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কার ইবাদত করব, েকন করব? 
  

এ মহািবে� মানুেষর অি�� অতয্  র�রূ�পূ েযেহতু 

�া�ীজগেতর মেধয েকবল মানুেষরই িবেবক রেয়েে, ভাল -ম� 

িবেবচনা করার কমতা রেয়েেূ তাই জীবন সংসােরর ররেত 

ররেত মানুষেক তার সুকীিতপর জনয রুর রু ত করা হয়, আবার 

দু�র িতর জনয িতরুার করা হয়ূ মানুষ তার বুিিেক কােজ 

লািগেয় তার েচেয় অিধক শি�ধর, অিত িহং�, অতয্ িবষধর, 

িবশালেদহী �া�ীেক রযপ্ বশ করেত সকম হয়ূ অেনক সময় 

েদখা যায় িবশালাকায় হাতীিটর মাহত েোা একিট মনুষয বাবা 

অথবা শি�শালী অে�র সওয়ারী একজন নাবালক িশশূ জেল-

�েল এমন েকােনা �া�ী েনই মানুষ যােক বশ করেত রােরিনূ 

বড় িতিম মােিটেকও মানুেষর কােে হার মানেত হেয়েেূ 

িক�, এ বুিিমান মানুষ যার কােে �া�ীজগেতর সকেলই ই�ায়-

অিন�ায় নিত �ীকার কের, েসিক অনয েকােনা শি�মােনর কােে 

নত হেত বাধয? অনয েকােনা স�ার কােে আরনােক সঁের েদয়ার 

েকােনা আবশযকতা িক মানেবর রেয়েে? অনয কথায় মানুেষর 
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জীবেন উরাসনা বা ইবাদেতর �েয়াজনীয়তা কতটুকু? আেদৗ িক 

মানুষ কােরা কােে মাথা নত করেত বাধয? নািক এসব ধমপাােদর 

েগাঁড়ািম ৈব িকেুই নয়ূ আসুন অ্েরর জানালােক উ�ু� েরেখ, 

দরি�েক �সািরত কের, িবেবকেক কােজ লািগেয় এ -ক-টু ভািবূ  

�থেমই আসা যাক, এ মহািব� সরি�র উৎস স�েকপূ এ স�েকপ 

যিদ আমরা নানা জেনর নানা কথা অনুসাােন �বর� হই স�বতঃ 

েকােনা কূলিকনারা রাব নাূ তেব এ সং�া্ েমৗিলক মত িক� 

দুইিটূ এক  :এ িব�জগেতর একজন ��া আেেন , িতিন এ 

মহািব�েক সরি� কেরেেন এবং িনয়�� কের যাে�নূ দুই  :এ 

িব�জগেতর েকানে◌া ��া েনই, অনয েকােনা উরােয় এর সরি� 

হেয়েে এবং �য়ংি�য়ভােব এ জগত রিরচািলত হে�, এর 

িনয়�ে� কােরা হাত েনইূ এ দুেটা োড়া আেরা েযসব মতামত 

রেয়েে েস েলা এ মততেয়র শাখা মত বা সসসািরত মতামতূ 

আমরা িনি�তভােব এ কথা বলেত রাির এ ররিথবীর অিধকাংশ 

মানুষ �থম মেতর �ব�াূ কার� ররিথবীর অিধকাংশ মানুষ 

েকােনা না েকােনা ধেমপর অনুসারীূ আর ধমপসমূেহর মূলকথা হল 

��ার উরাসনা করাূ তা একক স�ার জনয েহাক অথবা 
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একািধক স�ার জনয েহাকূ সুতরাং ��ার জনয উরাসনা সাবয� 

