� ু ভাগ েথেক �িত েসেকে� 
আর একিট �ালািন গযাস িনগরত হয়, িববানারা যার নাম িদেয়েছন �াইকলুাস’।এই গযােসর গিত হে� �িত 
েসেকে� ৬০ হাজার মাইল। আ�যরজনক বযাপার হে�, এক অ তু িবকশরকশি� তােক মহূুেতরই আবার সূেযরর 
েকােল ছঁুেড় মাের। এই েয অককনায় ও অ�াভািবক �ল্ আগেনর ক�ুলা বািনেয় রা া হেয়েছ, যার একিট 
অন-ুপরমাকওু যিদ ভূ-েগালেক সরাসির াা�া লােগ, তাহেল েগাটা পৃিথবাটাই জেল-পুেড় ছাই-ভ� হেয় যােব 
বেল আািুনক িববানারা বলেছন। িক� পৃিথবার বুেক আেলা িবতরক কের এেক ফেল-ফুেল সািজেয় েদয়ার 
এ আেয়াজনটকু ুকেরেছন েক ? েক এই মহা শি�ার, এেক এর  ংসি�য়ার বদেল গড়ার কােজ লািগেয় 
েরে েছন িযিন?  
মানবায় শরার একিট কুে জগৎ  
মলূত: মানশুেক এ বযাপাের অিত সামানযই বান দান করা হেয়েছ। চ�, সূযর, াহ, নক�, ম�ল, বৃহ�িত-
ইতযািদ েছাট েছাট মা� কেয়কিটর  বর তারা জােন, যা সমুে হেত পাি র েঠােঁট কের উঠােনা এক েফাটা 
পািনর েচেয়ও নগকয। আজ  ববািনকগক �াকার করেত বাায হেয়েছ েয, আ�াহ তা‘আলা সতযই বেলেছন - 

نَ  ا أُوتِيتُمْ مِ مَ لِيالً  وَ لْمِ إِالَّ قَ عِ   ٨٥: اإلرساء(الْ

েতামােদর  বু সামানয বানই দান করা হেয়েছ। (সুরা বনা ইসরাইল: ৮৫) িব�চরাচর ও বযি�সৎা উভেয়র 
মোয আ�াহর কদুরেতর িনদশরনাবলা রেয়েছ। িব�াসােদর জনয পৃিথবােত কদুরেতর অেনক িনদশরন আেছ 
এবং আেছ েতামােদর মোযও। েতামরা িক অনুাাবন করেব না ? (সূরা যািরয়াত আয়াত ২০/২১) এ ােন 
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িনদশরনাবলার বকরনায় আকাশ ও েসৗরজগেতর সৃি�র কথা বাদ িদেয় েকবল ভূপৃে�র কথা উে�  করা হেয়েছ। 
কারক, এটা মানেুশর  বু িনকটবতরা এবং মানশু এর উপর বসবাস ও চলােফরা কের। আেলাচয আয়ােত এর 
চাইেতও িনকটবতরা ে াদ মানেুশর বযি�সৎার �িত তার দিৃ� আক�ৃ করা হেয়েছ এবং বলা হেয়েছ ভূ-পৃে� ও 
ভূ-পৃে�র সৃ� ব� বাদ দাও, ে াদ েতামােদর অি��, েতামােদর েদহ ও অ�-�তযে�র মোয িচ্া- ভাবনা 
করেল েতামরা এক একিট অ�েক আ�াহ তা‘আলার কদুরেতর এক একিট পূকরা� পু�ক িহসােব েদ েত 
পােব। েতামরা সহেজই হদয়ংগম করেত সকম হেব েয, সমা িবে� কদুরেতর েয িনদশরন রেয়েছ, েসইসব 
েযন মানেুশর কুে অি�ে�র মোয সংকিুচত হেয় রেয়েছ। এ কারেকই মানেুশর। অি��েক কুে একিট জগৎ 
বলা হয়। সমা িবে�র দ�ৃা্ মানেুশর অি�ে�র মোয এেস �ান লাভ কেরেছ। মানশু যিদ তার জ� েথেক 
মতুৃয পযর্  সমা অব�া পযরােলাচনা কের, তেব েস দিৃ�র সামেন আ�াহ তা‘আলােক সদা উপি�ত েদ েত 
পােব। আসুন এবার তা হেল েবিশ দের নয় এেকবােরই িনজ েদহটার �িত দিৃ� েদয়া যায়। “�জে�র 
�হসন” েথেক এ �সে�র আর একিট উিৃিত এ ােন েপশ করা েগল।  
মানব শরার সিতযই এক অভূতপূবর েমিশন। এমন এক েমিশন যার যথাথর বকরনা েপশ করা েকান িদনই েকান 
মানব স্ােনর পেক স্ব নয়। আর স্ব হেবই বা িক কের, এই শরার েতা েকান মানশু িনেজ বানায়িন েয, 
েস তার িনজ� সৃি�র যাবতায় তথয ও ত� আপনােক বেল েদেব। এই েদেহর অভয্রাক পিরশালেনর কথাই 
াুন না েকন, আমােদর হাটর �িত িমিনেট ১০ পাউ� র� স�ালন কের, বযায়ােমর সময় হােটরর এই র�- 
স�ালেনর পিরমাক দাড়ঁায় ৩০ পাউে�। আমােদর শরাের যেতা রগ, িশরা-উপিশরা রেয়েছ তার সবগেলােক 
বাইের এেন একটার সােথ জিড়েয় ল�া করেত থাকেল এর পিরমাক হেব ৬০ হাজার মাইল। অথরাৎ একিট 
মানেুশর শরাের িশরা-উপিশরা িদেয় একজন মানুশ েগাটা পৃিথবা �ায় ৩ বার ঘুের আসেত পারেব। 
সাাারকত: মানেুশর শরাের ৬ েথেক ১০ পাউ� র� সবরদা মওজুদ থােক। রে�র আবার দ,ারেনর র�-
কিককা। িকছু আেছ েরড েসল (লাল কিককা) যা শরােরর জনয �েয়াজনায় অি�েজন বহন কের। িকছু আেছ 
েহায়াইট েসল (সাদা কিককা) যার কাজ হে� অভয্রাক েরােগর �িতেরাা করা। তা িন�রপ :—  
এক একজন মানেুশর রে� েরড েসেলর পিরমাক আড়াই হাজার েকািট আর েহায়াইট েসল হে� আড়াই শত 
েকািট। অিাকাংশ েহায়াইট েসেলর জাবনকাল হে� মা� ১২ ঘ�া, েরড েসলগেলা পিরমােক একট ু েবিশই 
বােঁচ, েকান েকান েসল ১২০ িদন পযর্  েবঁেচ থােক। একজন মানেুশর শরাের র� চলাচেলর জনয েয িশরা 
বানােনা হেয়েছ, তার সবগেলােক পাশাপািশ সাজােল েদড় একর জিমর �েয়াজন হেব। এর সব িশরাগেলা 
িক� আবার একে� ে ালা রা া হয় না। তা হেল এক েসেকে�র েচেয়ও কম সমেয়র মোয সম� র� শরার 
েথেক েবিরেয় আসেব। এই শরােরর একিট অংশ েয ােন সবরদাই রে�র �েয়াজন, তা হে� ফুসফুস।তার 
উপিশরাগেলা �াস-��ােসর মাাযেম েস ানকার র�েক পিরশি কের। গেড় একজন মানশু সারা জাবেন ৫০ 
েকািট বার �াস-��াস াহক কের। এই েয রে�র কথা বললাম তা কা? র� হে� পিনর েচেয় ঘন একিট 
পদাথর, যিদও মানেুশর শরােরর ৬০ ভাগই হে� পিন। এর পিরমাক গেড় ১০ গযালন। েসই িহেসেব রে�র 
পিরমাক হে� শতকরা ১০ ভাগ। মানেুশর শরাের আেরা বহ ারেনর উপাদান রেয়েছ। েযমন মানব েদেহ 
এেতা চিবর আেছ, যা িদেয় ৭িট বেড়া জােতর েকক বানােনা যােব। এই পিরমাক কাবরন, আেছ েয, তা িদেয় 
২৮ পাউ� ওজেনর এক বযাগ েকক বানােনা যােব। এত পিরমাক ফসফরাস আেছ েয, তা িদেয় ২২ শত মযাচ 
বনােনা যােব। এই সব িমেল মানশুয শরারটা হে� এক িবিচ� সংাহ-শালা। এ ােন সব েকিমকযাল আবার 
একে� না থাকেল তােত নানািবা সমসযা েদ া েদয়।  
েযমন মানেুশর  াবাের যিদ পযরা্ পিরমাক আেয়ািডন না থােক, তাহেল তার গলেদেশর িন�-ভাগ আে� 
আে� বড় হেত থাকেব, পের এেত মারাআক ারেনর েরাগ (goitr) েদ া েদেব। একিট িশশর য ন জ� হয় 
ত ন তার শরাের হােড়র পিরমাক থােক ৩০০৫িট। পের অবশয এক দেটা িমেশ পিরমাক কেম তা ২০৬ এ 
দাড়ঁায়। ৬৫০িট েপিশর �ারা হাড়গেলা েবঁো রা া হয়। িগরার পিরমাক একশত। েপিশর সােথ েয ােন হােড়র 
সি�লন ঘেট, তা থােক অতয্ শি�শালা। তার �িত বগরইি� পিরমাক জায়গার উপর কমপেক ৮ হাজার 
েকিজর মেতা েবাঝা সহেজই চাপােনা েযেত পাের। এই আ�যরজনক েমিশনটােক েঢেক রা া হেয়েছ একিট 
শাততাপ িনয়ি�ত েপাশাক �ারা, যার নাম হে� চামড়া। গেড় একজন মানেুশর শরাের এই চামড়ার পিরমাক 
হে� ২০ বগরফুট। এর উপিরভােগ আবার রেয়েছ এক েকািট েলামকপূ। আমােদর ুিচেবাোর জনয েকানটা 
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আমরা পছ� কির, েকানটা আমরা অপছ� কির-এটা বেল েদয়ার জনয রেয়েছ ৯ হাজার েছাট েসল। 
এগেলােক যথারািত সাহাযয করার জনয রেয়েছ আেরা ১ েকািট ৩০ লক নাভর েসল। শরােরর বাইেরর 
ব�গেলার অনভূুিতর জনয িদেয় রা া হেয়েছ ৪০ লক বহম ুা েসল। এগেলাই আমােদর বেল েদয় েকানটা 
গরম, েকানটা ঠা�া, েকানটােত ক� লােগ, েকানটােত আরাম অনভূুত হয়। এসব েমিশনপ� সিঠকভােব 
পিরচালনার জনয মানবেদেহর �েয়াজন পযরা্ �ালািন শি�র। একজন �া�যবান েলাক েগাটা জাবেন ৫০ 
হাজার েকিজ পিরমাক  াবার সংাহ কের। পানােয়র পিরমাক হে� ১১ হাজার গযালন। যিদ েস শহেরর 
অিাবাসা হয়, তা হেল তার হাঁটার পিরমাক হেব গেড় সাত হাজার মাইল। আর যিদ েস াােমর মানুশ হয় তা 
হেল তার হাটঁার পিরমাক হেব ২৮ হাজার মাইল। এ লক-েকািট েসল, নাভর ও জিটল েমিশনপে�র সম�েয় 
 তির করা মানেুশর শরার। তার জনয দেটা মলূযবান ব� রেয়েছ। একিট হে� এর কে�াল ুম বা িনয়�ক-
কক, আেরকিট হে� েজনােরটর বা শি� উৎপাদন-য�।  
ে�ন একিট িব�য়কর কিসউটার 
�থেম বিল িনয়�ক কেকর কথা। পৃিথবার সবরেে� আিব�ার কিসউটােরর েচেয় হাজার েকািট গক জিটল এই 
েছাট েমিশনিটর নাম হে� ে�ন। মা� িতন পাউ� ওজেনর এ ব�িটেক একিট  িুলর মাঝ ােন এমনভােব 
বিসেয় রা া হেয়েছ েয, তা েগাটা েদেহর েকািট েকািট েসনা ও �হরােক িনয়�ক কের চেলেছ। এর �িতিট 
কমরতৎপর েসেলর নাম হে� িনউরন। �িত েসেকে� শত শত িনউরন এেস ে�েনর �থম �ের জমা হেত 
থােক। এগেলা এেতা কুে েয, এর কেয়ক শত এক সােথ একটা আলিপেনর মাথায় বসেত পাের। এগেলা 
হে� এক একিট ইেল�িনক িসগনযাল-যা শরােরর িবিভ� অংেশর সােথ েযাগােযাগ রকা কের এবং মলূ 
িনয়�েকর আেদশ পাওয়ার সােথ সােথ হাজার েকািট েসেল ছিড়েয় েদয়। আমােদর েপছেন েয েমুদ� 
রেয়েছ, তার মাাযেম তার সারা শরােরর য�পািতগেলােক সজাব ও তৎপর রাে । এর আবার �ত� কেয়কিট 
িবভাগ রেয়েছ। এক এক িবভােগর উপর এেকক ারেনর দািয়� িদেয় রা া হেয়েছ। েযমন েকান অংশেক বলা 
হেয়েছ েশানার জনয, েকান অংশেক বলা হেয়েছ বলার জনয, েকান অংশেক বলা হেয়েছ েদ ার জনয। আবার 
েকান অংশেক বলা হেয়েছ অনভূুিতগেলােক েক�ায় কে�াল টাওয়াের �াািমট কের েদয়ার জনয। সবরেশশ 
এেত আবার বসােনা হেয়েছ একিট �য়ংি�য় শি�শালা েমেমাির েসল। যার কাজ িনতয নতুন সংাহগেলােক 
যথাযথ সংরকক করা এবং �েয়াজেনর সময় তােক িরওয়াইন কের েমেমািরগেলােক সামেন িনেয় আসা। এই 
�ৃিত সংরককশালা �িত েসেকে� ১০িট নতুন ব�েক �ান কের িদেত পাের। আ�যরজনক বযাপার হে�, 
পৃিথবার সবরকােলর সবর�কােরর যাবতায় তথয ও ত�েক যিদ এক জায়গায় এক� কের এ েমেমাির েসেল 
রা া যায়, তােত এর লক ভােগর এক ভাগ জায়গাও পূরক হেব না।  
ওেয়ব াপনা : আহমদ উ�াহ মামনু  /সািবরক যয : আবহাছ এডুেকশনাল এ� িরসাচর েসাসাইিট, বাংলােদশ। 
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Avjvn ZvAvjvi cwiPq (ce© : 3) 
হাটর একিট সূ� েজনােরটর 
ি�তায় শি�শালা ব� হে� েজনােরটর, �য়ংি�য় শি� উৎপাদন য�। আমরা এেক বিল হাটর িকংবা হদ য�। 
মানব েদেহর বাম পােশ সামেনর িদেক েপেটর একট ুউপের এই েছাট অংশিট হে� মানবেদেহর সবরািাক 
জুির অংশ। মানব স্ােনর অ�-�তযে�র মোয এিটই সবর �থম  তির করা হেয়েছ। তাই বলা যায় এিটই 
সৃি�র শু। আবার এর তৎপরতা বে�র মাাযেম মানবায় জাবেনর ঘেট অবসান। এ েজনােরটর য ন অচল 
হেয় যায় ত ন েদেহর অনযানয সব কিট য� চালু থাকেলও মলূ মানশুিটেক আর জাব্ বলা যায় না। 
িভ�ভােব বলেল, এ হাটরই হে� মানেুশর জাবন। এর উপর �ভাব িব�ার করেত পারেল এর ফেল শরাের 
অনযানয য�ও মােঝ মােঝ তার িনিদর� দািয়� পালন েথেক িবরত হেয় েযেত বাায হয়। েযমন, শরােরর েয 
েকািট েকািট েসলেক বলা হেয়েছ গরম-ঠা�া অনভুব করার কােজ তৎপর থাকার জনয, এই মেনর শি�র 
কােছ তা-ও তার কমরকমতা হািরেয় েফেল। এই মন িকংবা হদয়টাই হে� মানেুশর আসল শি�। এটা ভােলা 
েতা সব ভােলা, এর কথাই আসল কথা। আমরা েয েদহ িনেয় চিল, েয েচা  িদেয় েদি , েয কান িদেয় শিন, 
েয ম ু িদেয় কথা বিল তার �িতিট অংশই হে� এক-একিট গেবশকার সমেু। েচা  িদেয় আমরা �াথিমক 
ভােব যা েদি  তা েতা থােক িচে�র েনেগিটভ। েকান কশুলা আমােদর ে�েন এই িচ�েক পিজিটভ কের েপশ 
কের ? কান িদেয় হাজার কথা একে� শিন িক� েক এর িভতের ওেয়ভ-গেলােক সুিবনয� কের রাে  ? এক 
কথার সােথ অনয কথার সংঘাত হয় না েকন ? িজ�া িদেয় য ন কথা বিল ত ন তার এক লক সেতর হাজার 
েসল একে� এেস কাভােব আমার কথাগেলােক সািজেয়-গিছেয় েদয় ? েক েসই মহান সৃি�-কশুলা, মানুশ 
ছাড়া িযিন অনয েকােনা �াকার িজ�ায় এ েসলগেলা  তির কেরনিন ? 
পশ-পাি র িববান  
আমরা এসব তথাকিথত বুিিমানেদরেক িঠক েসভােবই আ�ান করিছ েযভােব আ�াহ তা’আলা সৃি� জগৎ 
সসেকর বানােদর আ�ান কেরেছন। আমরা এ সংিক্ পুি�কায় আ�াহর একটা িনদশরন ও িব�ািরত 
 ববািনক আেলাচনা করেত পারব না বেল েসিদক যাি� না। পশপকা ও েমৗমািছর কথাই ারা যাক। েক 
িশকা িদল তােক এ ারেনর কটূেকৗশল, এ সসেকর আমরা একজন জগদ িব যাত িববানার উিৃিতর অংশ-
িবেশশ এ ােন তুেল ারিছ। িনউইয়কর িববান একােডমার েচয়ারমযান িববানা ে�সা মিরসন মানুশ একাকা 
বাস কের না-ােপ বেলন, আপন জ�ভূিমেত �তযাবতরেন পাি কেুলর �চ� সহজাত েঝাকঁ থােক। েতামার 
ঘেরর দরজার পােশই েয চড়ুই-এর বাসা, েস শরৎকােল দিকেক চেল যােব, িক� পরবতরা বসে্ই েস িফের 
আসেব। েসে��র মােস আমােদর (অথরাৎ আেমিরকার) অিাকাংশ পাি  দিকক িদেক চেল যায়। অিাকাংশ 
সময় তারা সমেুের উপর িদেয় �ায় হাজার মাইল পথ অিত�ম কের। িক� তারা তােদর পথ হারায় না বা 
িঠকানা ভুেল না। আর প�বাহক পায়রা য ন েকান দাঘর পথ পির�মককােল িনতয-নতুন শ� শনেত শনেত 
ভযাবাচযাকা ে েয় যায়, ত ন কিকেকর জনয আশ-পােশ চ�র েদয় এবং তার পেরই েস িনেজর গ্বয �ােনর 
িদেক িনভুরলভােব পািড় জমায়।  
�েকৗশলা েমৗমািছর সূ� েকৗশল  
গাছ-পালার উপর িদেয় বেয় যাওয়া ঝড়-ঝ�া য ন েমৗমািছর পিরিচত সকল আলামত ন� কের েদয়, 
ত নও েমৗমািছ পালেন বযবহত কাঠােমােত িবিভ� আকােরর বহ সং যক কক বানায়। এগেলার মায েথেক 
েছাট েছাট কক সাাারক েিমকেদর এবং সবেচেয় বড়িট হে� পুুশ েমৗমািছর জনয। রািন েমৗমািছ পুুশেদর 
জনয িনারািরত কঠুিরগিলেত অনৎুপাদনশাল িডম পােড়, অথচ �া জাতায় েিমক েমৗমািছও অেপকমাক রািন 
েমৗমািছেদর জনয িনারািরত ককগেলােত উৎপাদনশাল িডম পােড়। আর েয সব �া জাতায় েমৗমািছ নতুন 
�জে�র আগমেনর অেপকায় দাঘর িদন কাটােনার পর �ার ভূিমকায় পিরবিতরত দািয়� াহক কের, তারা িশশ 
েমৗমািছর জনয  াদয  তির করার জনয ��ত হেয় যায়। মা ুও তার েরক ুিচবােনার অিাম পিরপােকর মাাযেম 
তারা এ কাজিট সস� কের। এরপর পুুশ ও �া েমৗমািছেদর বয়স বাড়ার পর এক পযরােয় তারা িচবােনা ও 
অিাম পিরপােকর কাজ েথেক অবসর েনয়। তারা ত ন মা ুও েরক ুছাড়া আর িকছুই অনযেদর  াওয়ায় না। 
েয সকল �া েমৗমািছ এভােব কাজ কের, তারা েিমেক পিরকত হয়। রািন েমৗমািছর ককগিলেত েযসব �া-
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েমৗমািছ থােক, তােদর জনয  াদয সরবরাহ অবযাহত থােক িচবােনা ও অিাম পিরপাক �ি�য়ার মাাযেম। 
আর এ কাজ যারা কের তারা একিদন েমৗমািছেদর রািন হেয় যায়। পের শা ুএরাই উৎপাদনশাল িডম পােড়। 
এই েপৗনঃপুিনক উৎপাদন �ি�য়ার জনয িবেশশ িবেশশ কক ও িবেশশ িবেশশ িডেমর �েয়াজন হয়। অনরুপ 
 াদয পিরবতরেনর িব�য়কর �ভােবরও �েয়াজন হয়। আর এ �ি�য়া সমেূহর জনয যা অতযাবশযক, তা হেলা 
 াযর সহকাের অেপকা করা, বাছ িবচার কের  ােদযর কাযরকািরতা সং�া্ তথয বা�বায়ন করা। এই 
পিরবতরনগেলা িবেশশভােব একিট সামি�ক জাবেন কাযরকর হয়, যা তােদর অি�ে�র জনযই অপিরহাযর। এ 
জনয েয বান ও দকতা অতযাবশযক, তা এ সামি�ক জাবন শু করার পর অিনবাযরভােব অিজরত হেয় যায়। 
অথচ এই বান ও দকতা জ�গতভােব েকান েমৗমািছর সৎা ও তার িটেক থাকার জনয অপিরহাযর নয়। এ 
েথেক বুঝা যায় েয, িবেশশ িবেশশ অব�ায়  ােদযর কাযরকািরতা সং�া্ বান মানেুশর েচেয়ও েমৗমািছর 
েবশ। িক িব�য়কর পিরককনা ! েক এই পিরককনার ইিিিনয়ার ? িবেবক-বুিিসস� েলাক উ�কে� বেল 
উঠেব েয, একমা� সবরশি�মান আ�াহ এটা করেত পােরন। অনয কােরা �ারা এটা স্ব নয়। েবাকা 
নাি�করা বেল এটা নািক �কিৃত। িক� ��, এই �কিৃতটা েক  তির করল ? এ ারেনর �� আর উৎর চলেত 
চলেত েশশ পযর্  এক ােনই িগেয় েশশ হেব, তা হে� একমা� আ�াহ। আ�াহ তাআলা বেলন- আপনার 
পালনকতরা মামুিককােক আেদশ িদেলন : পবরত-গাে�, বৃক এবং উঁচু ডােল গহৃ  তির কর, এরপর সবর�কার 
ফল মলূ েথেক ভকক কর এবং আপন পালনকতরার উ��ু পথসমেূহ চলমান হও। তার েপট েথেক িনঃসৃত 
হয় নানািবা পানায়, তােত মানেুশর জনয রেয়েছ েরােগর �িতকার, িন�য় এেত িচ্াশাল স�দােয়র জনয 
িনদশরন রেয়েছ। (সুরা নহল, আয়াত: ৬৯)  
মারু মোয িনিহত �কাশয ও েগাপন সত 
মা ুসসেকর আ�াহ পােকর বাকােত বলা হেয়ছ: 

