
পিাথায় শাহতির পথ?! 

পিাথায় শাহতির পথ?!

নাহস্তিিার পথ, নাহি ধাহমষিিিার পথ?!

এ সব প্রকনের উত্তর খুঁকজ পবর িরা 

িরিার!!

িািকল এসব প্রকনের জবাব হি?

িািকল পস প্রমাণগুকলা হি?

আল্াির এিবেবাকির প্রমাণ

সূহচপরে 
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পৃহথবীর বুকি প্রকি্যি মানু্ই সুখ-শাহতি পাওয়ার পচটিা 

িকর। িাকির মিবাি, জাহি, বণষি, উৎপহত্ত, লষে্য- উকদেশ্য 

যাই পিাি না পিন সবাই এিহট উকদেকশ্য এিমি, িা িকলা 

সুখ ও প্রশাহতি িালাশ িরা। 

যহি পিান পলািকি হজকজ্স িরঃ িুহম এ িাজহট পিন 

ির? উিা হি িারকণ িরকব? কস বলকবঃ সুখ-শাহতির জন্য!! 

চাই িা শব্গিভাকব বলুি বা অথষিগিভাকব বলুি। শাহতির 

প্রিৃি বা রূপি পযকিান অকথষিই পিাি। 

িািকল সুখ-শাহতি হি? হিভাকব ইিা পাওয়া যায়?

সুখ িকলা আনন্দ, প্রশাহতি, ঔিাযষি ও প্রফুল্িার  ধারাবাহিি 

অনুভূহি। এ সুখানুভূহি হিনহট হজহনকসর স্ায়ী অনুভূহির ফকল 

আকস, িা িকলাঃ আত্ার উৎিৃটিিা, জীবকনর উৎিৃটিিা ও 

পশ্ পহরণহির উৎিৃটিিা। 

মানু্ হনকজকি এ হিনহট হব্কয়র ব্যাপাকর অকনি প্রনে 

িকর। কস যি বি িয় িার প্রনেগুকলা িিই বািকি থাকি। 

িার মকনর মকধ্য ঘুণষিায়মান এসব প্রকনের জবাব না পাওয়া 

পযষিতি পস সুখ-শাহতি লাভ িরকি পাকরনা। কসগুকলা িকলাঃ

-পি এ মিাহবকবের মাহলি? কি ইিা পহরচালনা িকরন?

পিাথায় শাহতির পথ?! 

প্রকি্যি মানু্ শাহতি খুঁকজ, হিন্তু পিাথায় 

সুখ-শাহতির পথ?!

হবহনমকয় পসৌভাগ্য

“িখকনা িুহম এমন হিছু িরকব যা পিামার 

পিান পসৌভাগ্য বকয় আনকবনা, িকব 

পিানহিছু িরা ছািা পসৌভাগ্য আকসনা। “  

পবঞ্াহমন হডজ্াইহল

সাকবি বৃহটশ প্রধান মন্তী

পসৌভাগ্য িল আমাকির সব পচকয় 

হনিকট

“অকনি সময় আমরা পসৌভাগ্য খুঁহজ অথচ 

পসৌভাগ্য আমাকির িাকছই থাকি, কযমন 

আমরা পচাকখর উপর চশমা পরকখ অকনি 

সময় চশমা খুঁহজ।”

টলস্টয়

রুশ সাহিহি্যি

-পি আমাকি সৃহটি িকরকছন? কি আমার চারপাকশর এ মিাহববে সৃহটি 

িকরকছন? 

-আহম পি? কিাথা পথকি একসহছ? কিন আমাকি সৃহটি িরা িকয়কছ? আহম 

পিাথায় যাব? 

যখনই মানুক্র হনকজর ও জীবকনর ব্যাপাকর  সকচিনিা বৃহদ্ধ পায় িখনই 

এ সব প্রনেগুকলা িার হচতিা ভাবনার মাকে বার বার ঘুরকি থাকি। যিষেণ না 

এ সব প্রকনের সকতিা্জনি উত্তর খুঁকজ পাওয়া না যায় িিষেণ পস প্রশাহতি লাভ 

িরকি পাকরনা। 

নাহস্তিিার পথ, নাহি ধাহমষিিিার পথ?!
মানু্ শুরুকিই উপকরাহল্হখি প্রকনের জবাব দু’ভাকব খুঁজকি পচটিা িকর। এিটা িকলা 