করার আেগ তারা ��ার অি��েকও সাবয� করেব - এটাই 

েযৗি�কূ আর িততীয় মেতর রেক রেয়েেন অেরকাকর ত কম 

সংখযক মানুষূ তােদর মেধয নবয মতবাদসমূেহর �ব�ােদর 

ব�বয এ বযারাের অিত ত� এবং মেতর উরর তােদর অব�ানও 

অিত মজবুতূ েযমন, �তযকবাদ বা দর�বাদ (positivism) যার 

�ব�া হে�ন ফরািস দাশপিনক ও ওগয� কঁৎ; মানবতাবাদ বা 

মানবত�বাদ (humanism) যার �ব�া হে�ন জন েডিভড; 

কিমউিনজম (communism) যার �ব�া হে�ন কালপ মাকপস 

ইতযািদ নবয দাশপিনক িথওরীর �ব�ারাূ 

এবার আসা যাক সু� িবেবক িক বেল? উরিরউ� দুেটা মেতর 

েকানিটর রেক একজন সু� মানুেষর িবেবক সায় েদয়?  

যারা িততীয় মেতর �ব�া তােদর মেধয েকউ হেলন �কর িতেত 

িব�াসীূ তারা বেলন, এই মহািব� �কর িতর িনেজর সরি�ূ 

রদােথপর িবিভভ অংেশর মােে িবি�য়ার ফেল েকােনা ধরেনর 

ই�া বা উে�শয োড়া তার িবিভভ অংশ েলা একিট িনিদপ� 

অবয়ব ও িনিদপ� রিরমাে� জেড়া হেয় আসমান, জিমন, মানুষ ও 
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উি�দ ইতযািদর অি�� হয়ূ িবি�য়ার কারে� রদােথপর িবিভভ 

অংশ িবিভভ ধরেনর আকর িত ধার� কের যার ফেল মহািবে�র 

�া�ীজগত ও জড়জগেতর মােে ে��ী ৈবিচ� �চুরূ 

আমরা যিদ এ মতাবল�ীেদরেক িজেজস কির - আরনারা �কর িত  

বলেত িক বুোেত চানূ তারা হয়েতা বলেবন - �কর িত হে� এ 

জগেতর অি��শীল িবিভভ স�া; েযমন - �াি�জগত , উি�দজগত, 

জড়জগতূ অথবা বলেবন �কর িত হে� এ মহািবে� িবদযমান 

িবিভভ ব�র নানা রকম ৈবিশ�য বা  �; েযমন, উ�তা ও ঠা�া, 

গিতময়তা ও জড়তা, কািঠনয ও তারলয ইতযািদূ তর তীয় েকােনা 

জবাব তারা আেদৗ িদেত রারেব নাূ উ�র তােদর েযটাই েহাক 

না েকন - িকভােব ভাবা েযেত রাের েকান ে◌া িবেবকহীন স�া 

িবেবকবান েকােনা স�ােক অি�� িদেব?! মানুষ িবেবকবান �া�ী, 

তার রেয়েে িনজ� ই�াশি�, লকয -উে�শয , অনযেক রিরচালনা 

করার কমতাূ সুতরাং )�কর িত (যার িনেজর েকান ে◌া ই�াশি� 

েনই তার রেক িক স�ব এমন কাউেক সরি� করা যার �ত� 

ই�াশি� রেয়েে, যার কাযপাবলী িবেশষ েকােনা উে�েশয সািধত 

হয়?! অথবা �কর িতর রেক িক স�ব এ িবশাল জগতেক এত 
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িনরুনভােব রিরচালনা করা, েয িনরুনতার �মা� আমরা আমােদর 

চািররােশর �িতিট িজিনেসর মেধয লকয কির?! 

তাোড়া রদােথপর অংশ েলার েতা িনজ� েকােনা ই�াশি� েনই; 

েস িকভােব নেভাম�ল, ভূম�ল, �া�ীজগত, উি�দজগত, মানুষ 

ইতযািদ নানা ে��ীেত িবভ� কের মহািবে� ৈবিচ� আনল?! 

েয রদােথপর িনেজরই িবেবক েনই, দরি�শি� েনই েস িকভােব এ 

ররিথবীর ব� েলােক িবনয� করেব, �ের �ের সাজােব?! েয 

রদােথপর কথা বলার কমতা েনই েস িকভােব িবিভভ ব�র 

ভিবষযৎ িনেয় িচ্া করেব, ভিবষযেতর �েয়াজন েমটাবার 

রিরক�না করেব?! 