 َ نْ بُطُوهنِ جُ مِ ْرُ لُالً خيَ بِّكِ ذُ بُلَ رَ لُكِي سُ اتِ فَاسْ رَ لِّ الثَّمَ نْ كُ يلِ مِ اءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ يفِ ثُمَّ كُ فَ انُهُ فِيهِ شِ وَ ْتَلِفٌ أَلْ ابٌ خمُ َ ا رشَ

ونَ  رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ ةً لِقَ َيَ لِكَ آلَ   ٦٧: النحل(ذَ

মানেুশর জনয আেরাগয। (সুরা নহল: ৬৯) এ ােন আ�াহপাক আেরােগযর কথা বেলেছন িক� েকান িবেশশ 
অসুে র নাম েননিন। অতএব এর বযাি্ িবশাল। এর েক� সািমত নয়। অসাম। বরং মানেুশর যাবতায় বযািা 
বলেত শারািরক, মানিসক, আিআক-সবই অ্ভুর� হেত পাের। কারক মানশু একাাাের ব� ও আআার সমি�। 
আর এ জনযই সবরশি�মান আ�াহ তা‘আলা এই শ�িট বযবহার কেরেছন। যত �কােরর অসু  মানেুশর েহাক 
না েকন, তার সূচনা হয় তার মন বা আআা েথেক এবং তার পিরকিত বা �িতি�য়ায় েদহ েরাগা�া্ হেয় 
পেড়। এ ন আসুন, আমােদর বান ও িচ্াশি� অনযুায়া মারু মোয িনিহত মলূ রহসয সসেকর বুঝেত িগেয়, 
তার বািহযক ও অভয্রাক অব�ার পযরােলাচনা কের, েদি । “সকল মানেুশর মানেুশর জনয আেরাগয - এ 
কথািট �ারা আ�াহ তাআলা বুঝােত েচেয়েছন : মা ুমানেুশর অ্রাআা, জাবন এবং শরােরর জনয আেরাগয বা 
িনরাময় দানকারা। িক� কাভােব ? এ �সে� মারু সৃি� এবং েমৗচােক েয িনমরাক েকৗশল অবল�ন করা 
হেয়েছ তা বুঝার জনয িনেজেদর িচ্াশি�েক পুেরাপুিরভােব কােজ লাগােত হেব। আ�াহ তাআলা েমৗমািছর 
িনকট এলহােমর মাাযেম জািনেয়েছন-  াও সকল ফলমলূ েথেক ।  
অথরাৎ, সকল �কার ফেলর িনযরাস েথেক  াও এবং েসই সব িনযরােসর মোয িনরাময়কারা সুাা েতামােদর 
েপেটর কার ানােত েরে  তােক শি�শালা কর। আ�াহ তা‘আলার ই�া পূরক করেত িগেয় ঐ আহিরত িনযরাস 
অবেশেশ মানবম�লার বযািা সমেূহর জনয পরম আেরাগয দানকারা মােুত পিরকত হয়। ফুেলর রস, পাতা 
এবং বৃক ছাল ও মলূ েথেক মা ু হয় না। এই সিাবনা সুাার জনয িব�-স�ােটর িনেদরেশ িবেশশ িবেশশ 
উপাদান সম�েয় �ি�য়াকরেকর সুিনিদর� বযব�া রেয়েছ। আর এ জনযই এই সুাার মােঝ েকান েভজাল, �াি্ 
বা �িটর েকান স্াবনা েনই। একট ু িচ্া কের েদ নু, পৃিথবার সকল িচিকৎসািবদ একি�ত হেয় েকান 
েরাগার জনয যিদ েকান ওশাু িনবরাচন কের, তবু তারা িন�য়তার সােথ বলেত পারেব না েয ঐ ওশাু শতকরা 
একশত ভাগ কাযরকরা হেব, অথবা ঐ ঔশোর েকান �িতি�য়া হেব না। আজেকর উ�ত িবে�র ডা�ারগক 
িচিকৎসা িববােন অভূতপূবর উ�িত কেরেছন বেল দািব কেরন, িক� বা�েব েদ া যাে�, এক েরােগর ওশাু 
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হয়েতা ঐ েরাগেক উপশম করেছ, িক� তার পা�র �িতি�য়া আরও বহ অসুে র জ� িদে�। অথচ মা ু
সসেকর সবজা্া ও সবরময় কমতার মািলক িনেজই েঘাশকা িদে�ন-“মানবম�লার জনয আেরাগয”। েযমন 
সবাই জােনন, েমৗমািছরা সবর�কার সবুজ বৃেকর ফুেলর  শুবু এবং ওইসব গাছ-গাছািলর মোয িনিহত 
জাবনা শি�সমহূ ভকক কের িনেজেদর েপেটর মোয এক িবেশশ �ােন লালা  তির কের, আর তােকই আমরা 
মা ুবিল। সুতরাং, বুঝা েগল সবর�কার ফল ফুল এবং েঝাপ-ঝােড়র মোয উৎপ� প�প�েবর �াদ ও গ� 
সম�েয়-�য়ং আ�াহ তা‘আলার অদশৃয ত�াবাােন  তির হয় এই মহামলূযবান পানায়। এসব গাছপালা, ফল 
ও ফুেলর মোয অবি�ত  শুবু ও �ােদর সিঠক উপকািরতা বা তাৎপযর  বু কম মানশুই জােন বা িচ্া কের। 
এজনয যারা মা ু েসবন কের তােদর আআা ও েমাা-মনেনর গভাের মা ু�ভাব িব�ার কের। তারপর এর 
�ভাব ছিড়েয় পেড় তােদর শরােরর �িতিট অ�-�তয� এবং �িতিট েলামকেূপ। অত:পর আআা ও অবয়েব 
মা ুি�য়াশাল হেয় উেঠ। এর মোয অ্িনরিহত পিব� �াকশি� সবরাো মানেুশর আআােক পিরশি কের এবং 
ঐ িবশি রে�র �বাহ ছিড়েয় েদয় সকল ামিনেত, ফেল পিব�তার এ অিমত েতজ এবং অদশৃয অেমাঘ 
শি� উ�া্ কের অককনায়ভােব এবং ম�ু কের তােক বহ জিটল েরাগ বযািা েথেক। আ�াহপাক পাক 
েকারআেন মারু িবিভ� রেঙর উে�  কেরেছন।  
এইভােব রং মানেুশর জাবেন িবিভ� গু�পূকর কােজ লােগ। আমােদর মন মি�ে�র মোয িচ্া করার জনয 
েয েকাশগিল কাজ কের েসগিলর উপর সৃি� জগৎ এবং তার বািহর েথেক আগত েজযািত এবং নেুরর িবরাট 
ভূিমকা রেয়েছ। রং এবং মারু উ�লতার মোয রেয়েছ আেরাগয দান করার জনয সবর�াান ভূিমকা ; তাই 
এরশাদ হে�-এর মোয রেয়েছ িবিভ� রং, (যা) আেরাগয মানবম�লার জনয।”(সুরা নহল: ৬৯ ) েসই 
িব যাত েল ক িম. ে�সা মিরসন তারঁ ােপ আেরা েযসব উদাহরক েপশ কেরেছন তার মোয ককুেুরর 
অনসু�ানা নাক সসেকর আেলাচনা রেয়েছ। অথচ মানশু আজ পযর্  এমন েকান য� আিব�ার করেত পােরিন, 
যা তার িনেজর দবরল লাকশি�েক তা�তর করেত পাের। িতিন আেরা বেলেছন, জলজ মাকড়সা িনজ� জাল 
িদেয় িনেজর জনয েবলুন আকিৃতর েয বাসা  তির কের থােক, তা মানেুশর িচ্া-শি�রও অেনক ঊে র।  
সেলামান মাছ সসেকর িতিন বেলেছন, কাভােব বছেরর পর বছর সমেুে কাটাবার পর এই মাছ তার জ��ান 
নদােত িফের আেস। তার েচেয় আেরা িব�য়কর ঘটনা এ েল ক উে�  কেরেছন। তা হে� জলজ সােপর 
িব�য়কর সফর। এ সােপর �ভাব িঠক সেলামান মােছর িবপরাত। এই �াকািট বয়স হেলই িনজ পুকরু, নদা, 
 াল-িবল হেত িহজরত কের পৃিথবার এক �া্ হেত অপর �াে্ চেল যায়। এই ারেনর আেরা অেনক তথয 
িদেয় িতিন তারঁ াপেক একিট িব�য়কর ােপ পিরকত কেরেছন। সিতযই মহান আ�াহর এই কদুরিত, সৃি�-
কশুলতা ও কািরগির  নপুকয তারঁ অি��েক িব�াস করেত মানেুশর িবেবকেক বাায কের।  
েরশম বা তঁুত েপাকা  
তাহেল বল, েতামােদর �ভুর েকানেস েনয়ামত েতামরা অ�াকার করেব ? (সুরা আর রাহমান) আ�াহ 
তাআলার অগিকত েনয়ামেতর মোয েরশম বা তঁুত েপাকা এক উৎম েনয়ামত। েরশম েপাকা, তার িনেজরই 
েদহ িনঃসৃত আঠা �ারা কত মজবুত, েমালােয়ম মসৃক ও সু�র েসানািল রেঙর সুতা  তির কের, যা িচ্া 
করেল হয়রান হেত হয়। অথচ মানশু ঐ সুতা লাভ করার জনয কত িনদরয়ভােব েসই েপাকা হতযা কের। েসই 
সুতা িদেয় মলূযবান কাপড়  তির কের বযবসা কের এবং অথর েরাজগার কের। িন�াপ এই কুে কাটিট মানেুশর 
জনয মলূযবান সুতা সরবরাহ করা ছাড়া বান ও েকৗশলগত কত িশককায় িবশয় তুেল াের, সচরাচর েকউ 
িহসাব কের না। সুতা বানােত িগেয় তােক েকান  েকান  পযরায় অিত�ম করেত হয়, আর েসই বুিি িহকমেতর 
িপছেন েকান েস মহান কশুলার অদশৃয হাত কাজ কের, তা অপিরকামদশরা লঘুেচতা ও ভাসা ভাসা বানসস� 
মানশু িহসাব কের না। যিদ ঐ কােটর সূ� বান ও বুিির কথা মানশু িচ্া করত, তাহেল েস তার মনিযেল 
মকসুদ, অথরাৎ আে রােতর িজি�িগর রহসয বুঝেত পারেতা, অনাুাবন করেত পারেতা আ�াহর পক েথেক 
েকারআন হািদেসর মাাযেম �দৎ জাবন পিিতর তাৎপযর ও উপকািরতা। সেবরাপির জানেত পারেতা সবিকছুর 
িপছেন দয়াময় পরওয়ারেদগােরর বান, ই�া ও িহকমত ��� থাকার কথা এবং এর ফেল বহলাংেশ বৃিি 
েপত তার ঈমান ও সতযপেথ িটেক থাকার অিবচলতা। এবার আমরা সূ� দিৃ� িদেয় তািকেয় েদি  ঐ কুে 
কােটর মোয আ�াহ �দৎ ইলহামা বােনর িদেক। মহান র�ুল ই�েতর অদশৃয ইশারােত ঐ েপাকা  ায় 
আঠায�ু প�প�ব, েযমন কলু বা বরই পাতা, তঁুত-পাতা ইতযািদ। এসব আঠায�ু পাতা তার েপেটর মোয 
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�েবশ কের েস ােন অবি�ত আরও িকছু উপাদােনর সংিমেেক এই মলূযবান সুতা  তির হয় এবং তােক জাবন 
সিাবনা েনয়ামেতর অিাকারা বানায়। এইভােব �কাশ পায় তার মাাযেম আ�াহ পােকর কুকারািশর 
ঝরনাাারা। েরশম-কাট জ�-লেি েছাট একিট িপঁপড়ার মত কুে থােক এবং েফ�য়াির মােসর েশশ স্ােহ, 
বস্ সমাগেমর সােথ সােথ িদবােলােক েবিরেয় আেস। এ সমেয় গােছ গােছ েদ া েদয় প�প�েবর কুঁিড় ও 
কিচ-কিচ মেনারম পাতা। েরশম কােটর এই বা�াগিল ঐ তুলতুেল পাতাগিল ে েত ে েত �ত গিতেত 
বাড়েত থােক এবং শালই পূকর েপাকায় পিরকত হয়। তারপর রা�ুল আলািমেনর অদশৃয ইশারায় িনরাপদ 
বাস�ান লােভর আশায় ঘর  তিরর িদেক তারা পারপূকর মেনােযাগ েদয়। েস ঘর এমনই সুপিরকিকত ও 
সুগিঠত এবং এত সু�র েয, েদ েল মেন হয়-এ ঘেরর পূকর ছিব তার িনেজর মোয ে ািদত িছল এবং েসটাই 
এ ন বা�েব আআ�কাশ কেরেছ। এভােব ঘরগিল নজের পড়েত থােক। এসব ঘেরর মোয তারা আরােম শেয় 
পেড় এবং ম ু িনঃসৃত আঠা �ারা ��ত সূ� সুতার েব�না িদেয় ঘেরর আ�াদন বাড়ােত থােক। ঘেরর একিট 
অংশ হাওয়া বা অি�েজন �েবেশর জনয ে ালা রাে । কবুতেরর িডেমর মত ঘেরর ��িতকাজ সস� হেয় 
েগেল �া্-ো্ কাটগিল পিরপূকর িবোেমর জনয িনি�য় হেয় শেয় পেড়। এরপর শাত েমৗসুেমর আগমেন 
কাটগিল িনজ িনজ ঘেরর মোযই অদশৃয জগেতর উে�েশয উাাও হেয় যায়।  
কা মজার বযাপার ! েফ�য়াির মােসর একশু তাির  পড়ার সােথ সােথ, হঠাৎ কের েদ া যায়, েপাকাগিল িনজ 
িনজ ঘর েথেক েবিরেয় আসেছ এবং তােদর বা�ােদরেক িডম েথেক েবর কের বা�ব কমরেকে� েছেড় িদে�। 
এ ন একট ুিচ্া কের েদ নু, শাত আসেছ-েক পূবরাে� তােদরেক একথা জািনেয় েদয় েয জনয তারা শােতর 
�েকাপ েথেক রকা েপেত তিড়ঘিড় ঘর বানােত শু কের। এবং এত চমৎকার ও মজবুত েক�ার মত ঘর 
বানােত তােদরেক েক েশ ায় ! েক তােদর েক িতনিট মাস াের অভু� অব�ায় বাইেরর আেলা বাতাস েথেক 
িবি�� অব�ায় বািঁচেয় রাে  ! েক েদয় তােদরেক এ বান বুিি ও িহকমত ! আবার েফ�য়াির মাস আসার 
সােথ সােথ েক তােদরেক ঐ গভার িনো েথেক জািগেয় কমরতৎপর কের েতােল ! আসুন, ঊ রেলােক সফেরর 
সািথ ভাইেয়রা, এই েরশম কাটেদর �দৎ গােয়িব বান সসেকর একবার িচ্া কুন এবং ভাবুন, েক িনয়�ক 
করেছ আপনােক, আমােক, সবাইেক এবং দিনয়ার সকল সৃি�সমহূেক।  
ওেয়ব াপনা : আবুল কালাম আযাদ আেনায়ার /সািবরক যয : আবহাছ এডুেকশনাল এ� িরসাচর েসাসাইিট, 
বাংলােদশ। 
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মরুিগ ও িডেমর িব�য়কর রহসয  

