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আল্লাহর সৃষ্টির বৈষ্টিত্র্ য দেখ এৈং অনুভৈ কর 

ষ্টৈসষ্টমল্লাষ্টহর রাহমাষ্টনর রাহীম 

আল্লাহর সৃষ্টি ষ্টনরে গরৈষণা কর 

মহান ষ্টিল্পীর সৃষ্টি কত সুন্দর! দকাথাও দকারনা খুুঁত দনই। মহান আল্লাহ পষ্টৈত্র্ কুরআরন ৈরলন,  

ِي ﴿ ا ِطَباٗقا   َسَمََٰوَٰت   َسۡبعَ  َخلَقَ  ٱَّلذ َتۡيِ  ٱۡۡلََصَ  ٱرِۡجعِ  ُثمذ  ٣ ُفُطور   ِمن تََرىَٰ  َهۡل  ٱۡۡلََصَ  فَٱرِۡجعِ  تََفَُٰوت    ِمن ٱلرذِنَٰمۡح َخۡلقِ  ِف  تََرىَٰ  مذ  َكرذ
 .[ ٤  ،٣: امللك] ﴾ ٤ َحِسير  َوُهوَ  َخاِسٗئا ٱۡۡلََصُ  إََِلَۡك  يَنَقلِۡب 

“ষ্টিষ্টন সাত আসমান স্তরর স্তরর সৃষ্টি করররেন।পরম করুণামরের সৃষ্টিরত তুষ্টম দকারনা অসামাঞ্জসয পারৈ না। তুষ্টম 

আৈার েৃষ্টি দেরাও, দকারনা ত্রুষ্টি দেখরত পাও ষ্টক? অতঃপর তুষ্টম েৃষ্টি দেরাও এরকর পর এক। দসই েৃষ্টি 

অৈনষ্টমত ও িান্ত হরে দতামার ষ্টেরক ষ্টেরর আসরৈ। [সূরা আল-মুলক, আোত: ৩-৪] 

স্রিার এত সুন্দর ষ্টনখুুঁত সৃষ্টির মরধয দেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। তাই পৃষ্টথৈীর সৈ ষ্টকেুর ওপর মানুষরকই কতৃৃত্ব কররত 

ষ্টেরেরেন ষ্টতষ্টন। কত দসৌভাগয মানুরষর। মানুষ এ সতযরক আনন্দ ও দভারগর দমারহ তুষ্টি দমরর উষ্টিরে ষ্টেরত পারর 

না।  

মানুরষর পরেষ্টিরের মরধয দিাখ অনযতম। অন্তঃকরণরক দভতরর ও ৈাইরর সষ্টিক পথ দেখাে দিারখর েৃষ্টি। দিারখর 

েৃষ্টির বৈজ্ঞাষ্টনক ও সাষ্টহষ্টতযক গুরুত্ব িা-ই থাক না দকন এর আধযাষ্টিক গুরুত্ব অপষ্টরসীম।  

সাো-কারলা ষ্টিষ্টভর পেৃাে সৈ ষ্টকেু সাো-কারলা দেখাে। রষ্টিন ষ্টিষ্টভর পেৃাে সাোরক সাো, কারলারক কারলা, 

লালরক লাল, সৈুজরক সৈুজই দেখাে। তার দিরেও মূলযৈান সম্পে মানুরষর েু’ষ্টি রষ্টিন দিারখর েৃষ্টি। দিারখর 

রষ্টিন েৃষ্টিরত েুষ্টনোর সৈ ষ্টকেুর প্রকৃত রূপ-রি ধরা পরি।  

এমন মূলযৈান দিাখ রাবু্বল আলামীরনর দেষ্ঠ উপহার। এ দিারখর েৃষ্টি ষ্টেরে আমরা কত কী দেষ্টখ। সুন্দর-কুৎষ্টসত, 