বর� �কর িতবাদীেদর এ মতামেতর অথপ দাঁড়ায় এই েয, রািন 

িনেজই িনেজেক সরি� কেরেে, ররিথবী িনেজই িনেজেক সরি� 

কেরেে, আসমান িনেজই আসমানেক সরি� কেরেে, িবিভভ ব� 

িনেজই িনেজেক অি�� িদেয়েে এবং িবিভভ ে��ীেত িবভ� 

হেয়েেূ অথপাৎ েয সরি� েসই আবার ��াূ এটা অস�ব, 

অেযৗি�ক। এর ফেল িবপরীত ধেমরর  দু   সত িমিলত 
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হওয়ত আবশয্ হেয় পেেড়  অবত ততে র এ মততমেতর 

আউট ফদ ট হল ে্তনে◌া কার� োড়া েয েকােনা িকেুর অি�� 

হওয়া স�ব; যা িনতা্ �া্ কথাূ েয েকােনা িবেবকবান বযি� 

এ মেতর �িতবাদ করেবনূ কার� এ ররিথবীর দালান -েকাঠা , 

বাড়ী -গাড়ী , আসবাবর� ইতযািদ সবিকেু েকােনা না েকােনা 

মাধযমেক আ�য় কের ৈতরী হেয়েেূ মাধযম োড়া েকােনাটাই 

অি�� লাভ কেরিনূ সুতরাং এ মহািব� িকভােব েকােনা মাধযম 

োড়া অি�� লাভ করেব!? 

িততীয় মেতর �ব�ােদর মেধয েকউ আবার িবজানীেদর েগাঁড়া 

অনুসারী, যারা ররীকাগাের িনরিবি�ভ গেবষ�ার রর েকােনা 

িবষেয় িসিাে্ েরৗেেন এবং মত েরশ কেরনূ িবজানীেদর েকউ 

েকউ অেনযর িচ্াধারা তারা �ভািবত হেয় িকেু সমেয়র জনয 

নাি�কযবােদর �িত নতজানু হেলও যখিন তারা িনেজর সামেন 

মু� িচ্ার তার উ�ু� করার �য়াস চািলেয়েেন তখিন তারা এ 

িসিাে্ উরনীত হেয়েেন েয এ ররিথবীর একজন ��া আেেনূ 

এ রকম একজন িবজানীর নাম হে� �া� েলনূ িযিন 

বােয়ােলািজর গেবষক িেেলনূ িতিন বেলন, “যিদ আমরা েমেন 
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িনই এ জগত অি��শীল, তেব এ অি�� ও এর উৎসেক আমরা 

িকভােব বযাখযা করব? এ �ে�র উ�েরর চারিট স�াবনা থাকেত 

রােরূ 

এক: হয়ত বলা হেব এ মহািব� ক�না োড়া আর িকেু নাূ এ 

মতামত আমরা শরেত যা েমেন িনেয়িে তার সােথ সাংািষপক-

অথপাৎ এ মহািব� অি��শীলূ 

দুই  :অথবা বলা হেব এ মহািব� িনেজ েথেকই িনেজ সরি� 

হেয়েেূ সহজজান  (intuition) এ মতেক �তযাখান কেরূ 

িতন  :অথবা বলা হেব এ মহািব� অনািদ, যার েকােনা শর নাইূ 

এ মত আুাহেত িব�াসীেদর মেতর সােথ সাদরশযরূ�প, যারা বেলন 

সরি�কতপা অনািদূ িক� মহািবে�র িনয়মনীিত এটাই �মা� কের 

েয - এ মহািব� একটা সমেয়র সােথ জিড়ত এবং িনিদপ� একটা 

ক� েথেক এর যা�া শর হয়ূ সুতরাং এ মহাবি◌� একটা 

াটনার ফল বেট, িক� এ সুিনরুন, িবনয� াটনােক েকােনা ৈদব 

াটনা বেল আখযািয়ত করা যােব নাূ অতএব এ মতও বািতলূ  
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চার  :অথবা বলা হেব এ মহািবে�র একজন ��া রেয়েেন িযিন 