সৃি�র অগিকত রহেসযর মোয আমােদর গহৃপািলত পকাকেুলর একিট হল েমারগ মরুিগ। তািকেয় েদ নু 
তােদর জ� রহসয এবং চলােফরার মোয কত আ�যরজনক দশৃযমান ও অদশৃয িবশয় রেয়েছ। েমারগ-মরুিগ 
েভার েবলায় ঘর েথেক েবিরেয় এেসই তারা তােদর �েয়াজনায়  ােদযর স�ােন আবজরনার �েূপর িদেক 
এিগেয় যায় এবং েস ান েথেক তারা পছ� ও ুিচ-মত  াদয সংাহ করেত থােক। তােদর িবিচ� পছ� 
েথেক েপাকামাকড়, সােপর বা�া, িব�ু, কাটপত�,ঘাস, ফল-ফুল, কাচ পাথর বািল েসানা-চািঁদ-িকছুই বাদ 
পেড় না। তােদর পাক�লা আ�াহ তা‘আলার িনিমরত এমনই এক অিভনব কার ানা েয ােন পড়ার সােথ সােথ 
সকল িকছু হজম বা আআ� হেয় যায়। �েয়াজনায় উপাদান তােদর শরাের েপৗেঁছ যাওয়ার পর বজরয-পদাথর 
মল আকাের েবিরেয় যায়। এমন পাক�লা বাঘ-ভ�ুক হািত-েঘাড়া, এমনিক মানেুশরও েনই, েয ােন েলাহা-
কাচ পাথর, শাক-সবিজ, ঘাস-পাতা, তিরতরকাির, েগাশত, মাছ-সবিকছুই হজম হেয় যায়। যা তার শরােরর 
অভয্রাক �েয়াজন েমটােনার জনয �কিৃত েথেক উপাদান সংাহ কের। শা ুতাই নয়, রা�ুল আলািমন তার 
মোয এমন বাজ েরে  িদেয়েছন, যার ফেল এমিন আেরা মরুিগ পয়দা হেব এবং দিনয়ায় তােদর বংশ িব�ার 
হেত থাকেব। এইভােব, �িতিনয়তই আমরা েদ েত পাব েয �কিৃতর মোয অবি�ত জাব-জ� ও পকাকলুেক 
আ�াহ তা‘আলা িভ� ারেনর ওিহ বা ইলহাম �ারা তােদর কাযর�ম ও  াদয াহক িনয়�ক করেছন। রা�ুল 
আলািমেনর ইলহামা ইশারােত মরুিগ জিমেনর অভয্ের ও উপিরভােগর অসং য িজিনস েথেক িডম েদয়ার 
জনয �েয়াজনায় মালমসলা সংাহ কের েনয়। িক� য ন িডম েদয়ার েময়াদ েশশ হেয় যায় ত ন আ�াহপাক 
তােক েগাপন ওিহর মাাযেম িনেদরশ েদন : এ ন তার এতসব  াদয দরকার েনই, এতিদন িডেমর ে ালস 
শ� বানােনার জনয নানািবা  াদযসহ ওইসব াাতব েবয �েয়াজন িছল। এ ন িডম েদয়া ব�, কােজই ঐগিল 
আর ে েয়া না এবং �জনেনর জনয এ ন নর ও মািদর িমলেনর দরকার েনই। এবার একশু িদেনর জনয বেস 
যাও, িডমগিল তা িদেত থাক। এ জাবনটােক বািঁচেয় রা ার তািগেদ যতটকু ু �েয়াজন আ�াহ তা‘আলার 
হকেুম ততটকু ু  াদয াহেকর জনয িদেন একবার েবর হেব। কতটকু ু তাপ কত সময় াের িদেত হেব েস 
িবশেয়ও তােক ইলহােমর মাাযেম জানােনা হয়। তাই েস �থম স্ােহ একিট িনিদর� িনয়েম েবিরেয় িকছ ু
 াবার ে েয় আবার িগেয় বেস। ি�তায় স্ােহ তার েবর হওয়ার সময় আরও কিমেয় েদওয়া হয় এবং তৃতায় 
স্ােহ তাপ আরও দাঘরকক াের রা ার �েয়াজেন িডম েথেক উেঠ আসা আরও কিমেয় েদয়া হয়। শা ুেয 
িডেমর তাপ সংরিকত রা ার জনয তার বেস থাকেত হয়, তা নয়, বরং িডমগিল মােঝ মােঝ নাড়েত হয়। 
েনেড়েচেড় তার সকল িদেকর পিরচযরা সুসমিসভােব করা লােগ। এ িবশেয়ও তােক গােয়িব িনেদরশ েদয়া 
হয়। একশু িদন পূকর হেয় যাওয়ার পর িডেমর মোয বা�ার গঠন য ন পূকর হেয় যায় ত ন গােয়িব িনেদরশ 
আেস : এ ন আর িডম নাড়াচাড়া নয়, এ ন দিনয়ার জাবেন পদাপরক করার জনয বা�া ��ত, তার েদহ 
অতয্ নাজুক ; অতএব েস িনেজ িনেজ েচ�া কের শ� ে ালিট েভেঙ েফেল াাের াাের েবিরেয় আসেব। 
সুতরাং সবর করেত হেব, য ন তার কােন হালকা হালকা মেনারম আওয়াজ আসেত থােক। এ সমেয় 
বা�ােক েদ ার জনয মরুিগিট অি�র হেয় উেঠ। এজনয েস িডেমর উপর বার বার েঠাকর িদেত থােক। ত ন 
তােক সতকর করার জনয তার কােন গােয়িব শ� েবেস আেস : েহ নাদান মরুিগ, েতার সামানয ভুেলর কারেক 
িডেমর মোয এতিদন াের লািলত বা�ািট মারা েযেত পাের। তুই যিদ েতার চ� ুিদেয় েঠাকর েমের বা�ােক 
তাড়াতািড় েবর করার েচ�া কিরস েসই আঘাত বা চােপ বা�াটা মারা েযেত পাের। সুতরাং মরুিগর কতরবয 
হে�, বা�া িনেজ িনেজই ে াল েভেঙ েবিরেয় আসুক-তার জনয অেপকা করেত থাকা। গােয়েবর জগেত 
আ�াহ তা‘আলার �িতপালন, রহমত এবং েহদােয়ত দােনর কাজ একই সােথ চলেছ। এ ন আসুন, আমরা 
বুঝেত েচ�া কির েকমন কের অদশৃয জগৎ েথেক কাভােব িডেমর মোয �াক সৃি� স্ব হয়। অিত দবরল 
নবজাতক মরুিগ বা মরুিগর বা�া কিঠন একিট পরদা ও তার উপেরর শ� ে ােলর মোয কাভােব �াক েপল, 
কাভােব ব�া জাবন যাপন করল, কাভােব েপল পরদা ও ে ােলর িজ�ান ানা েভেঙ দিনয়ােত আসার 
সামথরয ! েয পরদা ও ে ােলর মোয এতিদন েস বাস করল, েস ােন না িছল েচা  ে ালার েকান উপায়, না 
বাহ বা পা না েমলার জায়গা। েস ােন েস না পা িব�ার করেত পাের, আর না বািহযক জগেতর সােথ তার 
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েকান সসকর গেড় উেঠ যার ফেল বাইেরর েকান সাহাযয পাওয়া তার পেক স্ব। এ সময় তার মািলক, 
িব�জগেতর সৃি�কতরা দয়াময় আ�াহ তা‘আলাই তার একমা� সাহাযযকারা এবং �াককতরা, আর অবশযই তার 
জাবনিশরা বা শাহ রগ েথেকও িতিন তার সি�কেট। ঐ রহসযময় অজানা-অেচনা গভার অ�কার জগৎ েথেক 
িদকিনেদরশনা আেস িডেমর ে ােলর মোয আগত নবান ঐ বা�ািটর জনয এবং ত ন েস তার েছাছ েমালােয়ম 
েঠাটঁ বা চ� ুিদেয় েঠাকর েমের েমের পরদার �রগিল িছঁেড় েফলেত থােক এবং পিরেশেশ বািহেরর শ� 
ে ালিট েভেঙ েস বািহের আসার পথ কের েনয়। িঠক েকান  মহূুেতর কাভােব েস পথ কের েনেব, তা তােক 
জানােনা হেত থােক কলু ম লুকােতর মািলেকর পক েথেক। যারঁ একক িনয়�েক সবিকছু চলেছ ও সংঘিটত 
হে�। সংেকেপ বলেত েগেল িডেমর মোয রিকত িবিভ� �র ও আকিৃত উে�শযিবহান নয়। লািটেমর মত এই 
েগালকিটর নােচর িদেক থােক একিট কােলা কুে েগালক। এই কােলা িব�েুক েক� কের গেড় উেঠ তার 
মাথা এবং উপেরর েমাটা অংশিটেত াড়। এভােব আরও িবিভ� �ের তার পা না, হৎিপ�, যকৎৃ, পাক�লা 
ইতযািদর গঠন হেত থােক মািলেকর ই�া মত। এসব িকছুর পিরচযরার জনয েস বযব�া িনেত থােক।  
িডেমর সু অংশ েয ােন েছাছ েগালকিট উৎপ� হেয় মাথা  তিরর কাজ কের, েঠাকর েমের ে ালসিট ভা�ার 
কাজ িক� ও ান েথেক হয় না। কারক ঐ অংশিট থােক অেপকাকতৃ েছাট ও শ�। ও ান েথেক মাথা েবর 
হেত পারেলও বড় াড়িট েবর হওয়া মশুিকল। এজনয ে ালিটর সােথ সংলি উপেরর িঝি�র সােথ সসকর িছ� 
কের বা�ািটেক ঘুরেত হয় এবং এটা রা�ুল আলািমেনর িনেদরেশই েস কের। তেব, গ�েুজর মত েমাটা 
অংেশর িদেক ঘুের েস েঠাকরােত থােক না। এ পিিত তার বািহের েবিরেয় আসার পথ সুগম না হেয় তার 
মতুৃয েডেক আনেব। েযেহতু েমাটা অংেশ থােক অি�েজন টযাংক, এজনয তােক পােশ েঠাকর িদেয় েবেরােনার 
পথ কের িনেত হয়। একট ুে য়াল করেলই আমরা আ�াহ রা�ুল আলািমেনর বযব�াপনা ও সরাসির িনয়�ক 
বুঝেত পারব। নরম তুলতুেল ঐ মরুিগর বা�ািটর শরাের েকান �কার চাপ বা আচঁড় না লােগ তার জনয 
তােক িতিন এলহােমর মাাযেম িনেদরশ িদে�ন : াাের াাের েঠাকর িদেয় ে ালিটর এমনভােব দাগ কের দাও 
েযন ে ালিট দবরল হেয় দ‘ভােগ িবভ� হেয় যায় এবং তুিম আসানােত দিনয়ার আেলােত েবিরেয় আসেত 
পার। েক তােক এই সুিনপুকভােব িডেমর গােয় দাগ লািগেয় েদয়ার েকৗশল ও েটকিনক েশ াল ? এসব আর 
িকছু নয়, �কিৃতর যাবতায় িবশেয়র উপর আ�াহ তা‘আলার িনয়�ক ও েহদােয়ত বা ওিহর মাাযেম 
পিরচালনার ফল যা ভাসা ভাসা দিৃ�েত তাকােল বুঝা যােব না।  
মাকড়সা 
সকল গেৃহর মোয েয ঘরিট সব েথেক সূ� এবং নরম তা হে� মাকড়সা িনিমরত ঘর। মাকড়সা িনেজও 
অতয্ নাজুক। এেদরেক র�পায়া �াকা-েযমন িব�ু ইতযািদর বংেশা তু মেন করা হয়। এরা দর্ 
অনভূুিতশাল এবং অতয্ েমাাবা বা �রক শি�সস� �াকা। আ�াহ রা�ুল আলািমন তােদরেক এক 
আ�যরজনক বান িদেয়েছন। তােদর ঘর  তিরর সকল সরিাম বা উপাদান তারা তােদর িনেজেদর শরার 
েথেকই েপেয় থােক। বাইেরর মািট পাথর ঘাস পািন ইতযািদ েকান িকছুরই �েয়াজন হয় না এবং তারা 
িনেজরাই এর িনমরাতা। তােদর িনেজেদর অি�� েথেক সংগহৃাত িনমরাক সামাা �ারা  তির এ ঘরই তােদর 
একমা� িনরাপদ বাস�ল এবং এই ঘর েথেকই তারা তােদর জাবন াারক সামাা লাভ কের। এ ঘেরর সু�র 
জােল ারা পেড় েপাকা মাকড়, মশা-মািছ এবং েছাট েছাট পাি  তােদর ে ারােক পিরকত হয়। আজব এ 
েপাকার বান, অ তু তার বাসগহৃ, আ�যরজনক তার বুনন পিিত, এ ঘেরর েদয়াল ও দরজা িব�য়কর, তারঁ 
জাবনটাও বড় চমক�দ, মতুৃযও তেতািাক িবিচ�। মাকড়সা য ন গভরবতা হয় ত ন গােছর ে াল অথবা 
পাথেরর েফাকেরর মোয �ান াহক কের। তার েপট েথেক িডম েবর হওয়া েথেক িনেয় বা�া ভূিম� না হওয়া 
পযর্  েস ােন েস বেস থােক এবং বা�ারা ভূিম� হওয়ার পর পরই তারা মােক  াওয়া শু কের েদয় এবং 
শি�শালা হেয় চতুিদরেক ছিড়েয় পেড়। এসব পযরেবকক কের িব�েয় অিভভূত হেয় বলেত ই�া হয়। ‘েহ 
সকল িব�য়কর ও অজানা িবশেয়র �কাশক, অবশযই আপিন সবরব মহাবানা ও �বাময়’।  
একিট িসজদা হাজার েগালািম েথেক মিু� 
আমরা পূেবরই বেলিছ েয, মলূত: আ�াহ তা‘আলার অি��েক অ�াকার করার �বকতা ইিতহােসর েকান 
যেুগই িছল না। নবা রাসূলগক আ�াহর অি�� �াকার করােনার উে�েশয এ পৃিথবােত আেসন িন। 
কােফরেদর য ন িজবাসা করা হেতা েয, এ চ�, সূযর, আকাশ, পৃিথবা েক সৃি� কেরেছন? ত ন তারা বলেতা, 
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আ�াহ। নবা রাসূলগক এেসেছন আ�াহেক আড়াল কের সমােজ েয সম� কসুং�ােরর জ� হেয়িছল, তা দরূ 
করার জনয। আ�াহর গনাবলা, তারঁ পিব� নাম, অনয কথায় তারঁ সাবরেভৗমে�র �াকিৃতর �িত মানুশেক 
আ�ান করার জনযই তারঁা পৃিথবােত এেসিছেলন। আ�াহই সবরময় কমতার মািলক। তারঁ সৃি�-  নপুেকয অনয 
কােরা িব�মুা�ও অংশাদাির� েনই। িযিন সৃি� কেরেছন, িতিনই একমা� মািলকানার দািব করেত পােরন। 
িযিন িরিজক দান কেরন, িতিনই আনগুতয চাইেত পােরন। িযিন �িত মহূুেতর আেলা-বাতাস আর পািন-
অি�েজন ইতযািদর মাাযেম �িতপালন কের যাে�ন এবং আমােদর বািঁচেয় েরে েছন-মাথা শা ুতারঁ সামেন 
অবনত হেত পাের। অনয সব িমথযা কমতা আর অসতয গেকর দািবদারেক অ�াকার কের সবরময় কমতার 
�কতৃ মািলকেক �াকার করােনার জনযই পৃিথবােত নবা ও রাসূলগক এেসেছন। আর তারঁা যা িনেয় এেসেছন, 
আর নামই হেলা ইসলাম। �কতৃ মািলেকর আনগুেতযর �াকিৃত। আর এ আনগুেতযর মাাযেমই আেস ইহকাল 
ও পরকােলর শাি্। এটাই হে� ইসলােমর অথর ! মলূত: একমা� মািলেকর আনগুতয �াকার করার মোয 
বা�ার �কতৃ আজািদ রেয়েছ। এ একিট সৎার আনগুতয �াকার করেল তােক অসং য শি�র স�েু  মাথা 
নত করেত হয় না। আর এটাই সম� কথার মলূকথা। এই কথােকই ড. ইকবাল তারঁ কিবতায় এভােব 
বেলেছন- 
েস হেলা একিট িসজদা- 
যােক তুিম েবাঝা মেন কর,  
�কতৃপেক েস িসজদাই েতামােক  
আেরা হাজার িসজদা েথেক িন�িৃত েদয়। 
িডএনএ সং�া্ বান  
িচিকৎসা িববােন নিজরিবহান অাগিত এেন িদেয়েছ কুাা দািরেয অবতা এবং েরাগবযািা মানেুশর িচর্ন 
শ�। মানশু সবসময় এর য�কা ও পাড়া েথেক মিু�র �য়াস অবযাহত েরে েছ। িববােনর অাগিতর ফেল 
সািবরক েকে� বযাপক উ�িত হেয়েছ। িক� এ নও মানেুশর অেনক িকছু অজরেনর বািক রেয়েছ। সুদাঘর 
গেবশকার ফসল িহসােব িডএনএ সং�া্ পির�ার াারকা আমােদর স�েু  এেস েগেছ। এর ফেল মানিসক 
েরাগ, হদ েরাগ, বহম�ূ, হিপংকািশ, মাদকাসি� এবং আেরা অেনক দরােরাগয বযািার কারক িনকরয় ও 
�িতকােরর বযব�া সহজ হেয় েগেছ। এ ন এর মাাযেম অ� িবকিৃত বযািা সমেূহর �িতেরাা স্ব হেয় 
উঠেব। সিতয বলেত িক একশু শতক িজন েথরাপা যেুগর সূচনা কেরেছ।  
ামর-িবম ুতা ও এইডেসর আজাব  
আ�াহর �িত অিব�াস ও ামর-িবম ুতার কারেক বতরমান িবে� অবাা েযৗনাচার তা� হেয় উেঠেছ। এমনিক 
সম- মথনুও বযাপকতর হে�। েকান েকান নবার যেুগও তার জনেগা�ার মোয সম- মথেুনর �চলন িছল। এই 
অপিব� অপকমর পিরহার করার জনয সংিে� জনেগা�ার উে�েশয সতকর-বাকাও উ�ািরত হেয়িছল। আ�াহর 
শাি� িহসােব লুেতর জনেগা�ার অিনবাযর  ংেসর কথাও বলা হেয়িছল। িক� েসই জনেগা�া সব ারেনর 
সতকর-বাকােক অাাহয কের। এর পিরকিতেত আ�াহ �দৎ শাি� গ�ক ও অিি বৃি�র স� ুান হেয় পুেরা 
জনেগা�া  ংস�া্ হয়। এইসব অপকেমরর শাি� িহসােব গত কেয়ক শতা�া াের িসিফিলস ও গেনািরয়ার 
�াদভরাব হয়। বতরমােন মানব হ্া নতুন েরাগ এইডস িব�ময় ছিড়েয় পেড়েছ। এ েরাগ অবাা েযৗনাচােরর 
মায িদেয় ছিড়েয় থােক। এ জনয এ েথেক িন�িৃতর পথ হল পির�� ও পিব�ভােব জাবন-যাপন করা।  
এ যেুগর নাি�ক বনাম জােহলা যেুগর কািফর  
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম -এর যেুগর বড় বড় কািফর আবু জােহল, আবু লাহাবও আ�াহর 
অি��েক েকানিদন অ�াকার কের িন। তারা অ�াকার করত শা ু তারঁ গকাবিল ও সবরময় কমতার একক 
অিাকারেক। অ�কার যগু বেল আমরা যােক আ যািয়ত কির, েস যেুগর েলােকরাও আ�াহর অি�ে� িব�াস 
করেতা। ইিতহাস পযরােলাচনা করেল েদ া যায়, রাসূলসা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম -এর জে�র পূেবর 
আবরাহা বাদশা য ন কাবা-ঘর  ংস করেত আসল এবং তার  সনযরা েকারাইশ স�দােয়র িকছু উট িছিনেয় 
িনল। এ উেটর মোয রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম -এর দাদা আ�ুল মৎুািলেবর িকছু উটও িছল, 
িতিন আবরাহার দরবাের উপি�ত হেয় বলেলন, আপনার েলাকজন আমার উট িছিনেয় িনেয় এেসেছ, আিম 
তা েফরত চাই। বাদশাহ আ�যর হেয় বলেলন, আমরা কা’বাঘর  ংস করেত এেসিছ, েস বযাপাের েকান কথা 
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না বেল আপিন সাাারক উেটর কথা বলেলন। আ�ুল মৎুািলব উৎের বলেলন, আিম উেটর মািলক, আিম উট 
চাই, কা’বাঘেরর একজন মািলক আেছন, িতিনই এটা রকা করেবন। কােজই, এ ান েথেক বুঝা যায়, 
জােহিলয়ােতর যেুগও েলােকরা আ�াহর অি�ে� িব�াস করেতা। তারা হজ ও উমরা পালন করত। এর সােথ 
সােথ তারা েদব-েদবারও পূজা করত।  
ইিতহােসর এক পযরােয় সতয-িমথযার ফয়সালা হেয়িছল বদেরর ময়দােন, েস ােন আরেবর শি�ার 
েসনাপিত আবু জােহল বদেরর ময়দােনর িদেক রওনার পূবর কেক কা’বাঘেরর িগলাফ াের বলল, েহ ঘেরর 
মািলক, আমােদর �ান যিদ সতয হয়, তাহেল মহুা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েয মসুিলম বািহনা 
িনেয় বদেরর ময়দােন আসেছ, তার একজনও েযন িজ�া অব�ায় িফের েযেত না পাের। আমরা েযন 
তােদরেক ারাশায়া করেত পাির। আর যিদ মহুা�েদর �ান সতয হয়, তাহেল আমরা আরেবর সদরার ৭০ 
জেনর একজনও েযন িজ�া অব�ায় িফের না আিস। আ�াহ তা‘আলা আবু জােহেলর েদায়া কবুল করেলন।  
নাি�কেদর িনকট একিট িজবাসা  
পূেবরর আেলাচনা েথেক বুঝা েগল জােহিলয়ােতর জমানায়ও তারা আ�াহর অি�ে� িব�াস করত। আমােদর 
এ যেুগর তথাকিথত বুিিজাবা নাি�করা আবু জােহল, আবু লাহাব েথেকও অেনক অাম, হতভাগয। দঃ  হয় 
এেদর বুিির দািব শনেল। মলূত: এরাই সবর-যেুগর সবরেে� জােহল। এসব নাি�কেদর আমরা িজেবস 
করেত চাই : াের েনয়া যাক আ�াহ েনই, িক� মতুৃযর সময় য ন ঘিনেয় আসেব, দিট চকু মিুদত হেয় 
আসার সােথ সােথ য ন েদ েত পােব েফেরশতােদর, েদ েব জা�াত- েদাজ , আর েদ েব সবিকছুই এক 
এক কের উ ািসত হে�, ত ন িক করেব ? এ অব�ায় যারা আ�াহেক িব�াস কের এ ারেনর পিরি�িত 
েমাকািবলার জনয পূবরাে�ই ��িত াহক কেরেছ, তারা েতা েবঁেচ যােব। আর আ�াহ তা‘আলার েবেহশ ত-
েদাজ , েফেরশতা যিদ নাও থােক (নাউযিুব�াহ) তােতও তারা কিতা� হে� না। তাহেল বুিিমােনর কাজ 
হেলা এমন পিরি�িতর জনয ��িত িনেয় উভয় অব�ায় িবপদম�ু থাকার েচ�া করা। এ কথাগেলা গভারভােব 
িচ্া করার জনয আমরা ম�ুমেনর বুিিমানেদরেক আ�ান জানাি�। এেত তারঁা িনেজরা েবঁেচ যােবন অন্ 
অসাম জগেত, েয ােন আর েকান মতুৃয আসেব না। করুআেন আ�াহ তাআলা এভােব বেলেছন : 

لِ  ذَ َا كَ اهبِ ذَ نْ عَ مْ مِ نْهُ َفَّفُ عَ الَ خيُ وتُوا وَ يَمُ مْ فَ يْهِ لَ ىضَ عَ نَّمَ الَ يُقْ هَ ُمْ نَارُ جَ وا هلَ رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ ورٍ وَ فُ لَّ كَ ي كُ زِ مْ (كَ نَجْ هُ وَ

 َ ريْ ًا غَ احلِ لْ صَ مَ نَا نَعْ جْ رِ نَا أَخْ بَّ ا رَ ونَ فِيهَ خُ طَرِ يرُ  يَصْ مُ النَّذِ كُ اءَ جَ رَ وَ كَّ نْ تَذَ رُ فِيهِ مَ كَّ تَذَ ا يَ مْ مَ كُ رْ مِّ ْ نُعَ ملَ لُ أَوَ مَ نَّا نَعْ ي كُ الَّذِ