ভারলা-মন্দ, উত্থান-পতন, নগ্নতা-ৈৈৃরতা, প্রাকৃষ্টতক দসৌন্দিৃ, নেন জুিারনা েৃিযাৈষ্টল। আৈার এ দিারখর েৃষ্টি ষ্টেরেই 

কুরআন ও ষ্টকতাৈ পষ্টি। এ দিারখর েৃষ্টিরতই ধরা পরি রাজা-প্রজা এক কাতারর োুঁষ্টিরে স্রিারক দসজো কররে, 

একসারথ কাৈা তাওোে কররে, এক সারথ ধমৃ-কমৃ পালন কররে। এ দিারখর েৃষ্টিই প্রমাণ কররে ষ্টিকাকারল ও 

ৈাধৃরকয মানুষ কত অসহাে, আৈার দিৌৈরন কত িষ্টিমান ও আষ্টমরত্বর অহঙ্কারর দৈপররাো।  

মানৈ সৃষ্টির রহসযই মানুষরক অৈাক করর দেে। দকাষ্টি দকাষ্টি মানুষ, অথি ষ্টভন্ন ষ্টভন্ন দেরহর গিন, কন্ঠস্বর, দিহারা, 

অন্তঃকরণ, মানুরষর দিাখ, ষ্টজহ্বা, নাক, কান, ত্বক, ষ্টলভার, ষ্টকডষ্টন, সরৈৃাপষ্টর মষ্টস্তষ্ক ও হারিৃর বনপুণয ও 

কািৃকাষ্টরতা সষ্টতযই ষ্টক ষ্টিন্তার ষ্টৈষে নে ? আল্লাহ তাআলা ৈরলরেন :  

نَسَٰنَ  َخلَۡقَنا إِنذا ﴿ ۡمَشاج   َفة  نُّۡط  ِمن ٱۡۡلِ
َ
َۢا فََجَعۡلَنَٰهُ  نذۡبَتلِيهِ  أ  .[ ٢: االنسان] ﴾ ٢ بَِصًيا َسِميَع

“আমরা দতা মানুষরক সৃষ্টি কররষ্টে ষ্টমে কাক্রষ্টৈনু্দ হরত, আমরা তারক পরীক্ষা কররৈা। এ জনয আমরা তারক কররষ্টে 

েৈণ ও েৃষ্টিিষ্টিসম্পন্ন”। [সূরা আল-ইনসান, আোত: ২] 
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িখন দেষ্টখ সৈ ষ্টকেু দভে কররও সূিৃ ও রষ্টি ষ্টভন্ন, আলাো সূরিৃর অষ্টস্তত্ব, তখন ষ্টক ষ্টিন্তা না করর পারা িাে 

আল্লাহর কুরসী সৈষ্টকেু দৈিন কররও আলাো ররেরে তাুঁর অষ্টস্তত্ব। একষ্টি েুরলর ৈাইররর দসৌন্দিৃ দিাখ জুিাে 

ৈরি, ষ্টকন্তু ষ্টভতররর কারুকািৃ অৈিযই জ্ঞানীরের ষ্টিন্তারক অষ্টির করর দতারল, মহাষ্টৈজ্ঞানী স্রিার কথা স্মরণ কষ্টররে 

দেে। দিারখর েৃষ্টি ষ্টৈরৈক দৈাধরক নািা দেে িখন দেষ্টখ পাষ্টন ৈাষ্প হরে দমরে পষ্টরণত হে, দমে দোুঁিা দোুঁিা ৈৃষ্টি 

হরে ধরাে নারম এৈং নেী হরে সাগরর ষ্টমলাে। মাষ্টি কত িমৎকারভারৈ স্তরর স্তরর পাষ্টন ধরর রাখরে। েুৈৃা ও 

গােপালা গজারে। মাষ্টির আুঁধারর িসযকণা অঙু্কষ্টরত হরে। ৈাতাস অষ্টিরজনসমৃদ্ধ হরে প্রৈাষ্টহত হরে। আকারি 