অনািদ, িতিন এ মহািব�েক অি�� িদেয়েেন, এর আেগ 

মহািবে�র িকেুই িেল নাূ েকােনারর আরি� না কের িবেবক এ 

মতটােক  �হ� কের এবং এ মতেক �হ� করার ফেল িভভ 

েকােনা স�াবনার অবতারনা হয় না, যা এ মতেক অসার �মাি�ত 

করেত রােরূ সুতরাং এ মেতর উরর িনভপর করা অরিরহাযপূ ” 

জন ি�ফলযাা কাসপার নােম অরর এক গি�তিবদ ও রদাথপ 

িবজানী বেলন, “রদাথপ িবজান আমােদরেক েয �মা� িদে� তা 

হে� - িকেু িকেু রদাথপ  ংেসর রেথ এ ে�ূ িক� এর 

েকানে◌ািট খুব �ত এ ে�, আবার েকােনািট খুব ধীের এ ে�ূ 

এর িভি�েত বলা যায় েয ‘রদাথপ িচর�ায়ী নয়’, সুতরাং রদাথপ 

অনািদও নয়ূ রদাথপ িবজান ও িবজােনর অনযানয শাখার সূ� েলা 

এ �মা� েদয় েয, রদােথপর শরটা খুব �ত িেল না, আবার 

�মধারায়ও িেল নাূ বরং হঠাৎ কের রদােথপর উৎরি� হয়ূ 

এমনিক িবজান আমােদরেক রদােথপর সিঠক উৎরি� কালটাও 

েবর কের িদেত সকমূ এর উরর িনভপর কের বলা যায় ব�জগৎ 

সর� এবং সরি�র রর েথেক তা িবেশষ িনয়ম ও িবেশষ ধমপ েমেন 
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চলেেূ ৈদব�েম এর সরি� হয়িনূ সুতরাং এ ব�জগৎ যখন িনেজ 

িনেজেক সরি� করেত রােরিন এবং িনজ� গিতরথ ও আরনার 

ধমপ িনেজ িনধপার� করেত অকম, সুতরাং তা জান ও �জার  ে� 

 �ািিত েকােনা এক মহান স�ার কুদরেত সরি�ূ” 

উরিরউ� েযৗি�ক ও ৈবজািনক �মাে�র আেলােক এটাই 

�মাি�ত হয় েয, মহািবে�র উৎরি� স�েকপ �থম মতই সিঠকূ 

অথপাৎ এ মহািব� মহান ��ার সরি� োড়া আর িকেু নয়ূ এ 

মহািব� তাঁর আেদেশ সরি� হেয়েে, তাঁর িনেদপেশ িনয়ি�ত হে� 

এবং তাঁর ইশারায়  ংস হেবূ সুতরাং এ মহািবে�র অনযানয 

�া�ীর নযায় মানুষও েস মহান ��ার একটা সরি� এবং তাঁর 

িনময়নীিতর কােে নত হেত বাধয; চাই তা ই�ায় েহাক অথবা 

অিন�ায় েহাকূ তার সােথ সােথ এ কথাও �মাি�ত হয়, মহান 

��া জান ও �জায় ভুিষত এবং তাঁর জান সরি�কুেলর জােনর 

অেনক উে পূ সরি�কুল তাঁর জান সীমানায় েরৗোর সামানযতম 

কমতাও রােখ নাূ সরি�র আয়ু, কয়,  ংেসর িনি�ত জান 

একমা� তাঁর কােে রেয়েেূ 
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��ার অি�ে�র উরর িনি�ত িসিাে্ আসার রর আমােদরেক এ 