ريٍ  نْ نَصِ وقُوا فَامَ لِلظَّاملِِنيَ مِ   ٣٧-٣٦: فاطر(فَذُ

আর যারা অ�াকার করেব, তােদর জনয রেয়েছ জাহা�ােমর আগন। তােদর জনয মতুৃযর আেদশও েদওয়া হেব 
না েয তারা মের যােব এবং শাি�ও লাঘব করা হেব না। আমরা এভােবই �েতযক অকতৃবেক শাি� িদেয় 
থািক। েয ােন তারা আতরনাদ কের বলেব, েহ �ভু! আমােদর েবর কের নাও এ ান েথেক, (এবার) আমরা 
সৎকাজ করব, পূেবর যা করতাম, তা আর করব না। আ�াহ তা‘আলা উৎর েদেবন, আিম িক েতামােদরেক 
পূেবরই সময় েদই িন, য ন যা িচ্া করার িবশয় িচ্া করেত পারেত ? উপর� েতামােদর কােছ সতকরকারাও 
আগমন কেরিছেলন। এবার আজাব েভাগ কর। মলূত: জািলমেদর জনয েকান সাহাযযকারা েনই। (সূরা-
ফােতর: ৩৬-৩৭) 
একিট িবতকরসভার কািহনা  
আমরা একজন � যাত ইসলািম িচ্ািবেদর সােথ এক নাি�েকর িবতকর-সভার বকরনা িদেয় এই আেলাচনা 
েশশ করিছ। এক িবরাট জনসমােবেশ উ� নাি�েকর সােথ তার িবতেকরর ে�াাাম িঠক হেলা। িক� উ� 
ইসলািম িচ্ািবদ অেনক েদিরেত উপি�ত হেলন। নাি�ক ভেেলাক বলল, এত েদির কের েকন আসেলন ? 
আপিন ওয়াদা ভ� কেরেছন। উৎের িতিন বলেলন, আমরা আসার পেথ িছল একিট নদা। পারাপােরর উপায় 
িছল না। অেনককক দািঁড়েয় িছলাম। হঠাৎ িক েদ লাম ! আমার স�েু ই একটা বৃক গজাে�। এ বৃকটা অক 
সমেয়ই বড় হেয় েগল। অত:পর আসল একটা কড়ুাল। এই কড়ুালিট গাছিটেক েকেট েফলল। তার পর 
েদ লাম আসল করাত। করাত গাছিটেক িছেল ত�া বািনেয় েফলল। অত:পর েপেরক হাতুিড় ইতযািদ এেস 
েগল। আর  তির হেয় েগল েনৗকা। েস েনৗকািট আমার স�েু  চেল আসল এবং েস েনৗকা িদেয়ই আিম পার 
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হেয় আসলাম। এেত একট ুেদির হেয় েগল  বিক ? নাি�ক িচৎকার কের উঠল, সােহব আপিন িক পাগল হেয় 
েগেলন? এতগেলা কাজ কাভােব িনেজ িনেজ হেয় েগল ? িচ্ািবদ বলেলন, এটাই হে� আপনার িবতকর 
সভার উৎর। আপিন কাভােব িচ্া করেত পারেলন েয, এই িবশাল সৃি� জগেত াহ, নক�, আকাশ-পৃিথবা, 
আেলা-বাতাস, গাছ-পালা, মানশু, পশ-পাি , অসং য জাব-জ� এসব িকছু িনেজ িনেজই  তির হেয় েগল ? 
উৎর শেন নাি�ক হতবাক হেয় েগল এবং সে� সে� েঘাশকা করল এর িপছেন একজন শি�শালা সুিনপুক 
কািরগর অবশযই আেছন। আর িতিনই হে�ন সবরশি�মান আ�াহ, এ জগেতর সৃি�কতরা ও তার একমা� 
মািলক। 

فِ اللَّ  تِالَ اخْ ضِ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ لْقِ السَّ لَ اهللاَُّ إِنَّ يفِ خَ ا أَنْزَ مَ عُ النَّاسَ وَ نْفَ رِ بِامَ يَ بَحْ ي يفِ الْ ْرِ تِي جتَ لْكِ الَّ فُ الْ ارِ وَ النَّهَ يْلِ وَ

يَاحِ  يفِ الرِّ ِ تَرصْ ابَّةٍ وَ لِّ دَ نْ كُ ا مِ بَثَّ فِيهَ َا وَ هتِ وْ دَ مَ ضَ بَعْ َرْ يَا بِهِ األْ اءٍ فَأَحْ نْ مَ ءِ مِ امَ نَ السَّ خَّ مِ ابِ املُْسَ حَ السَّ َ  وَ رِ بَنيْ

لُونَ  قِ عْ مٍ يَ وْ َيَاتٍ لِقَ ضِ آلَ َرْ األْ ءِ وَ امَ   ١٦٣: البقرة(السَّ

িনঃসে�েহ আসমান জিমেনর সৃি�র মােঝ, রাি� ও িদেনর আবতরেনর মােঝ, মহাসাগের ভাসমান 
জাহাজসমেূহ, যা মানেুশর জনয কলযাককর েবয সামাা িনেয় ঘুের েবড়ায়-(এ সবিকছুেত রেয়েছ আ�াহ 
তা‘আলার িনদশরন), আেরা রেয়েছ আ�াহ তা‘আলার বশরক করা বৃি�র পািনর মােঝ, ভূিমর িনজরাব হওয়ার পর 
িতিন এ পািন �ারা তােত নতুন জাবন দান কেরন, অত:পর এই ভূ ে� সব ারেনর �ােকর আিবভরাব ঘটান। 
অবশযই বাতােসর �বাহ সৃি� করার মােঝ এবং েসই েমঘমালা যােক আসমান জিমেনর মােঝ অনগুত কের 
রা া হেয়েছ -তার মােঝ সু� িবেবকবান স�দােয়র জনয িনদশরন রেয়েছ। (বাকারাহ ১৬৩ ) 
কালােম পােকর এই একিটমা� আয়ােত িবাতৃ আ�াহ পােকর এই িনদশরন সমহূ িচ্াশালেদর মেনােযাগ 
আকশরক কের : (ক) আসমান জিমেনর সৃি�। ( ) রাি� এবং িদেনর পাথরকয। (গ) সাগের ভাসমান জাহাজ 
সমেূহর মোয মানবকলযাক। (ঘ) মহান আ�াহ কতৃরক আকাশ েথেক বৃি� বশরেকর পর িবরান ভূিমর সজাব ও 
�াকব্ হেয় উঠা এবং েস ােন সব ারেনর �াকা আিবভূরত হওয়া। (ঙ) বাতােসর �বাহ সৃি� (চ) েমঘমালােক 
আকাশ ও পৃিথবার মোয অনগুত কের রা া।  
ওেয়ব াপনা: আবুল কালাম আযাদ আেনায়ার / সািবরক যয:আবহাছ এডুেকশনাল এ� িরসাচর েসাসাইিট, 
বাংলােদশ 
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Avjvn ZvAvjvi cwiPq (ce© : 1)

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন

প্রোফেসর সাহেবের ইউনিভারসিটি পড়ুয়া মেয়ে টেবিলে বাবার জন্য খাবার প্রস্তুত করে রেখেছেন ঘণ্টা দেড়েক থেকে। প্রতিদিনের মতো আজও বাবার সাথে খাবে-এ আশায় অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ থেকেই। কই ! বাবা যে আসছে না এখনও। বারবার হাতঘড়ির প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছে আর বারান্দায় পায়চারি করছে প্রোফেসর সাহেবের একমাত্র মেয়ে অনার্সের শেষ বর্ষের ছাত্রী। পরীক্ষাও খুব কাছে এসে গেছে তার। খাওয়া শেষ করে পড়তে বসবে। হঠাৎ বাবার ফিরতে দেরি হওয়া অস্থিরতার কারণ হলো। খাওয়ার টেবিলে প্রতিদিনই নানা কথা হয় বাবা-মেয়ের মাঝে। মেয়ের কিশোর বয়সেই মা পৃথক হয়ে চলে গেছে অন্যত্র বিয়ে বসে। বাড়িতে বাপ মেয়ে ছাড়া অন্য কেউ নেই। হঠাৎ বারান্দা থেকেই দেখা গেল বাবা আসছেন। মলিন চেহারা, উসকো-খুসকো মাথার সাদা চুল। অবসাদের চিহ্ন ফুটে উঠেছে সারা মুখমণ্ডলে। অস্থিরতার ছাপ স্পষ্ট সারা অবয়বে। আঁৎকে উঠে বাবার একমাত্র আদরের মেয়ে এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে।  

কি হয়েছে বাবা ? তোমার এ অবস্থা কেন ? কারো সাথে ঝগড়া হয়েছে, না অন্য কোন সমস্যা ? প্রোফেসর সাহেব মুখ খুলছেন না। বলেন, না কিছুই হয়নি মা, আমি ঠিকই আছি। কিন্তু মেয়ে নাছোড়বান্দা। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, তোমাকে বলতেই হবে। বাবা, আমি জানতে চাই তুমি কেন আপসেট। মেয়ের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হন প্রোফেসর ইমতিয়াজ। তিনি বলেন, লোকেরা নানা প্রশ্নে আমাকে জর্জরিত করে দিয়েছে আজ। সারা জীবন যে মতবাদ প্রচার করেছি, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে প্রমাণ করে এসেছি, ক্লাসে, লেখায় ও বক্তৃতায় দীর্ঘদিন শিক্ষা দিয়ে আসলাম। এখন এ চিন্তাধারা ভুল প্রমাণ করে আমাকে নাজেহাল করল তারা। আমি বাধ্য হয়ে বেরিয়ে এলাম ফিলোজফির ক্লাস থেকে। শুনে মেয়ে বলল, বাবা, তুমি এভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে ? তোমার পূর্বে যারা এ চিন্তাধারার সূচনা করেছে, তাদের কথা স্মরণ কর। 

সৃষ্টিকর্তা বলতে কিছুই নেই। সবকিছু প্রকৃতি-এটা প্রচার করতে তাদেরকেও হিমশিম খেতে হয়েছিল। কিন্তু যতই যুক্তি-প্রমাণ আসতো, তাদের কথা ছিল একটিই। কোন যুক্তিতর্ক নেই। যা বলা হচ্ছে, তাই একমাত্র সত্য, এটাই মানতে হবে। এককথার উপর সুদৃঢ়ভাবে টিকে থাকতে হবে। বাবা, প্লেটো, ডারউইন, কাল মার্কস-ইত্যাদি বড় বড় নামকরা বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিকরা এমনই বলত। সৃষ্টিকর্তা বলতে কিছুই নেই। এটা যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে ঠেকানো যাবে না- কোনকালেও। তারপরও বলে যেতো সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে। এটাই হচ্ছে মূলত নাস্তিকদের একমাত্র অস্ত্র। যুক্তিতর্কের ধার তারা ধারে না। তারা এবং তাদের গুরুরা মূলত: এভাবেই প্রচার করতো নাস্তিকতাবাদ। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এসকল অথর্ব বোকা ও অর্বাচীনদের জন্য কিছু আলোচনা করব অতি সংক্ষিপ্তভাবে। পাঠকদের অনুরোধ করব এদের হাতে বইটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য, যা তাদের আখেরাতের পাথেয় হিসাবে কাজে লাগবে।

ভূমিকা

মানব ইতিহাসের কোন স্তরেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ কখনও কোন সন্দেহ করেনি, করার প্রশ্নও আসেনি। কোন বিবেকবান মানুষ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা বুদ্ধিজীবী অতীতে কল্পনাও করতে পারেনি এ ধরনের চিন্তাধারার। প্রকৃতির প্রতিটি নিদর্শন, আর সৃষ্টির প্রতিটি পত্র-পল্লব যখন তাদের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের কথা চিৎকার করে ঘোষণা করছে . তখন মানুষ নামী একদল অনুভূতিহীন গোষ্ঠী বলে বেড়াচ্ছে যে, সবকিছু আপনা-আপনিতে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। কেউ এসব সৃষ্টি করেনি। অন্যকথায়, সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ নেই, কিছু নেই। বিস্মিত হতে হয় যখন দেখা যায় যে এদেরকে আবার সমাজের কিছু লোক দার্শনিক বা বুদ্ধিজীবী বলে পরিচয় করিয়ে দেয়। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে এসব তথাকথিত লোকদের যুক্তি ও তথ্যসমূহ খুবই হাস্যকর। দর্শনের নামে কতগুলো উদ্ভট তথ্য তারা সমাজে প্রচার করে যাচ্ছে। আধুনিক যুগে খ্রিস্টান ধর্ম-যাজকদের একক সৃষ্টিকর্তার বদলে ত্রিত্ববাদ অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের বিরুদ্ধে গোঁড়ামিসূচক আচরণ দ্বারা পৌরোহিত্য প্রতিষ্ঠার কারণে গোটা পাশ্চাত্য সমাজ এ-ভ্রান্ত ও খুবই অযৌক্তিক মতবাদটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। এ সুযোগে একদল দার্শনিক অমূলক যুক্তি প্রদর্শন করে সেক্যুলার মিডিয়ার মাধ্যমে অবিরামভাবে জগৎব্যাপী প্রচার করতে সক্ষম হয়। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত তথাকথিত দার্শনিকদের সেসব যুক্তিকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপের পরিবর্তে আরও যুক্তির দাবি আসতে থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। প্রসিদ্ধি লাভের জন্য এসব তথাকথিত দার্শনিকগণ এভাবে অরও উৎসাহী হয়ে উঠে। জগৎবাসী তাদেরকে ঘাড় ধরে জিজ্ঞেস করেনি যে, ঘর থাকলে নির্মাতা থাকবে, কুড়াল থাকলে কামার থাকবে, নৌকা থাকলে কাঠ-মিস্ত্রি থাকবে, তাহলে কেন এ বিশাল জগৎটির সৃষ্টির পিছনে একজন সৃষ্টিকর্তা থাকবেন না ? অথচ মস্তিষ্কবিকৃত ব্যক্তি ছাড়া, একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও জানে যে, একটি ঘরের জন্য নির্মাতা, কুড়ালের জন্য কামার, গাড়ির জন্য ইঞ্জিনিয়ার যেমন অপরিহার্য, তেমনি এ বিশাল বিশ্ব-ব্যবস্থা সৃষ্টির পিছনে রয়েছেন মহান শক্তিশালী ও সুদক্ষ একজন কারিগর। আমাদের বাস্তব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই এ ধরনের অসংখ্য নিদর্শন সৃষ্টিকর্তার প্রমাণ হিসাবে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আমরা এ জগতের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ও অতি সাধারণ সামান্য জিনিসগুলো সম্পর্কেও বিশ্বাস রাখি যে, এসব কিছুর পিছনে একজন কারিগর রয়েছেন। এটা অস্বীকার করাকে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা ও গোঁয়ারতুমি ধরে নেয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এ বিশাল জগতের সৃষ্টি রহস্যের পেছনে সর্বশক্তিমান ও বিচক্ষণ সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে যারা সন্দেহ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে যাচ্ছে, তাদেরকে এ যুগে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক-বিরাট দার্শনিক হিসাবে। 

মূলত: অষ্টাদশ শতাব্দীতেই তথাকথিত বিবর্তনবাদের প্রবর্তক ডারউইন এবং কমিউনিজমের উদ্ভাবক কাল মার্কস এ ধরনের বিভ্রান্তিকর ধারণা সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে প্রচার শুরু করেন পাশ্চাত্যের খ্রিস্ট মতবাদের ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসীদের মাঝে, যা তাওহীদবাদী যুক্তি ভিত্তিক ইসলামের মোকাবিলায় টিকতেই পারে না। এদেরই অনুসারীরা অন্ধবিশ্বাসের ন্যায় এ মতবাদেও স্বপক্ষে ওকালতি করে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর সর্বত্রই এদের কিছু অনুচর রয়েছে, যারা ধর্মহীন উচ্ছৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ডারউইন ও কাল মার্কস-এর উত্তরসূরি হিসেবে পরিচিত। 

সম্প্রতি বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুক্ত-বুদ্ধির দাবিদার কিছু কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর মাঝে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার সত্তাকে অস্বীকার করা আজকাল যেন একটা ফ্যাশানে পরিণত হতে চলেছে। মানুষ নামী এসব জীবগুলোকে আশরাফুল মখলুকাত এর উচ্চাসনে ফিরিয়ে আনার একটা প্রয়াসের প্রয়োজন অনেকদিন থেকেই অনুভূত হচ্ছে। আলাপ-আলোচনা আর তর্কবিতর্কের পরিবেশ দেশে অনুপস্থিত থাকায় লেখা বা প্রকাশনার মাধ্যমে এ কাজ সহজেই করা যায় বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 

যুক্তিতর্ক ও প্রমাণাদির মাধ্যমে তাদেরই পদ্ধতিতে বইটি প্রকাশের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। পাঠক সমাজের নিকট পকেট সাইজ এ বইটি সমাদৃত হলে আমাদের সাধনা সার্থক হবে বলে মনে করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ তৃণসম প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। এটাই কামনা করছি। আমিন। 

আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহ একটি আরবি শব্দ। এ শব্দটি এমন এক সত্তার জন্যে নির্ধারিত, যিনি অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের অধিকারী, যিনি যাবতীয় পবিত্রতা, পরিপূর্ণতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার গুণাবলিতে ভূষিত এবং সকল প্রকার অসম্পূর্ণতা, অপবিত্রতা ও যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। সর্বোপরি যিনি এসব গুণাবলির একমাত্র অধিকারী। অর্থাৎ, যিনি ব্যতীত এসব গুণাবলির অধিকারী অপর কেউই নেই, তিনিই হলেন আল্লাহ। সর্বময় ক্ষমতার মালিক ও শক্তির একক আধার।

আল্লাহ ছাড়া এরূপ মর্যাদায় মর্যাদাবান আর কেউ নেই। এক্ষেত্রে তিনি একক, অনন্য। তার সমকক্ষ ও সমতুল্য কেউ নেই এবং থাকতে পারে না। তিনি তার সত্তা, গুণাবলি ও কার্যাবলির ব্যাপারে এক কথায় সর্বদিক থেকে একক, অনন্য ও অদ্বিতীয়। তাই তিনি শির্ক থেকে যেমন পবিত্র, তেমনি মুক্ত ও পবিত্র সৃষ্টির সাথে যাবতীয় সাদৃশ্যতা থেকে। বিশ্বজগতের তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, তিনিই একমাত্র অবশ্যম্ভাবী সত্তা (ওয়াজিবুল ওজুদ)। যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর সাথে সাদৃশ্য থেকে তিনি পবিত্র। মোটকথা, গোটা সৃষ্টিজগতের কেউ কোন দিক থেকে তাঁর মত নয়। তাঁর সাথে কারোই যেমন কোন প্রকার তুলনা হয় না, তদ্রুপ কোন কিছুর সাথে তাঁরও সামান্যতম তুলনা বা সাদৃশ্য নেই। আল্লাহ তা‘আলআহাদ’ তথা একক ও অনন্য হওয়ার প্রকৃত অর্থ এটাই। তাঁর সম্পর্কে এরূপ আকিদা বিশ্বাস পোষণ করাকেই ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় তাওহীদ’। আর এটাই ইসলামের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। 

আল্লাহ কোন বস্তু নন এবং তাঁর গুণ-রাজি শুধু তাঁরই জন্য। তাঁর কোন গুণই অপর কারো মধ্যে কল্পনা করা যায় না। আল্লাহকে জানবার অসংখ্য পন্থা তাঁর সৃষ্টিজগতে উপস্থিত আছে। বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির মাঝেই মূলত: আল্লাহ তা‘আলার অস্তিত্বের নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন -

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ( البقرة : 254 )

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া ? দৃষ্টির সামনে বা পিছনে যা কিছু রয়েছে, তিনি তার সবই জানেন। তাঁর জ্ঞান-সীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না-তবে যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর আসন (সার্বভৌম ক্ষমতা) সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনি সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান। সুরা বকারা (আয়াতুল কুরসি), আয়াত নং ২৫৪। তিনি আরও বলেছেন -

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. ( الملك: 1-4 )

পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব বা সর্বময় ক্ষমতা। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান, যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমতাময়। তিনি সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও, কোন ভ্রান্তি দেখতে পাও কি ? অতপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে। (সুরামুলক ১-৪ আয়াত)

নাস্তিকদের যুক্তি ও সৃষ্টির নিদর্শন 

নাস্তিকরা আল্লাহ তা‘আলাকে অস্বীকার করার যুক্তি হিসেবে কতগুলো উদ্ভট ও অযৌক্তিক প্রমাণাদি পেশ করার অপ-প্রয়াস চালিয়ে থাকে। তারা বলে আল্লাহকে কেউ দেখে না, ধর্মের ধ্বজাধারীরা সাধারণ মানুষকে শোষণ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর একটা ধারণা প্রসূত মতবাদ দাঁড় করানোর জন্য অদেখা-অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে মনগড়া কথাবার্তা চালু করে রেখেছে। জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা এখন আর অসম্ভব নয় বলে অবৈজ্ঞানিক অস্পষ্ট চিন্তাধারার বিশ্বাস করারও কোন প্রয়োজন নেই। ভীতি প্রদর্শনের জন্য পরকালের কঠোর আজাবের কথা আর ভোগ লালসার আশ্বাসবাণীর জন্য স্বর্গ-এগুলো ধর্মেরই তৈরি, যার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা অনুভাব করা যায় না, তা কিভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে ? আল্লাহ নামক এই ধারণা মানুষেরই সৃষ্টি। মূলত: আল্লাহ বলতে কিছু নেই। 