সুরিাষ্টভত গ্রহ-নক্ষত্র্ ষ্টৈরাজ কররে, সূিৃ ও িি কত সুিৃঙ্খলভারৈ োষ্টেত্ব পালন কররে, পৃষ্টথৈী নামক দোলনাে 

পাহাি ও পৈৃতগুরলা পৃষ্টথৈীর ভারসাময রক্ষা কররে। খুুঁষ্টি োিাই গ্রহ-নক্ষত্র্ ঝুলরে। ফ্রাষ্টিস দৈকন িথাথৃই 

ৈরলরেন, িারা মাষ্টি দথরক েুৈৃা গজারনা ষ্টকংৈা আকাি দথরক ৈৃষ্টি ঝরার মরতা স্রিার অরলৌষ্টককত্ব অনুধাৈন কররত 

পাররনা, স্রিা তারের সৎপরথ আনার জনয অনয দকারনা অরলৌষ্টককত্ব প্রেিৃন কররন না।  

মানুরষর প্রারণর ষ্টক দকারনা রূপ আরে? ৈাতারসর ষ্টক দকারনা ষ্টনষ্টেৃি আকার আরে? মানুরষর এত সুন্দর দেহষ্টিরল্প 

মরণ হানা দেে দকন? আগুন ষ্টনরভ দকাথাে িাে? পাষ্টখরা ৈহুেূর পথ অষ্টতক্রম কররও আৈার আৈাসিরল ষ্টেরর 

আরস কার ষ্টেক-ষ্টনরেৃিনাে? ষ্টেৈস ষ্টমলারে রারত, রাষ্টত্র্ ষ্টমলারে ষ্টেৈরসর মরধয কার ইষ্টিরত? এসৈ ষ্টৈষে অৈিই 

ষ্টিন্তািীলরের ভাষ্টৈরে দতারল। পষ্টৈত্র্ কুরআরন আল্লাহ সুৈহানাহু ওোতাআলা ৈরলন, 

َۡل  لَُكمُ  رَ َوَسخذ  ﴿ ۡمَس  َوٱنلذَهارَ  ٱَلذ َُٰتَۢ  َوٱنلُُّجومُ  َوٱۡلَقَمَر   َوٱلشذ َر ۡمرِهِۦ    ُمَسخذ
َ
َٰلَِك  ِف  إِنذ  بِأ  [  ٢٢: انلحل] ﴾ ١٢ َيۡعقِلُونَ  ل َِقۡوم   ٓأَلَيَٰت   َذ

“দতামারের জনয আল্লাহ অধীনি করররেন রাষ্টত্র্ ও ষ্টেৈসরক, সূিৃ ও িিরক। নক্ষত্র্রাষ্টজ তাুঁর হুকুরমর অধীন, 

ষ্টনশ্চেই এরত ৈহু ষ্টনেিৃন ররেরে িারা জ্ঞানী তারের জনয”। [সূরা আন-নাহল, আোত: ১২] 

এ পৃষ্টথৈীর গােপালা, জীৈজন্তু, পাহাি-পৈৃত সৈ ষ্টকেু স্রিারক দসজো কররে। মহান রাহমানুর রাহীরমর তসষ্টৈ 

পিরে। দকাষ্টকল মধুর স্বরর, দমৌমাষ্টে গুনগুন করর আল্লাহ পারকর তসৈীহ পিরে। দকউ ৈরস দনই, সৈাই ইৈােরত 

মিগুল, আল্লাহর ষ্টিষ্টকরর ৈযস্ত। কাধু আমরা মানুষ অিথা সমে নি করষ্টে। আল্লাহরক ষ্টিনরত ভুল করষ্টে। মহান 

আল্লাহ পষ্টৈত্র্ কুরআরন ৈরলন,  

لَمۡ  ﴿
َ
نذ  تَرَ  أ

َ
َ  أ َمََٰوَٰتِ  ِف  َمن ۤۥُهَل ُۤدُجۡسَي ٱّللذ ۡرِض  ِف  َوَمن ٱلسذ

َ
ۡمُس  ٱۡۡل َباُل  َوٱنلُُّجومُ  َوٱۡلَقَمرُ  َوٱلشذ َجرُ  َوٱۡۡلِ َوا بُّ  َوٱلشذ ِنَ  َوَكثِير  َوٱدلذ  ٱنلذاِس   م 