িসিাে্ আসেত হে� -  ��া িক একজন না এ কািধক? এই 

�সে� আমােদরেক খুব েবশী আেলাকরাত করেত হেব বেল মেন 

কির নাূ কার� এটা খুব ত� িবষয়ূ যিদ ধের িনই - এ ররিথবীর 

��া একজন নয়, একািধক তেব আমােদরেক এসব �ে�র উ�র 

িদেত হেব -  তােদর েক আেগ েক রের ? েক কার েচেয় 

শি�শালী? কার িনেদপেশ মহািব� রিরচািলত হে�? অথচ রূেবপর 

আেলাচনা েথেক এ কথা ত� হেয় েগেে েয, ��া অনািদ, কােলর 

বােন তাঁর অি��েক আবি করা েথেক িতিন রিব�; বরং কাল 

বা সময় তাঁর সরি�কুেলর অ্ভুপ�ূ কােলর অি�ে�র আেগ 

অতীত -বতপমান-ভিবষযৎ বেল িকেু িেল নাূ আর ��া যিদ 

একািধক হন এবং তােদর শি�ও সমমােনর হয় তাহেল এ 

মহািব� রিরচালনায় িব� েদখা েদয়া �াভািবক িেল; অথচ এ 

ধরেনর েকােনা িব�তা সরি�র শর েথেক আজ অবিধ েদখা 

েদয়িনূ অথপাৎ মহািবে�র িনয়�� যিদ দুজেনর হােত থাকত 

তাহেল একজন বলেতন - আজ সূযপ রি�ম িদক েথেক উিদত 

হেব; অনযজন বলেতন - না , আজ সূযপ রূবপ িদক েথেকই উিদত 

হেবূ এভােব মহািবে�র  ংস অিনবাযপ হেয় রড়তূ িক� এমন 
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িকেু আেজা ােটিনূ যিদ বিল - না তারা একজন অনযজেনর 

েচেয় শি�শালী অথবা বিল সরি�র েকে� দুজেনর অংশ�হ� 

থাকেলও িনয়�ে�র েকে� দুজেনর অংশ�হ� েনই; তাহেল 

দুজেনর একজনেক বযথপতার  ে�  �ািিত করা হল যা ��ার 

শােন সােজ নাূ ��া হেবন িতিন িযিন যাবতীয় রূ�পতার  ে� 

ভূিষত; সকল বযথপতা, হীনতা ও দীনতার িযিন উে পূ 

এমনিক এ ররিথবীর িবিভভ ধেমপর অনুসারীেদর মেধয যারা 

একািধক উরােসযর উরাসক তারাও এ কথা বেলন না েয, ��া 

একািধকূ তারা মেন কেরন উরাসনা রাওয়ার েযাগয স�া 

একািধক, িক� মহািব� সরি� কেরেেন একািধক স�া এ কথা 

তারাও বেলন নাূ ি��ানেদর কথাই ধরা যাক না; তারা 

ি��বােদ িব�াসী - অথপাৎ তারা িরতা , রু� ও রিব� আ�ার 

উরাসক - তার ◌াও এ কথা মেন কেরন না েয এ িতনজেন িমেল 

মহািব� সরি� কেরেেনূ বরং তারাও বেলন মহািবে�র ��া 

একমা� িরতাূ আর যীশূ )তােদর দরি�েত (তাঁর রু� িহেসেব 

উরাসনা রাওয়ার েযাগয এবং রিব� আ�া েযেহতু এ দু'জেনর 

মােে বাতপাবাহক িেেলন, সুতরাং তােদর দরি�েত িতিনও উরাসনা 
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রাওয়ার েযাগযূ অথবা িহ�ু ধমপাবল�ীেদর কথা িবেবচনা করেলও 

েদখা যায়, তারা বহ  �ের িব�াস করেলও সবাইেক তারা ��া 

মেন কেরন নাূ বরং একজনেকই তারা ��া মেন কেরনূ 

অতএব আমরা এ িসিাে্ আসেত রারলাম এ মহািবে�র ��া 

একজন এবং মহািব� সরি�েত তাঁর সােথ অনয েকােনা স�ার 

অংশ�হ� িেল না, তাঁর একক িনেদপেশ এ মহািব� সরি� হেয়েেূ  

এখন আমােদর এ িসিাে্ আসা �েয়াজন মানুষ িক তার ��ার 

�িত নিত �ীকার করেত বাধয? মানুষেক িক তাঁর উরাসনা করেত 

হেব? 