নাস্তিকদের মোটামুটি যুক্তিগুলো এ ধরনেরই। এসব কথাকেই নানাভাবে, নানা ভঙ্গিতে তারা পেশ করার চেষ্টা করে। অথচ তারাই আবার এমন সব জিনিস সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না-যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত অনুভাব করি ও বিশ্বাস করি। অদেখা হাজারো জিনিস আমরা প্রতিনিয়ত অনুভাব করে, না দেখে বিশ্বাস করি। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। দেয়ালের অপর পাশে কি আছে, তা দেখার শক্তি আমাদের নেই। ধুয়ার কুণ্ডলী দেখলেই আমরা বুঝতে পারি পাশের বাড়িতে আগুন লেগেছে। আগুনের লেলিহান শিখা কিন্তু আমরা দেখিনি, দেখেছি তার নিদর্শন। তাতেই আমাদের বিশ্বাস হয়েছে-ওখানে অবশ্যই আগুন আছে। তখন কিন্তু আমরা যুক্তি দিতে চেষ্টা করি না যে, না, আগুনতো দেখা যাচ্ছে না। তাই বিশ্বাসও করব না। এ যুগের অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইলেক্ট্রনিক, ইথর, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন-আরো অনেক জিনিস আমরা শুধু নিদর্শন দেখেই বিশ্বাস করে থাকি। রেডিওর আওয়াজ, বিদ্যুতের আলো আর শ্বাস-প্রশ্বাসের নির্গত ও বহির্গত বায়ুও আমরা দেখি না, শুধু অনুভব করি। কেউ কি বলতে পারে যে এসব অদৃশ্য কথাবার্তায় আমরা বিশ্বাস করব না। এগুলো আমাদের দেখতে হবে। তবেই মাত্র বিশ্বাস করা যাবে। এ ছাড়াও বলা যায়, আগামী কিছুদিন পরই আরম্ভ হচ্ছে ২০০০ সালের বর্ষ বরণ উৎসব। তা শুনে আমরা সবাই বিশ্বাস করেছি। এটা কেন বলা হচ্ছে না যে- ২০০০ সাল আসুক, উৎসব উদ্যাপিত হক, তারপর বিশ্বাস করব-এখন না দেখে কীভাবে বিশ্বাস করব ? ক্রুজ মিসাইল আমরা দেখি না। কিন্তু আছে, তা বিশ্বাস করি। এখানে এ প্রশ্ন করি না কেন-দেখি না তাই বিশ্বাসও করব না। তাহলে স্রষ্টার এ বিশাল জগৎটা এত সুন্দর ও সুবিন্যস্ত আর সুশৃঙ্খল দেখেও কেন আমরা তাঁর শক্তিধর সূক্ষ্ম কারিগর সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করব ? আহম্মকী-বোকামি আর বিকৃতিরও একটা সীমা আছে। 

মানুষ ব্রেনের করণেই সৃষ্টির সেরা জিব-আশরাফুল মখলুকাত। কিন্তু এ ব্রেন থাকা সত্ত্বেও এর অপব্যবহার করে সে যদি নিজেকে গরু-ভেড়া আর ছাগলের স্তরে নামিয়ে পশুর লাইনে দাঁড়াতে চায় তাহলে কে তাকে রক্ষা করতে পারে ! এসব বিকৃতমনা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকরা মূলত: নিজেরাই নিজেদের জন্তু জানোয়ারের স্তরে নিয়ে গেছে। আমাদের দেশে সেই অ-কবরী” বুদ্ধিজীবীদের এখনও যারা শ্রদ্ধা জানাতে ব্যস্ত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা দরকার, ওরা যখন আবার ঢাকার আবহাওয়াকে দূষিত-কলুষিত করার চেষ্টা করবে তখনও কি এরা ছুটে যাবে সেখানে নাকে কাপড় গুঁজে ওদের শ্রদ্ধা জানাতে ? মূলত: এদেরকে লক্ষ করেই কোরআন বলেছে-

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ (البقرة :7 )

তাদের হৃদয় ও কর্ণকুহরে সিল মেরে দেওয়া হয়েছে আর তাদের চক্ষুর সম্মুখে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অন্ধত্ব। (সুরা বাকারা :৭) ঐ অ-কবরীর এ জ্বলন্ত আজাব দেখেও তারা দীক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না, এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার।

কিছু মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্টতর

আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষের নিজের শরীরের মধ্যে তার অস্তিত্বের বহু নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। বিস্মিত হতে হয় যখন কেউ গভীরভাবে তার নিজস্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর চিন্তা করে। সামান্য একটি অঙ্গকে বিশ্লেষণ করলেই সে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। এসব কথা ভাবলে কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছাড়াও যে কোন বিবেকবান লোক অনায়াসেই আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাসী হতে বাধ্য। হৃৎপিণ্ডের চালিকাশক্তি ঠিক জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলছে। এক মুহূর্তও এর গতি বন্ধ হয়নি। চলছে আর চলছে। কে এ মেশিনটাতে রক্ত সঞ্চালন করছে ? এ ধরনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শারীরিক মেশিনসমূহ দিন-রাত ক্রমাগত চলছে, কোন বিরতি নেই। সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকারকারী নাস্তিক আর তাঁর আনুগত্যকারী মোমিন একই ভাবে এর দ্বারা বেঁচে আছে। আরও অসংখ্য মেশিন তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রতিনিয়ত সেবায় নিয়োজিত। এসব নিদর্শন রয়েছে তার অতি নিকট এবং নাগালের মধ্যে। কিন্তু আল্লাহ যাকে অন্ধ বানিয়েছেন, সে কি আর দু চোখ মেলে কিছু দেখতে পায়? এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা মোমিনদের বলেছেন চক্ষুষ্মান আর কাফেরদের বলেছেন অন্ধ। কাফির শব্দটা কোন ফতোয়া নয়। এর অর্থ হচ্ছে অস্বীকারকারী | ঠিক দুপুর সময়ে মধ্য আকাশে যখন সূর্য থাকে, তখন যদি কোন লোক বলে এখন রাত্রি-দ্বিপ্রহর, তখন তাকে আপনি কি বলবেন ? মূলত: এরা বোকা, অজ্ঞ আর জন্তু-জানোয়ারের মত। নিজেদের তারা যতই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী মনে করুক না কেন।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الأعراف: 179 )

আমি অনেক জিন ও মানুষকে দোজখের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর রয়েছে, তারা তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা তারা দেখে না আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শুনে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। (সুরা আরাফ:১৭৯) 

ওয়েব গ্রন্থনা : আবুল কালাম আযাদ আনোয়ার /সার্বিক যত্ন : আবহাছ এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি, বাংলাদেশ।
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কুফরের সংজ্ঞা

(ইসলাম পরিচিতি বই থেকে নিম্নের অংশটি উদ্ধৃত হল)

যে মানুষের কথা উপরে বলা হলো, তার মোকাবিলায় রয়েছে আর এক শ্রেণির মানুষ। সে মুসলিম হয়েই পয়দা হয়েছে এবং না জেনে, না বুঝে জীবনভর মুসলিম হয়েই থেকেছে। কিন্তু নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে আল্লাহকে চেনেনি এবং নিজের নির্বাচন ক্ষমতার সীমানার মধ্যে সে আল্লাহর আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে। এ ধরনের লোক হচ্ছে কাফের। কুফর শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে কোন কিছু ঢেকে রাখা বা গোপন করা। এ ধরনের লোককে কাফের (গোপনকারী) বলা হয়, কারণ সে তার আপন স্বভাবের উপর ফেলেছে অজ্ঞতার পরদা। সে পয়দা হয়েছে ইসলামি স্বভাব নিয়ে। তার সারা দেহ ও দেহের প্রতিটি অঙ্গ কাজ করে যাচ্ছে ইসলামি স্বভাবের উপর। তার পারিপার্শ্বিক সারা দুনিয়া চলছে ইসলামের পথ ধরে। কিন্তু তার বুদ্ধির উপর পড়েছে পরদা। সারা দুনিয়ার এবং তার নিজের সহজাত প্রকৃতি সরে গেছে তার দৃষ্টি থেকে। সে এ প্রকৃতির বিপরীত চিন্তা করেছে। তার বিপরীতমুখী হয়ে চলবার চেষ্টা করেছে। এখন বুঝা গেল, যে মানুষ কাফের, সে কত বড় বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে।

কুফরের অনিষ্ট 

কুফর হচ্ছে এক ধরনের মূর্খতা, বরং, কুফরই হচ্ছে আসল ও নিখাদ মূর্খতা। মানুষ আল্লাহকে না চিনে অজ্ঞ হয়ে থাকলে তার চেয়ে বড় মূর্খতা আর কি হতে পারে ? এক ব্যক্তি দিন-রাত দেখেছে, সৃষ্টির এত বড় বিরাট কারখানা চলেছে, অথচ সে জানে না, কে এ কারখানার স্রষ্টা ও চালক। কে সে কারিগর, যিনি কয়লা, লোহা, ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম ও আরো কয়েকটি পদার্থ মিলিয়ে অস্তিত্বে এনেছেন মানুষের মত অসংখ্য অতুলনীয় সৃষ্টিকে ? মানুষ দুনিয়ার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পাচ্ছে এমন সব বস্তু ও কার্যকলাপ, যার ভিতরে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিতবিদ্যা, রসায়ন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অপূর্ব পূর্ণতার নিদর্শন, কিন্তু সে জানে না, অসাধারণ সীমাহীন জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ কোন সে সত্তা চালিয়ে যাচ্ছেন সৃষ্টির এ সব কার্যকলাপ। ভাবা দরকার যে মানুষ জ্ঞানের প্রাথমিক স্তরের খবরও জানে না, কি করে তার দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত হবে সত্যিকার জ্ঞানের তোরণ-দ্বার ? যতই চিন্তা-ভাবনা করুক, যতই অনুসন্ধান করুক-সে কোন দিকেই পাবে না সরল সঠিক নির্ভরযোগ্য পথ। কেননা তার প্রচেষ্টার প্রারম্ভ ও সমাপ্তি সব স্তরেই দেখা যাবে অজ্ঞতার অন্ধকার। কুফর একটি জুলুম, বরং সব চেয়ে বড় জুলুমই হচ্ছে এ কুফর। জুলুম কাকে বলে ? জুলুম হচ্ছে কোন জিনিস থেকে তার সহজাত প্রকৃতির খেলাপ কাজ জবরদস্তি করে আদায় করে নেয়া। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুনিয়ার যত জিনিস রয়েছে, সবই আল্লাহর ফরমানের অনুসারী এবং তাদের সহজাত প্রকৃতি (ফিতরাত) হচ্ছে ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের আনুগত্য। মানুষের দেহ ও তার প্রত্যেকটি অংশ এ প্রকৃতির উপর জন্ম নিয়েছে। অবশ্য আল্লাহ এসব জিনিসকে পরিচালনা করবার কিছুটা স্বাধীনতা মানুষকে দিয়েছেন কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিসের সহজাত প্রকৃতির দাবি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে কাজে লাগানো হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কুফর করছে সে তাকে লাগাচ্ছে তার প্রকৃতি বিরোধী কাজে। সে নিজের দিলের মধ্যে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রেম ও ভীতি পোষণ করবে। সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর দুনিয়ায় তার আধিপত্যের অধীন সব জিনিসকে কাজে লাগাচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা বিরোধী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, অথচ তাদের প্রকৃতির দাবি হচ্ছে তাদের কাছ থেকে আল্লাহর বিধান মুতাবিক কাজ আদায় করা। এমনি করে যে লোক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যেকটি জিনিসের উপর, এমন কি নিজের অস্তিত্বের উপর ক্রমাগত জুলুম করে যাচ্ছে, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে ? 

কুফর কেবল জুলুমই নয় ; বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামিও বটে। ভাবা যাক, মানুষের আপন বলতে কি জিনিস আছে। নিজের মস্তিষ্ক সে নিজেই পয়দা করে নিয়েছে না আল্লাহ পয়দা করেছেন ? নিজের দিল, চোখ, জিহ্বা, হাত-পা, আর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবকিছুর স্রষ্টা সে নিজে না আল্লাহ ? তার চার পাশে যত জিনিস রয়েছে, তার স্রষ্টা মানুষ না আল্লাহ ? এসব জিনিস মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী করে তৈরি করা এবং মানুষকে তা কাজে লাগাবার শক্তি দান করা কি মানুষের নিজের না আল্লাহর কাজ ? সকলেই বলবে, আল্লাহরই এসব জিনিস, তিনিই এগুলো পয়দা করেছেন, তিনিই সবকিছুর মালিক এবং আল্লাহর দান হিসেবেই মানুষ আধিপত্য লাভ করেছে এসব জিনিসের উপর। আসল ব্যাপার যখন এই, তখন যে লোক আল্লাহর দেয়া মস্তিষ্ক থেকে আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত চিন্তা করার সুবিধা আদায় করে নেয়, তার চেয়ে বড় বিদ্রোহী আর কে ? আল্লাহ তাকে চোখ, জিহ্বা, হাত-পা এবং আরো কত জিনিস দান করেছেন, তার সব কিছুই সে ব্যবহার করেছে আল্লাহর পছন্দ ও ইচ্ছা বিরোধী কাজে। 

যদি কোন ভৃত্য তার মনিবের নিমক খেয়ে তার বিশ্বাসের প্রতিকুল কাজ করে, তবে তাকে সকলেই বলবে নেমকহারাম। কোন সরকারী অফিসার যদি সরকারের দেয়া ক্ষমতা সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে থাকে, তাকে বলা হবে বিদ্রোহী। যদি কোন ব্যক্তি তার উপকারী বন্ধুর সাথে প্রতারণা করে, সকলেই বিনা দ্বিধায় তাকে বলবে অকৃতজ্ঞ। কিন্তু মানুষের সাথে মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার বাস্তবতা কতখানি ? মানুষ মানুষকে আহার দিচ্ছে কোত্থেকে ? সে তো আল্লাহরই দেয়া আহার। সরকার তার কর্মচারীদেরকে যে ক্ষমতা অর্পণ করে, সে ক্ষমতা এলো কোত্থেকে ? আল্লাহই তো তাকে রাজ্য পরিচালনার শক্তি দিয়েছেন। কোন উপকারী ব্যক্তি অপরের উপকার করছে কোত্থেকে ? সবকিছুই তো আল্লাহর দান। মানুষের উপর সবচেয়ে বড় হক বাপ-মার। কিন্তু বাপ-মার অন্তরে সন্তান বাৎসল্য উৎসারিত করেছেন কে ? মায়ের বুকে স্তন দান করেছেন কে ? বাপের অন্তরে কে এমন মনোভাব সঞ্চার করেছেন ? যার ফলে তিনি নিজের কঠিন মেহনতের ধন সানন্দে একটা নিষ্ক্রিয় মাংসপিণ্ডের জন্য লুটিয়ে দিচ্ছেন এবং তার লালন পালনের ও শিক্ষার জন্য নিজের সময়, অর্থ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কোরবান করে দিচ্ছেন ? যে আল্লাহ মানুষের আসল কল্যাণকারী, প্রকৃত বাদশাহ, সবার বড় পরওয়ারদেগার, মানুষ যদি তাঁর প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে, তাঁকে আল্লাহ বলে না মানে, তাঁর দাসত্ব অস্বীকার করে, আর তার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে গুরুতর বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামি আর কি হতে পারে। কখনও মনে করা যেতে পারে না যে, কুফরি করে মানুষ আল্লাহর কোন অনিষ্ট করতে পারছে। যে বাদশার সাম্রাজ্য এত বিপুল-বিরাট যে বৃহত্তম দূরবীন লাগিয়েও আমরা আজও স্থির করতে পারিনি কোথায় তার শুরু আর কোথায় শেষ। যে বাদশাহ এমন প্রবল প্রতাপশালী যে তাঁর ইশারায় আমাদের এ পৃথিবী, সূর্য, মঙ্গলগ্রহ এবং আরো কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ বলের মত চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; যে বাদশাহ এমন অফুরন্ত সম্পদশালী যে, সারা সৃষ্টির আধিপত্যে কেউ তার অংশীদার নেই ; যে বাদশাহ এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল যে সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী অথচ তিনি কারুর মুখাপেক্ষী নন, মানুষের এমন কি অস্তিত্ব আছে যে তাকে মেনে বা না মেনে সেই বাদশার কোন অনিষ্ট করবে ? কুফর ও বিদ্রোহের পথ ধরে মানুষ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না, বরং নিজেই নিজের ধ্বংসের পথ খোলাসা করে। কুফর ও নাফারমানীর অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে এই যে, এর ফলে মানুষ চিরকালের জন্য ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে যায়। এ ধরনের লোক জ্ঞানের সহজ পথ কখনও পাবে না, কারণ যে জ্ঞান আপন স্রষ্টাকে জানে না, তার পক্ষে আর কোন জিনিসের সত্যিকার পরিচয় লাভ অসম্ভব। তার বুদ্ধি সর্বদা চালিত হয় বাঁকা পথ ধরে। কারণ, সে তার স্রষ্টার পরিচয় লাভ করতে গিয়ে ভুল করে, আর কোন জিনিসকে সে বুঝতে পারে না নির্ভুলভাবে। নিজের জীবনের প্রত্যেকটি কার্যকলাপে তার ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা অবধারিত। তার নীতিবোধ, কৃষ্টি, সমাজ ব্যবস্থা, তার জীবিকা অর্জন পদ্ধতি, শাসন পরিচালন ব্যবস্থা ও রাজনীতি- এক কথায়, তার জীবনের সর্ববিধ কার্যকলাপ বিকৃতির পথে চালিত হতে বাধ্য। দুনিয়ার বুকে সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, অত্যাচার উৎপীড়ন করবে, বদখেয়াল অন্যায়-অনাচার ও দুষ্কৃতি দিয়ে তার নিজের জীবনকেই করে তুলবে তিক্ত-বিস্বাদ। তারপর এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন আখেরাতে পৌঁছবে, তখন জীবনভর যেসব জিনিসের উপর সে জুলুম করে এসেছে, তারা তার বিরুদ্ধে নালিশ করবে। তার মস্তিষ্ক, দিল, চোখ, তার কান, হাত-পা-এক কথায়, তার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর আদালতে অভিযোগ করে বলবে : এ আল্লাহদ্রোহী জালিম তার বিদ্রোহের পথে জবরদস্তি করে আমাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিয়েছে। যে দুনিয়ার বুকে সে নাফরমানির সাথে চলেছে ও বসবাস করেছে, যে জীবিকা সে অবৈধ পন্থায় অর্জন করেছে, যে সম্পদ সে হারাম পথে রোজগার করে হারামের পথে ব্যয় করেছে, অবাধ্যতার ভিতর দিয়ে যে সব জিনিস সে জবরদখল করেছে, যেসব জিনিস সে তার বিদ্রোহের পথে কাজে লাগিয়েছে, তার সবকিছুই ফরিয়াদি হয়ে হাজির হবে তাঁর সামনে এবং প্রকৃত ন্যায় বিচারক আল্লাহ সেদিন মজলুমদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারে বিদ্রোহীকে দেবেন অপমানকর শাস্তি। 

বিশাল ঊর্ধ্ব-জগৎ ও গ্যলাক্সি 

ঊর্ধ্ব-জগৎ বা মহাশূন্য সম্পর্কে আজ প্রতিটি শিক্ষিত লোকই জানে। সে এক বিশাল জগৎ। যাকে বলা হয় গ্যলাক্সি। বৈজ্ঞানিকগণ এই সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছে, তা আল্লাহর সৃষ্টিজগতের তুলনায় ক্ষুদ্র একটি বালু-কণার চেয়েও নগণ্য। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস এ বিশাল গ্যলাক্সিতে এমন সব বৃহদাকার তারকারাজি রয়েছে যার আলো আজও পৃথিবীতে এসে পৌঁছে নি। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে, এ ধরনের বৃহদাকার লক্ষ লক্ষ তারকারাজিকে গিলে ফেলতে পারে, এ ধরনের অসংখ্য কূপ রয়েছে এ গ্যলাক্সিতে। যার প্রতি আল্লাহ তা‘আলা কোরআনে ইঙ্গিত করে বলেছেন :

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ  (الواقعة: 75-76 

আমি এ তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি, নিশ্চয়ই এটা এক মহা শপথ। যদি তোমরা জানতে পার।” (সুরা ওয়াকেয়া, আয়াত: ৭৫-৭৬) সৌরজগৎ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সূর্যকেই নেয়া যাক। মুনিরুদ্দিন আহমাদের এর লেখা বিস্ময়কর তথ্য সংবলিত একটি গ্রন্থ প্রজন্মের প্রহসন থেকে এই উদ্ধৃতিগুলো এখানে পেশ করছি- 

সূর্য একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড 

সমগ্র সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এই সূর্য। বলতে গেলে গোটা সৌরজগৎটা সূর্যকে কেন্দ্র করেই ঘোরা-ফিরা করে, কিন্তু আমরা যারা নিত্য এই জ্বলন্ত প্রদীপটাকে দেখি, এর সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি। সকালে সূর্যের আলো দেখি, এক পর্যায়ে আবার আলোকে ডুবে যেতে দেখি, শীতের সকালে তা আমাদের আরাম দেয়। আবার গ্রীষ্মের প্রখরতায় তা থেকে আমরা বাঁচার চেষ্টা করি, সব মিলে এটুকুই হচ্ছে আমাদের সাথে তার সম্পর্ক। সূর্য হচ্ছে এ বিশাল সৃষ্টিজগতের একটি সাধারণ নক্ষত্র, তার প্রখরতা ও উষ্ণতাকে কোনদিনই কোন মানবীয় জ্ঞান পরিমাপ করতে পারেনি। প্রতি সেকেন্ডে ৪০ লক্ষ টন হাইড্রোজেন এর থেকে ছিটকে পড়ছে এমন সব তারকালোকে, যার তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীর বুকে মানব-সভ্যতার বিকাশের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত মানবকুল যতো এনার্জি ব্যয় করেছে তার চেয়ে দশগুণ বেশি এনার্জি প্রতি সেকেন্ডে সূর্য তার চারদিকে বিতরণ করে যাচ্ছে। যে গতিতে সূর্য তার হাইড্রোজেন ছড়াচ্ছে, তা একটি হাইড্রোজেন বোমার তুলনায় ১০ কোটি গুণ বেশি ক্ষমতা ও গতিসম্পন্ন। প্রতি সেকেন্ডে সূর্য তার আশে-পাশে যে হিলিয়াম’ নামক তরল গ্যাস তৈরি করছে, তার পরিমাণ হচ্ছে ৫৬০৪ কোটি টন। এর শক্তি ও প্রখরতা এতো বেশি যে, যদি এর সামান্যতমও এই ভূমণ্ডলের কোথাও গিয়ে পড়ে, তাহলে তার ১০০ মাইলের ভেতর কোনো জীবজন্তু থাকলে তা জ্বলে ছাই-ভস্ম হয়ে যাবে। এই জ্বলন্ত সূর্যের সম্মুখ ভাগ থেকে প্রতি সেকেন্ডে আর একটি জ্বালানি গ্যাস নির্গত হয়, বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন স্পাইকুলাস’।এই গ্যাসের গতি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে ৬০ হাজার মাইল। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, এক অদ্ভুত বিকর্ষণশক্তি তাকে মুহূর্তেই আবার সূর্যের কোলে ছুঁড়ে মারে। এই যে অকল্পনীয় ও অস্বাভাবিক জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ডলী বানিয়ে রাখা হয়েছে, যার একটি অনু-পরমাণুও যদি ভূ-গোলকে সরাসরি ধাক্কা লাগে, তাহলে গোটা পৃথিবীটাই জলে-পুড়ে ছাই-ভস্ম হয়ে যাবে বলে আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলছেন। কিন্তু পৃথিবীর বুকে আলো বিতরণ করে একে ফলে-ফুলে সাজিয়ে দেয়ার এ আয়োজনটুকু করেছেন কে ? কে এই মহা শক্তিধর, একে এর ধ্বংসক্রিয়ার বদলে গড়ার কাজে লাগিয়ে রেখেছেন যিনি? 