ُ  يُِهنِ  َوَمن ٱۡلَعَذاُب   َعلَۡيهِ  َحقذ  َوَكثِير  ۡكرِم    ِمن ََلُۥ َفَما ٱّللذ َ  إِنذ  مُّ  [  ٢١: احلج] ﴾١٨ يََشا ُء۩ َما َيۡفَعُل  ٱّللذ

“তুষ্টম ষ্টক দেখ না আল্লাহরক ষ্টসজো করর িা ষ্টকেু আরে আকািমণ্ডলীরত ও পৃষ্টথৈীরত; সূিৃ, িি, নক্ষত্র্মণ্ডলী, 

পৈৃতরাষ্টজ, ৈৃক্ষলতা, জীৈজন্তু ও মানুরষর মরধয অরনরক। আৈার অরনরকর উপর িাষ্টস্ত অৈধাষ্টরত হরেরে। আল্লাহ 

িারক অপমাষ্টনত কররন তার সম্মানোতা দকউ দনই। ষ্টনশ্চে আল্লাহ িা িান তাই কররন”। [সূরা আল-হজ, আোত: 

১৮] 

আসমান ও জষ্টমরনর এতসৈ দসৌন্দিৃ, অরলৌষ্টককত্ব, মানুরষর অন্তঃকররণর রষ্টিন দিারখর পেৃাে অৈিযই ধরা পিার 
কথা, িষ্টে দস অন্ধ না  হে। মানুষ তার দৈাধিষ্টি, দমধারক কারজ না লাগারল, এ ষ্টনরে ষ্টিন্তা ৈা গরৈষণা না কররল, 
মহান ষ্টিল্পীর সৃষ্টিরক ৈাইররর দিাখ ও মরনর দিাখ দকারনা দিারখই ৈি করর দেখরৈ না। স্রিার অষ্টস্তরত্বর দকাষ্টি 
দকাষ্টি প্রমাণ তার কারে িূনয ৈরল ষ্টৈরৈষ্টিত হরৈ।  
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দিারখর েৃষ্টিরক সষ্টিকভারৈ পষ্টরিাষ্টলত না কররল মানুরষর কলৈ ধ্বংস হরে িাে। মানুষ পকার দিরেও ষ্টনম্নস্তরর 

দপৌঁরে িাে। অসভয, ৈৈৃর, নীষ্টতহীন, েুনৃীষ্টতপরােণ, স্বাথৃপর ও ষ্টৈরৈকহীন হে। ষ্টৈষ্টভন্ন অপরারধ ষ্টলপ্ত হরে পরি। 
মানষ্টসক অিাষ্টন্তরত দভারগ। ষ্টৈপরে আপরে পষ্টতত হে।  

মূলতঃ দ্বীন-েুষ্টনোর সৈ কারজর উৎস হরলা অন্তঃকরণ। আর দিারখর েৃষ্টি হরলা অন্তঃকররণর মুখয বসষ্টনক। এ 
ষ্টৈষরে  আলী রাষ্টেোল্লাহু ‘আনহু ৈরলরেন, ‘দি ৈযষ্টি তার দিারখর ওপর জেী হরত পারর না তার অন্তঃকররণর 
দকারনা মূলয দনই’। আল্লাহ তা‘আলা ৈরলন, 

ۡعُيِ  َخا ئَِنةَ  َيۡعلَمُ  ﴿
َ
ُدورُ  ُُتِۡف  َوَما ٱۡۡل  [  ٢١: اغفر] ﴾ ١٩ ٱلصُّ