��ার �িত নিত �ীকার বা বশযতা �ীকার দু রকম হেত রােরূ 

এক  :অিন�াধীন নিত �ীকারূ দুই :ই�াধীন নিত �ীকারূ  

অিন�াধীন নিত �ীকার হে� এমন যােত সরি�কুেলর ই�া বা 

অিন�ার েকােনা �ভাব েনইূ অথপাৎ  সব িনয়ম বা িবিধ-

িবধােনর �িত নিত �ীকার করা েয েলা ই�ায় বা অিন�ায় 

ল�ন করার সাধয এ মহািবে�র কােরা নাই; েহাক মানুষ অথবা 

অনয েকােনা সরি�ূ েযমন - রাতিদেনর আবতপন , জ� -মরতুযর 
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িবিধবি রীিত, চ� -সূেযপর উদয়-অ� , েজায়ার -ভাটার আবহমানতা 

ইতযািদূ এমন িক িবেবেকর অিধকারী �া�ী “ মানুষ” রযপ্ তার 

িনেজর েদেহর েকে� ��ার িনয়ম মানেত বাধযূ মানুেষর 

হদির�, িশরা -উরিশরা , িকডনী অথবা অনয েয েকান অ� িঠক 

েসভােব কাজ কের চলেে েয ফমুপলা ��া িনধপার� কের িদেয়েেনূ 

েকােনা বযি� িনেদপশ িদেয়, েজার খািটেয় এ েলার গিতরথ 

রিরবতপন করেত অকমূ অতএব �থম �কােরর নিত �ীকার 

করেত সরি�কুেলর সবাই বাধযূ চাই েস মানুষ েহাক অথবা অনয 

েকােনা �া�ী েহাক অথবা অনয েকােনা সরি� েহাকূ 

আর ই�াধীন নিত �ীকার হে� - যা করেত ��া কাউেক বাধয 

কেরনিনূ যার ই�া েস তাঁর বশযতা �ীকার কের, তার কােে নত 

হয়ূ আর যার ই�া েস তাঁর বশযতা �ীকার কের না, তাঁেক মােন 

নাূ এ �কােরর নিত �ীকারেক ধমপাবল�ীরা “ইবাদত”, ‘উরাসনা’ 

“রূজা” ইতযািদ বেল আখযািয়ত কের থােকনূ িক� িবেবক কী 

বেল? িবেবক িক ��ার উরাসনা করােক আবশযক সাবয� কের? 

নযােয়র দাবী িক ��ার �িত বশযতা �ীকার করা? আসুন এ 

িবষেয় একটু রযপােলাচনা কিরূ 
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এক  :এ ররিথবীেত যিদ মানুেষর যাবতীয় �েয়াজন েলার িদেক 