মানবীয় শরীর একটি ক্ষুদ্র জগৎ 

মূলত: মানুষকে এ ব্যাপারে অতি সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি-ইত্যাদি ছোট ছোট মাত্র কয়েকটির খবর তারা জানে, যা সমুদ্র হতে পাখির ঠোঁটে করে উঠানো এক ফোটা পানির চেয়েও নগণ্য। আজ বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা সত্যই বলেছেন - وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا(الإسراء: 85 


তোমাদের খুব সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (সুরা বনী ইসরাইল: ৮৫) বিশ্বচরাচর ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী রয়েছে। বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে এবং আছে তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না ? (সূরা যারিয়াত আয়াত ২০/২১) এখানে নিদর্শনাবলীর বর্ণনায় আকাশ ও সৌরজগতের সৃষ্টির কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চাইতেও নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠে ও ভূ-পৃষ্ঠের সৃষ্ট বস্তু বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে চিন্তা- ভাবনা করলে তোমরা এক একটি অঙ্গকে আল্লাহ তা‘আলার কুদরতের এক একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক হিসাবে দেখতে পাবে। তোমরা সহজেই হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যে নিদর্শন রয়েছে, সেইসব যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে রয়েছে। এ কারণেই মানুষের। অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র একটি জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে এসে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে সে দৃষ্টির সামনে আল্লাহ তা‘আলাকে সদা উপস্থিত দেখতে পাবে। আসুন এবার তা হলে বেশি দুরে নয় একেবারেই নিজ দেহটার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায়। “প্রজন্মের প্রহসন” থেকে এ প্রসঙ্গের আর একটি উদ্ধৃতি এখানে পেশ করা গেল। 

মানব শরীর সত্যিই এক অভূতপূর্ব মেশিন। এমন এক মেশিন যার যথার্থ বর্ণনা পেশ করা কোন দিনই কোন মানব সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। আর সম্ভব হবেই বা কি করে, এই শরীর তো কোন মানুষ নিজে বানায়নি যে, সে তার নিজস্ব সৃষ্টির যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্ব আপনাকে বলে দেবে। এই দেহের অভ্যন্তরীণ পরিশীলনের কথাই ধরুন না কেন, আমাদের হার্ট প্রতি মিনিটে ১০ পাউন্ড রক্ত সঞ্চালন করে, ব্যায়ামের সময় হার্টের এই রক্ত- সঞ্চালনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০ পাউন্ডে। আমাদের শরীরে যতো রগ, শিরা-উপশিরা রয়েছে তার সবগুলোকে বাইরে এনে একটার সাথে জড়িয়ে লম্বা করতে থাকলে এর পরিমাণ হবে ৬০ হাজার মাইল। অর্থাৎ একটি মানুষের শরীরে শিরা-উপশিরা দিয়ে একজন মানুষ গোটা পৃথিবী প্রায় ৩ বার ঘুরে আসতে পারবে। সাধারণত: মানুষের শরীরে ৬ থেকে ১০ পাউন্ড রক্ত সর্বদা মওজুদ থাকে। রক্তের আবার দু,ধরনের রক্ত-কণিকা। কিছু আছে রেড সেল (লাল কণিকা) যা শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বহন করে। কিছু আছে হোয়াইট সেল (সাদা কণিকা) যার কাজ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রোগের প্রতিরোধ করা। তা নিম্নরূপ :— 

এক একজন মানুষের রক্তে রেড সেলের পরিমাণ আড়াই হাজার কোটি আর হোয়াইট সেল হচ্ছে আড়াই শত কোটি। অধিকাংশ হোয়াইট সেলের জীবনকাল হচ্ছে মাত্র ১২ ঘণ্টা, রেড সেলগুলো পরিমাণে একটু বেশিই বাঁচে, কোন কোন সেল ১২০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। একজন মানুষের শরীরে রক্ত চলাচলের জন্য যে শিরা বানানো হয়েছে, তার সবগুলোকে পাশাপাশি সাজালে দেড় একর জমির প্রয়োজন হবে। এর সব শিরাগুলো কিন্তু আবার একত্রে খোলা রাখা হয় না। তা হলে এক সেকেন্ডের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে সমস্ত রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে আসবে। এই শরীরের একটি অংশ যেখানে সর্বদাই রক্তের প্রয়োজন, তা হচ্ছে ফুসফুস।তার উপশিরাগুলো শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সেখানকার রক্তকে পরিশুদ্ধ করে। গড়ে একজন মানুষ সারা জীবনে ৫০ কোটি বার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। এই যে রক্তের কথা বললাম তা কী? রক্ত হচ্ছে পনির চেয়ে ঘন একটি পদার্থ, যদিও মানুষের শরীরের ৬০ ভাগই হচ্ছে পনি। এর পরিমাণ গড়ে ১০ গ্যালন। সেই হিসেবে রক্তের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ১০ ভাগ। মানুষের শরীরে আরো বহু ধরনের উপাদান রয়েছে। যেমন মানব দেহে এতো চর্বি আছে, যা দিয়ে ৭টি বড়ো জাতের কেক বানানো যাবে। এই পরিমাণ কার্বন, আছে যে, তা দিয়ে ২৮ পাউন্ড ওজনের এক ব্যাগ কেক বানানো যাবে। এত পরিমাণ ফসফরাস আছে যে, তা দিয়ে ২২ শত ম্যাচ বনানো যাবে। এই সব মিলে মানুষ্য শরীরটা হচ্ছে এক বিচিত্র সংগ্রহ-শালা। এখানে সব কেমিক্যাল আবার একত্রে না থাকলে তাতে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। 

যেমন মানুষের খাবারে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়োডিন না থাকে, তাহলে তার গলদেশের নিম্ন-ভাগ আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে, পরে এতে মারাত্মক ধরনের রোগ (goitr) দেখা দেবে। একটি শিশুর যখন জন্ম হয় তখন তার শরীরে হাড়ের পরিমাণ থাকে ৩০০৫টি। পরে অবশ্য এক দুটো মিশে পরিমাণ কমে তা ২০৬ এ দাঁড়ায়। ৬৫০টি পেশির দ্বারা হাড়গুলো বেঁধে রাখা হয়। গিরার পরিমাণ একশত। পেশির সাথে যেখানে হাড়ের সম্মিলন ঘটে, তা থাকে অত্যন্ত শক্তিশালী। তার প্রতি বর্গইঞ্চি পরিমাণ জায়গার উপর কমপক্ষে ৮ হাজার কেজির মতো বোঝা সহজেই চাপানো যেতে পারে। এই আশ্চর্যজনক মেশিনটাকে ঢেকে রাখা হয়েছে একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পোশাক দ্বারা, যার নাম হচ্ছে চামড়া। গড়ে একজন মানুষের শরীরে এই চামড়ার পরিমাণ হচ্ছে ২০ বর্গফুট। এর উপরিভাগে আবার রয়েছে এক কোটি লোমকূপ। আমাদের রুচিবোধের জন্য কোনটা আমরা পছন্দ করি, কোনটা আমরা অপছন্দ করি-এটা বলে দেয়ার জন্য রয়েছে ৯ হাজার ছোট সেল। এগুলোকে যথারীতি সাহায্য করার জন্য রয়েছে আরো ১ কোটি ৩০ লক্ষ নার্ভ সেল। শরীরের বাইরের বস্তুগুলোর অনুভূতির জন্য দিয়ে রাখা হয়েছে ৪০ লক্ষ বহুমুখী সেল। এগুলোই আমাদের বলে দেয় কোনটা গরম, কোনটা ঠান্ডা, কোনটাতে কষ্ট লাগে, কোনটাতে আরাম অনুভূত হয়। এসব মেশিনপত্র সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য মানবদেহের প্রয়োজন পর্যাপ্ত জ্বালানি শক্তির। একজন স্বাস্থ্যবান লোক গোটা জীবনে ৫০ হাজার কেজি পরিমাণ খাবার সংগ্রহ করে। পানীয়ের পরিমাণ হচ্ছে ১১ হাজার গ্যালন। যদি সে শহরের অধিবাসী হয়, তা হলে তার হাঁটার পরিমাণ হবে গড়ে সাত হাজার মাইল। আর যদি সে গ্রামের মানুষ হয় তা হলে তার হাঁটার পরিমাণ হবে ২৮ হাজার মাইল। এ লক্ষ-কোটি সেল, নার্ভ ও জটিল মেশিনপত্রের সমন্বয়ে তৈরি করা মানুষের শরীর। তার জন্য দুটো মূল্যবান বস্তু রয়েছে। একটি হচ্ছে এর কন্ট্রোল রুম বা নিয়ন্ত্রণ-কক্ষ, আরেকটি হচ্ছে জেনারেটর বা শক্তি উৎপাদন-যন্ত্র। 

ব্রেন একটি বিস্ময়কর কম্পিউটার

প্রথমে বলি নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কথা। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কম্পিউটারের চেয়ে হাজার কোটি গুণ জটিল এই ছোট মেশিনটির নাম হচ্ছে ব্রেন। মাত্র তিন পাউন্ড ওজনের এ বস্তুটিকে একটি খুলির মাঝখানে এমনভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছে যে, তা গোটা দেহের কোটি কোটি সেনা ও প্রহরীকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। এর প্রতিটি কর্মতৎপর সেলের নাম হচ্ছে নিউরন। প্রতি সেকেন্ডে শত শত নিউরন এসে ব্রেনের প্রথম স্তরে জমা হতে থাকে। এগুলো এতো ক্ষুদ্র যে, এর কয়েক শত এক সাথে একটা আলপিনের মাথায় বসতে পারে। এগুলো হচ্ছে এক একটি ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল-যা শরীরের বিভিন্ন অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং মূল নিয়ন্ত্রকের আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে হাজার কোটি সেলে ছড়িয়ে দেয়। আমাদের পেছনে যে মেরুদণ্ড রয়েছে, তার মাধ্যমে তার সারা শরীরের যন্ত্রপাতিগুলোকে সজীব ও তৎপর রাখে। এর আবার স্বতন্ত্র কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। এক এক বিভাগের উপর একেক ধরনের দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন কোন অংশকে বলা হয়েছে শোনার জন্য, কোন অংশকে বলা হয়েছে বলার জন্য, কোন অংশকে বলা হয়েছে দেখার জন্য। আবার কোন অংশকে বলা হয়েছে অনুভূতিগুলোকে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল টাওয়ারে ট্রান্সমিট করে দেয়ার জন্য। সর্বশেষ এতে আবার বসানো হয়েছে একটি স্বয়ংক্রিয় শক্তিশালী মেমোরি সেল। যার কাজ নিত্য নতুন সংগ্রহগুলোকে যথাযথ সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনের সময় তাকে রিওয়াইন করে মেমোরিগুলোকে সামনে নিয়ে আসা। এই স্মৃতি সংরক্ষণশালা প্রতি সেকেন্ডে ১০টি নতুন বস্তুকে স্থান করে দিতে পারে। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বপ্রকারের যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্বকে যদি এক জায়গায় একত্র করে এ মেমোরি সেলে রাখা যায়, তাতে এর লক্ষ ভাগের এক ভাগ জায়গাও পূরণ হবে না। 

ওয়েব গ্রন্থনা : আহমদ উল্লাহ মামুন  /সার্বিক যত্ন : আবহাছ এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি, বাংলাদেশ।
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হার্ট একটি সূক্ষ্ম জেনারেটর

দ্বিতীয় শক্তিশালী বস্তু হচ্ছে জেনারেটর, স্বয়ংক্রিয় শক্তি উৎপাদন যন্ত্র। আমরা একে বলি হার্ট কিংবা হৃদ্যন্ত্র। মানব দেহের বাম পাশে সামনের দিকে পেটের একটু উপরে এই ছোট অংশটি হচ্ছে মানবদেহের সর্বাধিক জরুরি অংশ। মানব সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এটিই সর্ব প্রথম তৈরি করা হয়েছে। তাই বলা যায় এটিই সৃষ্টির শুরু। আবার এর তৎপরতা বন্ধের মাধ্যমে মানবীয় জীবনের ঘটে অবসান। এ জেনারেটর যখন অচল হয়ে যায় তখন দেহের অন্যান্য সব কটি যন্ত্র চালু থাকলেও মূল মানুষটিকে আর জীবন্ত বলা যায় না। ভিন্নভাবে বললে, এ হার্টই হচ্ছে মানুষের জীবন। এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারলে এর ফলে শরীরে অন্যান্য যন্ত্রও মাঝে মাঝে তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন থেকে বিরত হয়ে যেতে বাধ্য হয়। যেমন, শরীরের যে কোটি কোটি সেলকে বলা হয়েছে গরম-ঠান্ডা অনুভব করার কাজে তৎপর থাকার জন্য, এই মনের শক্তির কাছে তা-ও তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এই মন কিংবা হৃদয়টাই হচ্ছে মানুষের আসল শক্তি। এটা ভালো তো সব ভালো, এর কথাই আসল কথা। আমরা যে দেহ নিয়ে চলি, যে চোখ দিয়ে দেখি, যে কান দিয়ে শুনি, যে মুখ দিয়ে কথা বলি তার প্রতিটি অংশই হচ্ছে এক-একটি গবেষণার সমুদ্র। চোখ দিয়ে আমরা প্রাথমিক ভাবে যা দেখি তা তো থাকে চিত্রের নেগেটিভ। কোন কুশলী আমাদের ব্রেনে এই চিত্রকে পজিটিভ করে পেশ করে ? কান দিয়ে হাজার কথা একত্রে শুনি কিন্তু কে এর ভিতরে ওয়েভ-গুলোকে সুবিন্যস্ত করে রাখে ? এক কথার সাথে অন্য কথার সংঘাত হয় না কেন ? জিহ্বা দিয়ে যখন কথা বলি তখন তার এক লক্ষ সতের হাজার সেল একত্রে এসে কীভাবে আমার কথাগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দেয় ? কে সেই মহান সৃষ্টি-কুশলী, মানুষ ছাড়া যিনি অন্য কোনো প্রাণীর জিহ্বায় এ সেলগুলো তৈরি করেননি ?

পশু-পাখির বিজ্ঞান 

আমরা এসব তথাকথিত বুদ্ধিমানদেরকে ঠিক সেভাবেই আহ্বান করছি যেভাবে আল্লাহ তা’আলা সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানীদের আহ্বান করেছেন। আমরা এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় আল্লাহর একটা নিদর্শন ও বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা করতে পারব না বলে সেদিক যাচ্ছি না। পশুপক্ষী ও মৌমাছির কথাই ধরা যাক। কে শিক্ষা দিল তাকে এ ধরনের কূটকৌশল, এ সম্পর্কে আমরা একজন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীর উদ্ধৃতির অংশ-বিশেষ এখানে তুলে ধরছি। নিউইয়র্ক বিজ্ঞান একাডেমীর চেয়ারম্যান বিজ্ঞানী ক্রেসী মরিসন মানুষ একাকী বাস করে না-গ্রন্থে বলেন, আপন জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনে পাখিকুলের প্রচণ্ড সহজাত ঝোঁক থাকে। তোমার ঘরের দরজার পাশেই যে চড়ুই-এর বাসা, সে শরৎকালে দক্ষিণে চলে যাবে, কিন্তু পরবর্তী বসন্তেই সে ফিরে আসবে। সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের (অর্থাৎ আমেরিকার) অধিকাংশ পাখি দক্ষিণ দিকে চলে যায়। অধিকাংশ সময় তারা সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রায় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে। কিন্তু তারা তাদের পথ হারায় না বা ঠিকানা ভুলে না। আর পত্রবাহক পায়রা যখন কোন দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণকালে নিত্য-নতুন শব্দ শুনতে শুনতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, তখন ক্ষণিকের জন্য আশ-পাশে চক্কর দেয় এবং তার পরেই সে নিজের গন্তব্য স্থানের দিকে নির্ভুলভাবে পাড়ি জমায়। 

প্রকৌশলী মৌমাছির সূক্ষ্ম কৌশল 

গাছ-পালার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়-ঝঞ্ঝা যখন মৌমাছির পরিচিত সকল আলামত নষ্ট করে দেয়, তখনও মৌমাছি পালনে ব্যবহৃত কাঠামোতে বিভিন্ন আকারের বহু সংখ্যক কক্ষ বানায়। এগুলোর মধ্য থেকে ছোট ছোট কক্ষ সাধারণ শ্রমিকদের এবং সবচেয়ে বড়টি হচ্ছে পুরুষ মৌমাছির জন্য। রানি মৌমাছি পুরুষদের জন্য নির্ধারিত কুঠরিগুলিতে অনুৎপাদনশীল ডিম পাড়ে, অথচ স্ত্রী জাতীয় শ্রমিক মৌমাছিও অপেক্ষমাণ রানি মৌমাছিদের জন্য নির্ধারিত কক্ষগুলোতে উৎপাদনশীল ডিম পাড়ে। আর যে সব স্ত্রী জাতীয় মৌমাছি নতুন প্রজন্মের আগমনের অপেক্ষায় দীর্ঘ দিন কাটানোর পর স্ত্রীর ভূমিকায় পরিবর্তিত দায়িত্ব গ্রহণ করে, তারা শিশু মৌমাছির জন্য খাদ্য তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মধু ও তার রেণু চিবানোর অগ্রিম পরিপাকের মাধ্যমে তারা এ কাজটি সম্পন্ন করে। এরপর পুরুষ ও স্ত্রী মৌমাছিদের বয়স বাড়ার পর এক পর্যায়ে তারা চিবানো ও অগ্রিম পরিপাকের কাজ থেকে অবসর নেয়। তারা তখন মধু ও রেণু ছাড়া আর কিছুই অন্যদের খাওয়ায় না। যে সকল স্ত্রী মৌমাছি এভাবে কাজ করে, তারা শ্রমিকে পরিণত হয়। রানি মৌমাছির কক্ষগুলিতে যেসব স্ত্রী-মৌমাছি থাকে, তাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত থাকে চিবানো ও অগ্রিম পরিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আর এ কাজ যারা করে তারা একদিন মৌমাছিদের রানি হয়ে যায়। পরে শুধু এরাই উৎপাদনশীল ডিম পাড়ে। এই পৌনঃপুনিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ কক্ষ ও বিশেষ বিশেষ ডিমের প্রয়োজন হয়। অনুরূপ খাদ্য পরিবর্তনের বিস্ময়কর প্রভাবেরও প্রয়োজন হয়। আর এ প্রক্রিয়া সমূহের জন্য যা অত্যাবশ্যক, তা হলো ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করা, বাছ বিচার করে খাদ্যের কার্যকারিতা সংক্রান্ত তথ্য বাস্তবায়ন করা। এই পরিবর্তনগুলো বিশেষভাবে একটি সামষ্টিক জীবনে কার্যকর হয়, যা তাদের অস্তিত্বের জন্যই অপরিহার্য। এ জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা অত্যাবশ্যক, তা এ সামষ্টিক জীবন শুরু করার পর অনিবার্যভাবে অর্জিত হয়ে যায়। অথচ এই জ্ঞান ও দক্ষতা জন্মগতভাবে কোন মৌমাছির সত্তা ও তার টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য নয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় খাদ্যের কার্যকারিতা সংক্রান্ত জ্ঞান মানুষের চেয়েও মৌমাছির বেশ। কি বিস্ময়কর পরিকল্পনা ! কে এই পরিকল্পনার ইঞ্জিনিয়ার ? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক উচ্চকণ্ঠে বলে উঠবে যে, একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ এটা করতে পারেন। অন্য কারো দ্বারা এটা সম্ভব নয়। বোকা নাস্তিকরা বলে এটা নাকি প্রকৃতি। কিন্তু প্রশ্ন, এই প্রকৃতিটা কে তৈরি করল ? এ ধরনের প্রশ্ন আর উত্তর চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত একখানেই গিয়ে শেষ হবে, তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন- আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেন : পর্বত-গাত্রে, বৃক্ষ এবং উঁচু ডালে গৃহ তৈরি কর, এরপর সর্বপ্রকার ফল মূল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে নিঃসৃত হয় নানাবিধ পানীয়, তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার, নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সুরা নহল, আয়াত: ৬৯) 