“দিারখর অপৈযৈহার ও অন্তরর িা দগাপন আরে দস সম্বরন্ধ ষ্টতষ্টন অৈষ্টহত”। [সূরা গাষ্টের (মুষ্টমন), আো : ১৯] 

মানুরষর েুষ্টনোষ্টৈ ষ্টজরন্দষ্টগ স্বরের মরতা েুষ্টররে িারৈ। তাই েুষ্টনোে দথরকই পরকারলর প্রকৃত জীৈরনর ভাৈনা 
কররত হরৈ। আল্লাহ তা‘আলা ৈরলন,  

ِ  َوَما ﴿ ةُ  َهَِٰذه ۡنَيا   ٱۡۡلََيوَٰ ارَ  ِإَونذ  َوَلعِبر   لَۡهور  إِّلذ  ٱدلُّ  [  ٤٤: العنكبوت] ﴾ ٦٤ َيۡعلَُمونَ  ََكنُوا   لَوۡ  ٱۡۡلََيَواُن   لَِهَ  ٱٓأۡلِخَرةَ  ٱدلذ

“এই পাষ্টথৃৈ জীৈন দতা ক্রীিা দকৌতুক ৈযতীত ষ্টকেুই নে, পাররলৌষ্টকক জীৈন দতা প্রকৃত জীৈন, িষ্টে তারা 
জানত”। [সূরা আল-‘আনকাৈুত, আোত: ৬৪] 

দি েোমে আরলা, ৈাতাস, আগুন, পাষ্টন ও হররক রকম খােয ষ্টেরে ৈাুঁষ্টিরে দররখরেন, তার সারথ ষ্টনমকহারাষ্টম না 
কষ্টর। দিারখর েৃষ্টি ষ্টেরে তাুঁর সৃষ্টিরক দেষ্টখ, মরনর েৃষ্টি ষ্টেরে স্রিারক দেষ্টখ। প্রাণ ভরর তাুঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাি কষ্টর। 
আল্লাহ তা‘আলা ৈরলন, 

﴿ ُ ۡخرََجُكم َوٱّللذ
َ
ِنَۢ  أ َهَٰتُِكمۡ  ُبُطونِ  م  مذ

ُ
ۡمعَ  لَُكمُ  وََجَعَل  اَشۡي  َتۡعلَُمونَ  َّل  أ بَۡصَٰرَ  ٱلسذ

َ
ۡف  َوٱۡۡل

َ
 [  ٨١: انلحل] ﴾٧٨ تَۡشُكُرونَ  لََعلذُكمۡ  َدةَ َوٱۡۡل

“আর আল্লাহ দতামারের দৈর করররেন দতামারের মাতৃগভৃ দথরক এমতাৈিাে দি, দতামরা ষ্টকেুই জানরত না। ষ্টতষ্টন 
দতামাষ্টেগরক ষ্টেরেরেন েৈণিষ্টি, েৃষ্টিিষ্টি এৈং অন্তঃকরণ, িারত দতামরা কৃতজ্ঞতা প্রকাি কররা। [সূরা আন-
নাহল, আোত: ৭৮] 

েৃষ্টিিষ্টি আল্লাহর পরম ষ্টন‘আমত। আসুন েৃষ্টিিষ্টিরক কারজ লাষ্টগরে স্রিার অেুরন্ত জ্ঞান রারজয প্ররৈি করর স্রিার 
সৃষ্টিরক মরমৃ মরমৃ অনুধাৈন কষ্টর। ৈাইররর দিারখর েৃষ্টিরত আর মরনর দিারখর েৃষ্টিরত একাকার হরে ঈমানী িষ্টি 
ৈৃষ্টদ্ধ কষ্টর এৈং আমরল সারলরহর হাত প্রসাষ্টরত কষ্টর। তরৈই আল্লাহর খাুঁষ্টি দপ্রষ্টমরকর প্রষ্টতষ্টি মুহূতৃ, প্রষ্টতষ্টি সৎ 
কাজ হরৈ ইৈােত। 

সমাপ্ত 
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