দরি�রাত করা হয় তেব েদখা যােব সব েলা �েয়াজন বা চাওয়া-

রাওয়া দুেটা িবষেয়র মেধয সীমাবিূ েকানে◌া কলযা� লাভ করা 

এবং অকলযা� েথেক রকা রাওয়াূ খাদয, ব�, বাস�ান; হািস-

খুিশ, িনরার�া, মানিসক �শাি্ ইতযািদ সব কলযাে�র অ্ভুপ�। 

আর েরতগ, েশাক, যুি -িব�হ ; কাভা, বযথা -েবদনা ইতযািদ সব 

অকলযাে�র অ্ভুপ�। েযেহতদ  মহতন ��ত ্লযতা ও 

 ্লযতোরও ��ত এবব ্লযতা ও  ্লযতোর ণতগ-

বােটায়ারা তাঁর হােতূ এ মহািবে� এমন েকানে◌া স�া েনই িযিন 

কলযা� আনয়েন, অকলযা� েথেক রকা করেত সাবপকি�ক মানুেষর 

রােশ থাকেত রাের; একমা� ��া োড়াূ অতএব মানুেষর উিচত 

কলযা� রাওয়ার জনয, অকলযা�েক �িতহত করার জনয ��ার 

ি�য়ভাজন হওয়া, সাবপকি�ক ও সবপেকে� তাঁর আেদশ েমেন 

চলার মাধযেম তাঁর িনকটবতপী হওয়াূ আর এেকই বেল ��ার 

ইবাদত, উরাসনা, রূজা বা দাস�ূ অতএব মানুেষর িনেজর �ােথপ 

��ার উরাসনা করা তার উরর আবশযকীয়ূ 
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দুই  :সরি�কুেলর জান ��ার জােনর সামানযতম অংশমা�ূ মানুষ 

অতীত জীবন ভুেল যায়, বতপমান স�েকপ সামানযটুকু জান রােখ, 

আর ভিবষযৎ স�েকপ েস িকেুই জােন নাূ তাোড়া মানুষ যতটুকু 

জান রােখ তাও ��া�দ�ূ িক� ��ার জান সবপবযারী, িতিন 

�িতিট অ�ু -ররমা�ুর অতীত , বতপমান, ভিবষযৎ রুুানুরুুভােব 

জােননূ েকান ফমুপলা মানব জীবেনর জনয উরেযাগী, েকান 

ফমুপলায় মানব জীবেনর সমসযা েলার �ায়ী সমাধান িমলেব এ 

জান একমা� ��ার রেয়েেূ অতএব মানুেষর উিচত ��ার েদয়া 

িবিধিবধান েমেন চলাূ তারঁ আেদশ রালন করা, িনেষধ েথেক 

িবরত থাকা; এটাই ��ার উরাসনাূ 

িতন  :েয েকান ে◌া ভাল  ে�র �িত মানুষ �কর িতগতভােব দূবপলূ 

ভাল  ে�র অিধকারীেক সবাই ভােলাবােসূ �ােশর ভাল ো�েক, 

েমধাবী েেেলিটেক সবাই বাু িহেসেব েরেত চায়ূ আর এ 

ভাল � েলার িযিন ��া তাঁর মােে এ  � েলা রূ�পামা�ায় 

িবদযমান আেে বেলই েতা  সব  ে�র িকি�ত মা�া িতিন 

সরি�েক িদেত েরেরেেনূ অতএব মানব �কর িতর দাবী ��ােক 

ভােলাবাসা, আর ��ােক ভােলাবাসাই হল উরাসনার মূল কথাূ 
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েযেহতু উরাসনা বলেত বুোয় “রূ�প ভােলাবাসার সােথ রিররূ�প 

নিত �ীকার করাূ” অতএব মানুেষর সহজাত �কর িতর দাবী 

��ার উরাসনা করাূ েযেহতু িতিন সরি�র েচেয় উ�ম এবং িতিন 

যাবতীয় উ�ম  �াবলীেত অিভিষ�ূ 

�বােক আর দীাপািয়ত না করার �ােথপ এ �মা� েলােক আমরা 

যেথ� মেন করিে এবং আমরা এই িসিাে্ উরনীত হেত 

রারলাম েয মানুেষর উরর ��ার উরাসনা করা আবশযক; তা তার 

িনেজর �ােথপই, িনজ �েয়াজেন; ��ার এেত েকােনা লাভ বা কিত 

নাইূ তাহেল এবার এ িসিাে্ আসা উিচত ��ার সােথ িক অনয 

কােরা উরাসনা করা যােব, নািক এককভােব তাঁর উরাসনা করেত 

হেব? 