মধুর মধ্যে নিহিত প্রকাশ্য ও গোপন সত

মধু সম্পর্কে আল্লাহ পাকের বাণীতে বলা হয়েছ:

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: 67 

মানুষের জন্য আরোগ্য। (সুরা নহল: ৬৯) এখানে আল্লাহপাক আরোগ্যের কথা বলেছেন কিন্তু কোন বিশেষ অসুখের নাম নেননি। অতএব এর ব্যাপ্তি বিশাল। এর ক্ষেত্র সীমিত নয়। অসীম। বরং মানুষের যাবতীয় ব্যাধি বলতে শারীরিক, মানসিক, আত্মিক-সবই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কারণ মানুষ একাধারে বস্তু ও আত্মার সমষ্টি। আর এ জন্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যত প্রকারের অসুখ মানুষের হোক না কেন, তার সূচনা হয় তার মন বা আত্মা থেকে এবং তার পরিণতি বা প্রতিক্রিয়ায় দেহ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এখন আসুন, আমাদের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি অনুযায়ী মধুর মধ্যে নিহিত মূল রহস্য সম্পর্কে বুঝতে গিয়ে, তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্যালোচনা করে, দেখি। “সকল মানুষের মানুষের জন্য আরোগ্য - এ কথাটি দ্বারা আল্লাহ তাআলা বুঝাতে চেয়েছেন : মধু মানুষের অন্তরাত্মা, জীবন এবং শরীরের জন্য আরোগ্য বা নিরাময় দানকারী। কিন্তু কীভাবে ? এ প্রসঙ্গে মধুর সৃষ্টি এবং মৌচাকে যে নির্মাণ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তা বুঝার জন্য নিজেদের চিন্তাশক্তিকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে হবে। আল্লাহ তাআলা মৌমাছির নিকট এলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন- খাও সকল ফলমূল থেকে । 

অর্থাৎ, সকল প্রকার ফলের নির্যাস থেকে খাও এবং সেই সব নির্যাসের মধ্যে নিরাময়কারী সুধা তোমাদের পেটের কারখানাতে রেখে তাকে শক্তিশালী কর। আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে ঐ আহরিত নির্যাস অবশেষে মানবমণ্ডলীর ব্যাধি সমূহের জন্য পরম আরোগ্য দানকারী মধুতে পরিণত হয়। ফুলের রস, পাতা এবং বৃক্ষ ছাল ও মূল থেকে মধু হয় না। এই সঞ্জীবনী সুধার জন্য বিশ্ব-সম্রাটের নির্দেশে বিশেষ বিশেষ উপাদান সমন্বয়ে প্রক্রিয়াকরণের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। আর এ জন্যই এই সুধার মাঝে কোন ভেজাল, ভ্রান্তি বা ত্রুটির কোন সম্ভাবনা নেই। একটু চিন্তা করে দেখুন, পৃথিবীর সকল চিকিৎসাবিদ একত্রিত হয়ে কোন রোগীর জন্য যদি কোন ওষুধ নির্বাচন করে, তবু তারা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারবে না যে ঐ ওষুধ শতকরা একশত ভাগ কার্যকরী হবে, অথবা ঐ ঔষধের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। আজকের উন্নত বিশ্বের ডাক্তারগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছেন বলে দাবি করেন, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এক রোগের ওষুধ হয়তো ঐ রোগকে উপশম করছে, কিন্তু তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আরও বহু অসুখের জন্ম দিচ্ছে। অথচ মধু সম্পর্কে সবজান্তা ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন-“মানবমণ্ডলীর জন্য আরোগ্য”। যেমন সবাই জানেন, মৌমাছিরা সর্বপ্রকার সবুজ বৃক্ষের ফুলের খুশবু এবং ওইসব গাছ-গাছালির মধ্যে নিহিত জীবনী শক্তিসমূহ ভক্ষণ করে নিজেদের পেটের মধ্যে এক বিশেষ স্থানে লালা তৈরি করে, আর তাকেই আমরা মধু বলি। সুতরাং, বুঝা গেল সর্বপ্রকার ফল ফুল এবং ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে উৎপন্ন পত্রপল্লবের স্বাদ ও গন্ধ সমন্বয়ে-স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলার অদৃশ্য তত্ত্বাবধানে তৈরি হয় এই মহামূল্যবান পানীয়। এসব গাছপালা, ফল ও ফুলের মধ্যে অবস্থিত খুশবু ও স্বাদের সঠিক উপকারিতা বা তাৎপর্য খুব কম মানুষই জানে বা চিন্তা করে। এজন্য যারা মধু সেবন করে তাদের আত্মা ও মেধা-মননের গভীরে মধু প্রভাব বিস্তার করে। তারপর এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রতিটি লোমকূপে। অত:পর আত্মা ও অবয়বে মধু ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। এর মধ্যে অন্তর্নিহিত পবিত্র প্রাণশক্তি সর্বাগ্রে মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং ঐ বিশুদ্ধ রক্তের প্রবাহ ছড়িয়ে দেয় সকল ধমনিতে, ফলে পবিত্রতার এ অমিত তেজ এবং অদৃশ্য অমোঘ শক্তি উদ্দীপ্ত করে অকল্পনীয়ভাবে এবং মুক্ত করে তাকে বহু জটিল রোগ ব্যাধি থেকে। আল্লাহপাক পাক কোরআনে মধুর বিভিন্ন রঙের উল্লেখ করেছেন। 

এইভাবে রং মানুষের জীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগে। আমাদের মন মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তা করার জন্য যে কোষগুলি কাজ করে সেগুলির উপর সৃষ্টি জগৎ এবং তার বাহির থেকে আগত জ্যোতি এবং নুরের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রং এবং মধুর উজ্জ্বলতার মধ্যে রয়েছে আরোগ্য দান করার জন্য সর্বপ্রধান ভূমিকা ; তাই এরশাদ হচ্ছে-এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রং, (যা) আরোগ্য মানবমণ্ডলীর জন্য।”(সুরা নহল: ৬৯ ) সেই বিখ্যাত লেখক মি. ক্রেসী মরিসন তাঁর গ্রন্থে আরো যেসব উদাহরণ পেশ করেছেন তার মধ্যে কুকুরের অনুসন্ধানী নাক সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। অথচ মানুষ আজ পর্যন্ত এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি, যা তার নিজের দুর্বল ঘ্রাণশক্তিকে তীব্রতর করতে পারে। তিনি আরো বলেছেন, জলজ মাকড়সা নিজস্ব জাল দিয়ে নিজের জন্য বেলুন আকৃতির যে বাসা তৈরি করে থাকে, তা মানুষের চিন্তা-শক্তিরও অনেক ঊর্ধ্বে। 

সলোমান মাছ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, কীভাবে বছরের পর বছর সমুদ্রে কাটাবার পর এই মাছ তার জন্মস্থান নদীতে ফিরে আসে। তার চেয়ে আরো বিস্ময়কর ঘটনা এ লেখক উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে জলজ সাপের বিস্ময়কর সফর। এ সাপের স্বভাব ঠিক সলোমান মাছের বিপরীত। এই প্রাণীটি বয়স হলেই নিজ পুকুর, নদী, খাল-বিল হতে হিজরত করে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে চলে যায়। এই ধরনের আরো অনেক তথ্য দিয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থকে একটি বিস্ময়কর গ্রন্থে পরিণত করেছেন। সত্যিই মহান আল্লাহর এই কুদরতি, সৃষ্টি-কুশলতা ও কারিগরি নৈপুণ্য তাঁর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে মানুষের বিবেককে বাধ্য করে। 

রেশম বা তুঁত পোকা 

তাহলে বল, তোমাদের প্রভুর কোনসে নেয়ামত তোমরা অস্বীকার করবে ? (সুরা আর রাহমান) আল্লাহ তাআলার অগণিত নেয়ামতের মধ্যে রেশম বা তুঁত পোকা এক উত্তম নেয়ামত। রেশম পোকা, তার নিজেরই দেহ নিঃসৃত আঠা দ্বারা কত মজবুত, মোলায়েম মসৃণ ও সুন্দর সোনালি রঙের সুতা তৈরি করে, যা চিন্তা করলে হয়রান হতে হয়। অথচ মানুষ ঐ সুতা লাভ করার জন্য কত নির্দয়ভাবে সেই পোকা হত্যা করে। সেই সুতা দিয়ে মূল্যবান কাপড় তৈরি করে ব্যবসা করে এবং অর্থ রোজগার করে। নিষ্পাপ এই ক্ষুদ্র কীটটি মানুষের জন্য মূল্যবান সুতা সরবরাহ করা ছাড়া জ্ঞান ও কৌশলগত কত শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরে, সচরাচর কেউ হিসাব করে না। সুতা বানাতে গিয়ে তাকে কোন্ কোন্ পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, আর সেই বুদ্ধি হিকমতের পিছনে কোন সে মহান কুশলীর অদৃশ্য হাত কাজ করে, তা অপরিণামদর্শী লঘুচেতা ও ভাসা ভাসা জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হিসাব করে না। যদি ঐ কীটের সূক্ষ্ম জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মানুষ চিন্তা করত, তাহলে সে তার মনযিলে মকসুদ, অর্থাৎ আখেরাতের জিন্দিগির রহস্য বুঝতে পারতো, অনুধাবন করতে পারতো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন হাদিসের মাধ্যমে প্রদত্ত জীবন পদ্ধতির তাৎপর্য ও উপকারিতা। সর্বোপরি জানতে পারতো সবকিছুর পিছনে দয়াময় পরওয়ারদেগারের জ্ঞান, ইচ্ছা ও হিকমত প্রচ্ছন্ন থাকার কথা এবং এর ফলে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেত তার ঈমান ও সত্যপথে টিকে থাকার অবিচলতা। এবার আমরা সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখি ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ইলহামী জ্ঞানের দিকে। মহান রব্বুল ইজ্জতের অদৃশ্য ইশারাতে ঐ পোকা খায় আঠাযুক্ত পত্রপল্লব, যেমন কুল বা বরই পাতা, তুঁত-পাতা ইত্যাদি। এসব আঠাযুক্ত পাতা তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থিত আরও কিছু উপাদানের সংমিশ্রণে এই মূল্যবান সুতা তৈরি হয় এবং তাকে জীবন সঞ্জীবনী নেয়ামতের অধিকারী বানায়। এইভাবে প্রকাশ পায় তার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের করুণারাশির ঝরনাধারা। রেশম-কীট জন্ম-লগ্নে ছোট একটি পিঁপড়ার মত ক্ষুদ্র থাকে এবং ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে, বসন্ত সমাগমের সাথে সাথে দিবালোকে বেরিয়ে আসে। এ সময়ে গাছে গাছে দেখা দেয় পত্রপল্লবের কুঁড়ি ও কচি-কচি মনোরম পাতা। রেশম কীটের এই বাচ্চাগুলি ঐ তুলতুলে পাতাগুলি খেতে খেতে দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে এবং শীঘ্রই পূর্ণ পোকায় পরিণত হয়। তারপর রাব্বুল আলামিনের অদৃশ্য ইশারায় নিরাপদ বাসস্থান লাভের আশায় ঘর তৈরির দিকে তারা পারপূর্ণ মনোযোগ দেয়। সে ঘর এমনই সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত এবং এত সুন্দর যে, দেখলে মনে হয়-এ ঘরের পূর্ণ ছবি তার নিজের মধ্যে খোদিত ছিল এবং সেটাই এখন বাস্তবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এভাবে ঘরগুলি নজরে পড়তে থাকে। এসব ঘরের মধ্যে তারা আরামে শুয়ে পড়ে এবং মুখ নিঃসৃত আঠা দ্বারা প্রস্তুত সূক্ষ্ম সুতার বেষ্টনী দিয়ে ঘরের আচ্ছাদন বাড়াতে থাকে। ঘরের একটি অংশ হাওয়া বা অক্সিজেন প্রবেশের জন্য খোলা রাখে। কবুতরের ডিমের মত ঘরের প্রস্তুতিকাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে ক্লান্ত-শ্রান্ত কীটগুলি পরিপূর্ণ বিশ্রামের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে শুয়ে পড়ে। এরপর শীত মৌসুমের আগমনে কীটগুলি নিজ নিজ ঘরের মধ্যেই অদৃশ্য জগতের উদ্দেশ্যে উধাও হয়ে যায়। 

কী মজার ব্যাপার ! ফেব্রুয়ারি মাসের একুশ তারিখ পড়ার সাথে সাথে, হঠাৎ করে দেখা যায়, পোকাগুলি নিজ নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে এবং তাদের বাচ্চাদেরকে ডিম থেকে বের করে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ছেড়ে দিচ্ছে। এখন একটু চিন্তা করে দেখুন, শীত আসছে-কে পূর্বাহ্নে তাদেরকে একথা জানিয়ে দেয় যে জন্য তারা শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে তড়িঘড়ি ঘর বানাতে শুরু করে। এবং এত চমৎকার ও মজবুত কেল্লার মত ঘর বানাতে তাদেরকে কে শেখায় ! কে তাদের কে তিনটি মাস ধরে অভুক্ত অবস্থায় বাইরের আলো বাতাস থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখে ! কে দেয় তাদেরকে এ জ্ঞান বুদ্ধি ও হিকমত ! আবার ফেব্রুয়ারি মাস আসার সাথে সাথে কে তাদেরকে ঐ গভীর নিদ্রা থেকে জাগিয়ে কর্মতৎপর করে তোলে ! আসুন, ঊর্ধ্বলোকে সফরের সাথি ভাইয়েরা, এই রেশম কীটদের প্রদত্ত গায়েবি জ্ঞান সম্পর্কে একবার চিন্তা করুন এবং ভাবুন, কে নিয়ন্ত্রণ করছে আপনাকে, আমাকে, সবাইকে এবং দুনিয়ার সকল সৃষ্টিসমূহকে। 

ওয়েব গ্রন্থনা : আবুল কালাম আযাদ আনোয়ার /সার্বিক যত্ন : আবহাছ এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি, বাংলাদেশ।
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মুরগি ও ডিমের বিস্ময়কর রহস্য 

সৃষ্টির অগণিত রহস্যের মধ্যে আমাদের গৃহপালিত পক্ষীকুলের একটি হল মোরগ মুরগি। তাকিয়ে দেখুন তাদের জন্ম রহস্য এবং চলাফেরার মধ্যে কত আশ্চর্যজনক দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বিষয় রয়েছে। মোরগ-মুরগি ভোর বেলায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই তারা তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের সন্ধানে আবর্জনার স্তূপের দিকে এগিয়ে যায় এবং সেখান থেকে তারা পছন্দ ও রুচি-মত খাদ্য সংগ্রহ করতে থাকে। তাদের বিচিত্র পছন্দ থেকে পোকামাকড়, সাপের বাচ্চা, বিচ্ছু, কীটপতঙ্গ,ঘাস, ফল-ফুল, কাচ পাথর বালি সোনা-চাঁদি-কিছুই বাদ পড়ে না। তাদের পাকস্থলী আল্লাহ তা‘আলার নির্মিত এমনই এক অভিনব কারখানা যেখানে পড়ার সাথে সাথে সকল কিছু হজম বা আত্মস্থ হয়ে যায়। প্রয়োজনীয় উপাদান তাদের শরীরে পৌঁছে যাওয়ার পর বর্জ্য-পদার্থ মল আকারে বেরিয়ে যায়। এমন পাকস্থলী বাঘ-ভল্লুক হাতি-ঘোড়া, এমনকি মানুষেরও নেই, যেখানে লোহা-কাচ পাথর, শাক-সবজি, ঘাস-পাতা, তরিতরকারি, গোশত, মাছ-সবকিছুই হজম হয়ে যায়। যা তার শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে। শুধু তাই নয়, রাব্বুল আলামিন তার মধ্যে এমন বীজ রেখে দিয়েছেন, যার ফলে এমনি আরো মুরগি পয়দা হবে এবং দুনিয়ায় তাদের বংশ বিস্তার হতে থাকবে। এইভাবে, প্রতিনিয়তই আমরা দেখতে পাব যে প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত জীব-জন্তু ও পক্ষীকুলকে আল্লাহ তা‘আলা ভিন্ন ধরনের ওহি বা ইলহাম দ্বারা তাদের কার্যক্রম ও খাদ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করছেন। রাব্বুল আলামিনের ইলহামী ইশারাতে মুরগি জমিনের অভ্যন্তরে ও উপরিভাগের অসংখ্য জিনিস থেকে ডিম দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মালমসলা সংগ্রহ করে নেয়। কিন্তু যখন ডিম দেয়ার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন আল্লাহপাক তাকে গোপন ওহির মাধ্যমে নির্দেশ দেন : এখন তার এতসব খাদ্য দরকার নেই, এতদিন ডিমের খোলস শক্ত বানানোর জন্য নানাবিধ খাদ্যসহ ওইসব ধাতব দ্রব্য প্রয়োজন ছিল। এখন ডিম দেয়া বন্ধ, কাজেই ঐগুলি আর খেয়ো না এবং প্রজননের জন্য এখন নর ও মাদির মিলনের দরকার নেই। এবার একুশ দিনের জন্য বসে যাও, ডিমগুলি তা দিতে থাক। এ জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে যতটুকু প্রয়োজন আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে ততটুকু খাদ্য গ্রহণের জন্য দিনে একবার বের হবে। কতটুকু তাপ কত সময় ধরে দিতে হবে সে বিষয়েও তাকে ইলহামের মাধ্যমে জানানো হয়। তাই সে প্রথম সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বেরিয়ে কিছু খাবার খেয়ে আবার গিয়ে বসে। দ্বিতীয় সপ্তাহে তার বের হওয়ার সময় আরও কমিয়ে দেওয়া হয় এবং তৃতীয় সপ্তাহে তাপ আরও দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখার প্রয়োজনে ডিম থেকে উঠে আসা আরও কমিয়ে দেয়া হয়। শুধু যে ডিমের তাপ সংরক্ষিত রাখার জন্য তার বসে থাকতে হয়, তা নয়, বরং ডিমগুলি মাঝে মাঝে নাড়তে হয়। নেড়েচেড়ে তার সকল দিকের পরিচর্যা সুসমঞ্জসভাবে করা লাগে। এ বিষয়েও তাকে গায়েবি নির্দেশ দেয়া হয়। একুশ দিন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ডিমের মধ্যে বাচ্চার গঠন যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখন গায়েবি নির্দেশ আসে : এখন আর ডিম নাড়াচাড়া নয়, এখন দুনিয়ার জীবনে পদার্পণ করার জন্য বাচ্চা প্রস্তুত, তার দেহ অত্যন্ত নাজুক ; অতএব সে নিজে নিজে চেষ্টা করে শক্ত খোলটি ভেঙে ফেলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে। সুতরাং সবর করতে হবে, যখন তার কানে হালকা হালকা মনোরম আওয়াজ আসতে থাকে। এ সময়ে বাচ্চাকে দেখার জন্য মুরগিটি অস্থির হয়ে উঠে। এজন্য সে ডিমের উপর বার বার ঠোকর দিতে থাকে। তখন তাকে সতর্ক করার জন্য তার কানে গায়েবি শব্দ বেসে আসে : হে নাদান মুরগি, তোর সামান্য ভুলের কারণে ডিমের মধ্যে এতদিন ধরে লালিত বাচ্চাটি মারা যেতে পারে। তুই যদি তোর চঞ্চু দিয়ে ঠোকর মেরে বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি বের করার চেষ্টা করিস সেই আঘাত বা চাপে বাচ্চাটা মারা যেতে পারে। সুতরাং মুরগির কর্তব্য হচ্ছে, বাচ্চা নিজে নিজেই খোল ভেঙে বেরিয়ে আসুক-তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকা। গায়েবের জগতে আল্লাহ তা‘আলার প্রতিপালন, রহমত এবং হেদায়েত দানের কাজ একই সাথে চলছে। এখন আসুন, আমরা বুঝতে চেষ্টা করি কেমন করে অদৃশ্য জগৎ থেকে কীভাবে ডিমের মধ্যে প্রাণ সৃষ্টি সম্ভব হয়। অতি দুর্বল নবজাতক মুরগি বা মুরগির বাচ্চা কঠিন একটি পরদা ও তার উপরের শক্ত খোলের মধ্যে কীভাবে প্রাণ পেল, কীভাবে বন্দী জীবন যাপন করল, কীভাবে পেল পরদা ও খোলের জিন্দানখানা ভেঙে দুনিয়াতে আসার সামর্থ্য ! যে পরদা ও খোলের মধ্যে এতদিন সে বাস করল, সেখানে না ছিল চোখ খোলার কোন উপায়, না বাহু বা পাখনা মেলার জায়গা। সেখানে সে না পা বিস্তার করতে পারে, আর না বাহ্যিক জগতের সাথে তার কোন সম্পর্ক গড়ে উঠে যার ফলে বাইরের কোন সাহায্য পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব। এ সময় তার মালিক, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা দয়াময় আল্লাহ তা‘আলাই তার একমাত্র সাহায্যকারী এবং ত্রাণকর্তা, আর অবশ্যই তার জীবনশিরা বা শাহ্রগ থেকেও তিনি তার সন্নিকটে। ঐ রহস্যময় অজানা-অচেনা গভীর অন্ধকার জগৎ থেকে দিকনির্দেশনা আসে ডিমের খোলের মধ্যে আগত নবীন ঐ বাচ্চাটির জন্য এবং তখন সে তার ছোট্ট মোলায়েম ঠোঁট বা চঞ্চু দিয়ে ঠোকর মেরে মেরে পরদার স্তরগুলি ছিঁড়ে ফেলতে থাকে এবং পরিশেষে বাহিরের শক্ত খোলটি ভেঙে সে বাহিরে আসার পথ করে নেয়। ঠিক কোন্ মুহূর্তে কীভাবে সে পথ করে নেবে, তা তাকে জানানো হতে থাকে কুল মখলুকাতের মালিকের পক্ষ থেকে। যাঁর একক নিয়ন্ত্রণে সবকিছু চলছে ও সংঘটিত হচ্ছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে ডিমের মধ্যে রক্ষিত বিভিন্ন স্তর ও আকৃতি উদ্দেশ্যবিহীন নয়। লাটিমের মত এই গোলকটির নীচের দিকে থাকে একটি কালো ক্ষুদ্র গোলক। এই কালো বিন্দুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে তার মাথা এবং উপরের মোটা অংশটিতে ধড়। এভাবে আরও বিভিন্ন স্তরে তার পাখনা, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, পাকস্থলী ইত্যাদির গঠন হতে থাকে মালিকের ইচ্ছা মত। এসব কিছুর পরিচর্যার জন্য সে ব্যবস্থা নিতে থাকে। 