রূেবপর আেলাচনােত আমরা েয সকল  �াবলী ও ৈবিশে�যর 

কারে� ��ার উরাসনা করার রেক �মা� েরশ কেরিে েস সকল 

 �াবলী েযমন - সরি� করার কমতা , এ িব�েক িনয়��, িনখঁুত-

জান, ভাল -আনয়ন ও ম�-দমেনর কমতা একমা � ��া োড়া 

আর কােরা কােে েনইূ অতএব উরাসনা রাওয়ার িনর�ুশ 

অিধকার ��ার একারূ অনয েকউ এ অিধকাের তার সােথ 
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অংশীদার নয়ূ বরং ��া িনেজই োাষ�া িদেয়েেন - “েতামােদর 

উরাসয একজন, িতিন বযতীত আর েকউ উরাসনা রাওয়ার 

হকদার নয়ূ”  ]সূরা আল-বাকারাহ :১৬৩ [ এবং েযেহতু িতিন 

বযতীত এ মহািবে�র আর সবিকেু তাঁর সরি�, তাঁর অনুগত দাস; 

অতএব মিনবেক বাদ িদেয় এক দাস আেরক দােসর �িত নিত 

�ীকার িক আেদৗ যুি�স�ত? আমরা েয সূযপ েদখেত রাি� েস 

েতা তার ��ার িনেদপেশ আেলা িদেয় যাে�ূ েয িবশাল সমু� 

েদখিে েস েতা তার সরি�কতপার আেদেশ বহমানূ েয িবশাল 

আকাশ েদখিে তাও েতা তারঁ ��ার কুদরেত দাঁিড়েয় আেেূ 

অতএব এেদর রুজা -অচপনা করা িক আেদৗ েযৗি�কূ  

েয যীশর রুজা করা হয় িতিন েতা মানবূ আর মানব িক মহান 

��ার সরি� নয়  !তাহেল সরি�েক িকভােব ��ার  �ারয অিধকার 

েদয়া হেবূ েয ‘রিব� আ�ার’ (িজ�াইেলর  (রূজা করা হয় েসও 

েতা এ মহািবে�র একটা এককূ তাহেল েস ও েতা ��ার সরি�ূ 

অতএব িকভােব তােক ��ার মযপাদা িদেয় তাঁর �িত নিত �ীকার 

করা হেবূ তা-িক অজতা নয় !  
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আর মািটর ৈতরী রুতুল েদবতা; তার েতা না আেে �া�, না আেে 

�ব�শি�, না আেে দরি�শি�ূ িনেজর রক�ােবক� েস িনেজ 

করেত রাের নাূ তাহেল েস িকভােব দরি�শি�, �ব�শি� ও 

বাকশি�র অিধকারী িবেবকবান মানেবর উরাসয হেবূ তার 

িনেজর েদহেক �িতিনয়ত ধুেয় মুেে রাখার জনয েস অেনযর 

মুখােরকীূ তাহেল েস িকভােব মানুেষর অকলযা� দূর করেব! 

এ িনিরেখ আমরা বলেত রাির মহান আুাহ এ মহািবে�র ��াূ 

িতিন বযতীত আর যা িকেুর উরাসনা করা হয় না েকন তারা বা 

েস েলা �েতযকিট এ মহািবে�র এেককটা একক বা এেককটা 

অংশূ আর মহািবে�র সবিকেু েযেহতু আুাহ রােকর সরি� 

সুতরাং এসব কি�ত উরাসযরাও আুাহ রােকর সরি�ূ অতএব 

মহান ��া আুাহর সােথ এসব উরােসযর উরাসনা করা মােন 

��ার অিধকার কুষ করা, সরি�েক ��ার আসেন সমাসীন 

করােনাূ িনঃসে�েহ এটা মহা অনযায়, অমাজপনীয় অররাধূ 

অতএব েহ মানব; নাি�কযবাদ, বহ  �রবাদ েেেড় িদেয় 

এক�বাদ �হ� করূ এক আুাহর ইবাদেতর �ীকর িত দাওূ 

তাওহীেদর শাহাদা িদেয় মুিমন হওূ তেব তুিম কলযাে� অিভিষ� 
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হেবূ দুিনয়ােত শাি্ রােব, ররকােল েতামার মুি� িমলেবূ 

আুাহ েতামার ভাল করনূ 