ডিমের সরু অংশ যেখানে ছোট্ট গোলকটি উৎপন্ন হয়ে মাথা তৈরির কাজ করে, ঠোকর মেরে খোলসটি ভাঙ্গার কাজ কিন্তু ওখান থেকে হয় না। কারণ ঐ অংশটি থাকে অপেক্ষাকৃত ছোট ও শক্ত। ওখান থেকে মাথা বের হতে পারলেও বড় ধড়টি বের হওয়া মুশকিল। এজন্য খোলটির সাথে সংলগ্ন উপরের ঝিল্লির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাচ্চাটিকে ঘুরতে হয় এবং এটা রাব্বুল আলামিনের নির্দেশেই সে করে। তবে, গম্বুজের মত মোটা অংশের দিকে ঘুরে সে ঠোকরাতে থাকে না। এ পদ্ধতি তার বাহিরে বেরিয়ে আসার পথ সুগম না হয়ে তার মৃত্যু ডেকে আনবে। যেহেতু মোটা অংশে থাকে অক্সিজেন ট্যাংক, এজন্য তাকে পাশে ঠোকর দিয়ে বেরোনোর পথ করে নিতে হয়। একটু খেয়াল করলেই আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ব্যবস্থাপনা ও সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বুঝতে পারব। নরম তুলতুলে ঐ মুরগির বাচ্চাটির শরীরে কোন প্রকার চাপ বা আঁচড় না লাগে তার জন্য তাকে তিনি এলহামের মাধ্যমে নির্দেশ দিচ্ছেন : ধীরে ধীরে ঠোকর দিয়ে খোলটির এমনভাবে দাগ করে দাও যেন খোলটি দুর্বল হয়ে দু‘ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তুমি আসানীতে দুনিয়ার আলোতে বেরিয়ে আসতে পার। কে তাকে এই সুনিপুণভাবে ডিমের গায়ে দাগ লাগিয়ে দেয়ার কৌশল ও টেকনিক শেখাল ? এসব আর কিছু নয়, প্রকৃতির যাবতীয় বিষয়ের উপর আল্লাহ তা‘আলার নিয়ন্ত্রণ ও হেদায়েত বা ওহির মাধ্যমে পরিচালনার ফল যা ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তাকালে বুঝা যাবে না। 

মাকড়সা

সকল গৃহের মধ্যে যে ঘরটি সব থেকে সূক্ষ্ম এবং নরম তা হচ্ছে মাকড়সা নির্মিত ঘর। মাকড়সা নিজেও অত্যন্ত নাজুক। এদেরকে রক্তপায়ী প্রাণী-যেমন বিচ্ছু ইত্যাদির বংশোদ্ভুত মনে করা হয়। এরা দুরন্ত অনুভূতিশীল এবং অত্যন্ত মেধাবী বা স্মরণ শক্তিসম্পন্ন প্রাণী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে এক আশ্চর্যজনক জ্ঞান দিয়েছেন। তাদের ঘর তৈরির সকল সরঞ্জাম বা উপাদান তারা তাদের নিজেদের শরীর থেকেই পেয়ে থাকে। বাইরের মাটি পাথর ঘাস পানি ইত্যাদি কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না এবং তারা নিজেরাই এর নির্মাতা। তাদের নিজেদের অস্তিত্ব থেকে সংগৃহীত নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা তৈরি এ ঘরই তাদের একমাত্র নিরাপদ বাসস্থল এবং এই ঘর থেকেই তারা তাদের জীবন ধারণ সামগ্রী লাভ করে। এ ঘরের সুন্দর জালে ধরা পড়ে পোকা মাকড়, মশা-মাছি এবং ছোট ছোট পাখি তাদের খোরাকে পরিণত হয়। আজব এ পোকার জ্ঞান, অদ্ভুত তার বাসগৃহ, আশ্চর্যজনক তার বুনন পদ্ধতি, এ ঘরের দেয়াল ও দরজা বিস্ময়কর, তাঁর জীবনটাও বড় চমকপ্রদ, মৃত্যুও ততোধিক বিচিত্র। মাকড়সা যখন গর্ভবতী হয় তখন গাছের খোল অথবা পাথরের ফোকরের মধ্যে স্থান গ্রহণ করে। তার পেট থেকে ডিম বের হওয়া থেকে নিয়ে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে সে বসে থাকে এবং বাচ্চারা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই তারা মাকে খাওয়া শুরু করে দেয় এবং শক্তিশালী হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এসব পর্যবেক্ষণ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলতে ইচ্ছা হয়। ‘হে সকল বিস্ময়কর ও অজানা বিষয়ের প্রকাশক, অবশ্যই আপনি সর্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়’। 

একটি সিজদা হাজার গোলামি থেকে মুক্তি

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, মূলত: আল্লাহ তা‘আলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা ইতিহাসের কোন যুগেই ছিল না। নবী রাসূলগণ আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করানোর উদ্দেশ্যে এ পৃথিবীতে আসেন নি। কাফেরদের যখন জিজ্ঞাসা করা হতো যে, এ চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তখন তারা বলতো, আল্লাহ। নবী রাসূলগণ এসেছেন আল্লাহকে আড়াল করে সমাজে যে সমস্ত কুসংস্কারের জন্ম হয়েছিল, তা দূর করার জন্য। আল্লাহর গুনাবলী, তাঁর পবিত্র নাম, অন্য কথায় তাঁর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির প্রতি মানুষকে আহ্বান করার জন্যই তাঁরা পৃথিবীতে এসেছিলেন। আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তাঁর সৃষ্টি- নৈপুণ্যে অন্য কারো বিন্দুমাত্রও অংশীদারিত্ব নেই। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই একমাত্র মালিকানার দাবি করতে পারেন। যিনি রিজিক দান করেন, তিনিই আনুগত্য চাইতে পারেন। যিনি প্রতি মুহূর্তে আলো-বাতাস আর পানি-অক্সিজেন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিপালন করে যাচ্ছেন এবং আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন-মাথা শুধু তাঁর সামনে অবনত হতে পারে। অন্য সব মিথ্যা ক্ষমতা আর অসত্য গুণের দাবিদারকে অস্বীকার করে সর্বময় ক্ষমতার প্রকৃত মালিককে স্বীকার করানোর জন্যই পৃথিবীতে নবী ও রাসূলগণ এসেছেন। আর তাঁরা যা নিয়ে এসেছেন, আর নামই হলো ইসলাম। প্রকৃত মালিকের আনুগত্যের স্বীকৃতি। আর এ আনুগত্যের মাধ্যমেই আসে ইহকাল ও পরকালের শান্তি। এটাই হচ্ছে ইসলামের অর্থ ! মূলত: একমাত্র মালিকের আনুগত্য স্বীকার করার মধ্যে বান্দার প্রকৃত আজাদি রয়েছে। এ একটি সত্তার আনুগত্য স্বীকার করলে তাকে অসংখ্য শক্তির সম্মুখে মাথা নত করতে হয় না। আর এটাই সমস্ত কথার মূলকথা। এই কথাকেই ড. ইকবাল তাঁর কবিতায় এভাবে বলেছেন-
সে হলো একটি সিজদা-
যাকে তুমি বোঝা মনে কর, 
প্রকৃতপক্ষে সে সিজদাই তোমাকে 
আরো হাজার সিজদা থেকে নিষ্কৃতি দেয়।

ডিএনএ সংক্রান্ত জ্ঞান 

চিকিৎসা বিজ্ঞানে নজিরবিহীন অগ্রগতি এনে দিয়েছে ক্ষুধা দারিদ্র্য অজ্ঞতা এবং রোগব্যাধি মানুষের চিরন্তন শত্রু। মানুষ সবসময় এর যন্ত্রণা ও পীড়া থেকে মুক্তির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সার্বিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এখনও মানুষের অনেক কিছু অর্জনের বাকি রয়েছে। সুদীর্ঘ গবেষণার ফসল হিসাবে ডিএনএ সংক্রান্ত পরিষ্কার ধারণা আমাদের সম্মুখে এসে গেছে। এর ফলে মানসিক রোগ, হৃদ্রোগ, বহুমূত্র, হুপিংকাশি, মাদকাসক্তি এবং আরো অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের ব্যবস্থা সহজ হয়ে গেছে। এখন এর মাধ্যমে অঙ্গ বিকৃতি ব্যাধি সমূহের প্রতিরোধ সম্ভব হয়ে উঠবে। সত্যি বলতে কি একুশ শতক জিন থেরাপী যুগের সূচনা করেছে। 

ধর্ম-বিমুখতা ও এইডসের আজাব 

আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ও ধর্ম-বিমুখতার কারণে বর্তমান বিশ্বে অবাধ যৌনাচার তীব্র হয়ে উঠেছে। এমনকি সম-মৈথুনও ব্যাপকতর হচ্ছে। কোন কোন নবীর যুগেও তার জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম-মৈথুনের প্রচলন ছিল। এই অপবিত্র অপকর্ম পরিহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে সতর্ক-বাণীও উচ্চারিত হয়েছিল। আল্লাহর শাস্তি হিসাবে লুতের জনগোষ্ঠীর অনিবার্য ধ্বংসের কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই জনগোষ্ঠী সব ধরনের সতর্ক-বাণীকে অগ্রাহ্য করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি গন্ধক ও অগ্নি বৃষ্টির সম্মুখীন হয়ে পুরো জনগোষ্ঠী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইসব অপকর্মের শাস্তি হিসাবে গত কয়েক শতাব্দী ধরে সিফিলিস ও গনোরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। বর্তমানে মানব হন্তা নতুন রোগ এইডস বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। এ রোগ অবাধ যৌনাচারের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে থাকে। এ জন্য এ থেকে নিষ্কৃতির পথ হল পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করা। 

এ যুগের নাস্তিক বনাম জাহেলী যুগের কাফির 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যুগের বড় বড় কাফির আবু জাহেল, আবু লাহাবও আল্লাহর অস্তিত্বকে কোনদিন অস্বীকার করে নি। তারা অস্বীকার করত শুধু তাঁর গুণাবলি ও সর্বময় ক্ষমতার একক অধিকারকে। অন্ধকার যুগ বলে আমরা যাকে আখ্যায়িত করি, সে যুগের লোকেরাও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্মের পূর্বে আবরাহা বাদশা যখন কাবা-ঘর ধ্বংস করতে আসল এবং তার সৈন্যরা কোরাইশ সম্প্রদায়ের কিছু উট ছিনিয়ে নিল। এ উটের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কিছু উটও ছিল, তিনি আবরাহার দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনার লোকজন আমার উট ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে, আমি তা ফেরত চাই। বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমরা কা’বাঘর ধ্বংস করতে এসেছি, সে ব্যাপারে কোন কথা না বলে আপনি সাধারণ উটের কথা বললেন। আব্দুল মুত্তালিব উত্তরে বললেন, আমি উটের মালিক, আমি উট চাই, কা’বাঘরের একজন মালিক আছেন, তিনিই এটা রক্ষা করবেন। কাজেই, এখান থেকে বুঝা যায়, জাহেলিয়াতের যুগেও লোকেরা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। তারা হজ ও উমরা পালন করত। এর সাথে সাথে তারা দেব-দেবীরও পূজা করত। 

ইতিহাসের এক পর্যায়ে সত্য-মিথ্যার ফয়সালা হয়েছিল বদরের ময়দানে, সেখানে আরবের শক্তিধর সেনাপতি আবু জাহেল বদরের ময়দানের দিকে রওনার পূর্ব ক্ষণে কা’বাঘরের গিলাফ ধরে বলল, হে ঘরের মালিক, আমাদের দ্বীন যদি সত্য হয়, তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মুসলিম বাহিনী নিয়ে বদরের ময়দানে আসছে, তার একজনও যেন জিন্দা অবস্থায় ফিরে যেতে না পারে। আমরা যেন তাদেরকে ধরাশায়ী করতে পারি। আর যদি মুহাম্মদের দ্বীন সত্য হয়, তাহলে আমরা আরবের সর্দার ৭০ জনের একজনও যেন জিন্দা অবস্থায় ফিরে না আসি। আল্লাহ তা‘আলা আবু জাহেলের দোয়া কবুল করলেন। 

নাস্তিকদের নিকট একটি জিজ্ঞাসা 

পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝা গেল জাহেলিয়াতের জমানায়ও তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। আমাদের এ যুগের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী নাস্তিকরা আবু জাহেল, আবু লাহাব থেকেও অনেক অধম, হতভাগ্য। দুঃখ হয় এদের বুদ্ধির দাবি শুনলে। মূলত: এরাই সর্ব-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জাহেল। এসব নাস্তিকদের আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই : ধরে নেয়া যাক আল্লাহ নেই, কিন্তু মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসবে, দুটি চক্ষু মুদিত হয়ে আসার সাথে সাথে যখন দেখতে পাবে ফেরেশতাদের, দেখবে জান্নাত- দোজখ, আর দেখবে সবকিছুই এক এক করে উদ্ভাসিত হচ্ছে, তখন কি করবে ? এ অবস্থায় যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পূর্বাহ্নেই প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, তারা তো বেঁচে যাবে। আর আল্লাহ তা‘আলার বেহেশ্ত-দোজখ, ফেরেশতা যদি নাও থাকে (নাউযুবিল্লাহ) তাতেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। তাহলে বুদ্ধিমানের কাজ হলো এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিয়ে উভয় অবস্থায় বিপদমুক্ত থাকার চেষ্টা করা। এ কথাগুলো গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য আমরা মুক্তমনের বুদ্ধিমানদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি। এতে তাঁরা নিজেরা বেঁচে যাবেন অনন্ত অসীম জগতে, যেখানে আর কোন মৃত্যু আসবে না। কুরআনে আল্লাহ তাআলা এভাবে বলেছেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (فاطر: 36-37 

আর যারা অস্বীকার করবে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের জন্য মৃত্যুর আদেশও দেওয়া হবে না যে তারা মরে যাবে এবং শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমরা এভাবেই প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। যেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে প্রভু! আমাদের বের করে নাও এখান থেকে, (এবার) আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা আর করব না। আল্লাহ তা‘আলা উত্তর দেবেন, আমি কি তোমাদেরকে পূর্বেই সময় দেই নি, যখন যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে ? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিলেন। এবার আজাব ভোগ কর। মূলত: জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা-ফাতের: ৩৬-৩৭)

একটি বিতর্কসভার কাহিনী 

আমরা একজন প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদের সাথে এক নাস্তিকের বিতর্ক-সভার বর্ণনা দিয়ে এই আলোচনা শেষ করছি। এক বিরাট জনসমাবেশে উক্ত নাস্তিকের সাথে তার বিতর্কের প্রোগ্রাম ঠিক হলো। কিন্তু উক্ত ইসলামি চিন্তাবিদ অনেক দেরিতে উপস্থিত হলেন। নাস্তিক ভদ্রলোক বলল, এত দেরি করে কেন আসলেন ? আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমরা আসার পথে ছিল একটি নদী। পারাপারের উপায় ছিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ কি দেখলাম ! আমার সম্মুখেই একটা বৃক্ষ গজাচ্ছে। এ বৃক্ষটা অল্প সময়েই বড় হয়ে গেল। অত:পর আসল একটা কুড়াল। এই কুড়ালটি গাছটিকে কেটে ফেলল। তার পর দেখলাম আসল করাত। করাত গাছটিকে ছিলে তক্তা বানিয়ে ফেলল। অত:পর পেরেক হাতুড়ি ইত্যাদি এসে গেল। আর তৈরি হয়ে গেল নৌকা। সে নৌকাটি আমার সম্মুখে চলে আসল এবং সে নৌকা দিয়েই আমি পার হয়ে আসলাম। এতে একটু দেরি হয়ে গেল বৈকি ? নাস্তিক চিৎকার করে উঠল, সাহেব আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন? এতগুলো কাজ কীভাবে নিজে নিজে হয়ে গেল ? চিন্তাবিদ বললেন, এটাই হচ্ছে আপনার বিতর্ক সভার উত্তর। আপনি কীভাবে চিন্তা করতে পারলেন যে, এই বিশাল সৃষ্টি জগতে গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ-পৃথিবী, আলো-বাতাস, গাছ-পালা, মানুষ, পশু-পাখি, অসংখ্য জীব-জন্তু এসব কিছু নিজে নিজেই তৈরি হয়ে গেল ? উত্তর শুনে নাস্তিক হতবাক হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করল এর পিছনে একজন শক্তিশালী সুনিপুণ কারিগর অবশ্যই আছেন। আর তিনিই হচ্ছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ, এ জগতের সৃষ্টিকর্তা ও তার একমাত্র মালিক।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (البقرة: 163 

নিঃসন্দেহে আসমান জমিনের সৃষ্টির মাঝে, রাত্রি ও দিনের আবর্তনের মাঝে, মহাসাগরে ভাসমান জাহাজসমূহে, যা মানুষের জন্য কল্যাণকর দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে ঘুরে বেড়ায়-(এ সবকিছুতে রয়েছে আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শন), আরো রয়েছে আল্লাহ তা‘আলার বর্ষণ করা বৃষ্টির পানির মাঝে, ভূমির নির্জীব হওয়ার পর তিনি এ পানি দ্বারা তাতে নতুন জীবন দান করেন, অত:পর এই ভূখণ্ডে সব ধরনের প্রাণের আবির্ভাব ঘটান। অবশ্যই বাতাসের প্রবাহ সৃষ্টি করার মাঝে এবং সেই মেঘমালা যাকে আসমান জমিনের মাঝে অনুগত করে রাখা হয়েছে -তার মাঝে সুস্থ বিবেকবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (বাকারাহ ১৬৩ )

কালামে পাকের এই একটিমাত্র আয়াতে বিধৃত আল্লাহ পাকের এই নিদর্শন সমূহ চিন্তাশীলদের মনোযোগ আকর্ষণ করে : (ক) আসমান জমিনের সৃষ্টি। (খ) রাত্রি এবং দিনের পার্থক্য। (গ) সাগরে ভাসমান জাহাজ সমূহের মধ্যে মানবকল্যাণ। (ঘ) মহান আল্লাহ কর্তৃক আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের পর বিরান ভূমির সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠা এবং সেখানে সব ধরনের প্রাণী আবির্ভূত হওয়া। (ঙ) বাতাসের প্রবাহ সৃষ্টি (চ) মেঘমালাকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে অনুগত করে রাখা। 

ওয়েব গ্রন্থনা: আবুল কালাম আযাদ আনোয়ার / সার্বিক যত্ন:আবহাছ এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি, বাংলাদেশ
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