নাহস্তিিার পদ্ধহিকি, কয পদ্ধহিকি পিান ইলাকি হববোস িরা িয়না এবং মকন িরা িয়কয, এ 

হববে এিহট উপািান মারে। 

হদ্িীয় পদ্ধহিহট িকলাঃ পস পদ্ধহি,যাকি হববোস িরা িয় পয, আল্াি িায়া’লা সব হিছু সৃহটি 

িকরকছন। এদু’ধরকণর পদ্ধহির ফকল অকনিগুকলা প্রনে পিখা পিয়, িািকলাঃ 

-এ মিাহববে হি পিান সমকয়র হনধষিারণ ব্যাহিি আিহমিি ঘটনাচকক্ শুরু পথকিই এমহনকিই 

সৃহটি িওয়া সম্ভব? !

- কিান হবকবিবান পলাি এটা হি ভাবকি পাকর পয, এ সুশৃংখল মিাহববে আিহমিি ঘটনাচকক্ 

সৃটি িকয়কছ?!! 

-মানু্ সৃহটির শুরু পথকি অি্যবহি যা হিছু পপকয়কছ, ইহিিাকসর ধারাবাহিিিায় পযসব উন্নহি 

িকয়কছ এগুকলা হি শুধুই আিহমিি ঘটনা?!! আমরা হি শুধুই  বািাকসর মুকখ পহিি পালকির 

মি , যা আিহমিি ঘটনা ও হবশৃঙ্খলিায় উকলাট-পালট িকি থাকি?! 

মানু্ হি হনকজই আইন প্রণয়নিারী  

উপাস্য ? পস হি হনকজই সব হিছুর সৃহটিিিষিা? এ সকবর হপছকন হি হিছুই পনই?

- আমাকির িৃহটির আিাকল অিৃশ্যজগি হি শুধুই মরীহচিা, যা ধমষিিীনরা ও িৃশ্যমাকন 

“পিাথায় যাছি যহি না জান, িকব সব পথই 

পিামাকি পসখাকন হনকয় যাকব।”

লুইস ি্যারল

পথ হবহভন্ন িকব আল্াি এি

গহণিজ্
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হববোসীরা বকল পবিায়?

- মানু্ হি পযকিান হবকবচনায় শুধুই পিাথষি ? নাহি 

িাকির মূল িকছি বানর, যা যুকগর পহরক্মায় মানুক্র 

রূপ ধারণ িকরকছ? এ হনষ্পাণ পিাথষি পথকি হিভাকব উচ্চ 

নবহশটি্যসম্পন্ন, মিান গুণাবলী ও আশ্যষি গিনপ্রণালীর 

মানু্ সৃহটি িওয়া সম্ভব?! যার িাকছ পয বস্তু পনই পস 

হিভাকব অন্যকি িা প্রিান িরকব?! 

-দুহনয়াই হি মানুক্র পশ্ লষে্যবস্তু? একিই হি িার 

সিল আশার সমাহপ্ত? আসমানী ধমষিসমূি পয বকল, মানু্ ছািা 

অন্য এিহট শহতি আকছ বা মানুক্র এ জীবন ছািাও অন্য এিহট 

জীবন আকছ িার হি পিানই বাস্তবিা ও গ্রিণকযাগ্যিা পনই?

আল্াি িায়া’লা এ সকবর ব্যাপাকর হচতিাভাবনা িরকি 

ইরশাি িকরনঃ

{িারা বকল, আমাকির পাহথষিব জীবনই পিা পশ্; আমরা 

মহর ও বাঁহচ মিািালই আমাকিরকি ধ্ংস িকর। িাকির িাকছ 

এ ব্যাপাকর পিান জ্ান পনই। িারা পিবল অনুমান িকর িথা 

বকল।}
[জাহসয়াঃ ২৪]

যারা এসকবর অস্বীিার িকর িাকির ব্যাপাকর 

আল্াি পাি বকলনঃ

{িারা অন্যায় ও অিংিার িকর 

হনিশষিনাবলীকি প্রি্যাখ্যান িরল, যহিও িাকির 

অতির এগুকলা সি্য বকল হববোস িকরহছল। 

অিএব পিখুন, অনথষিিারীকির পহরণাম পিমন 

িকয়হছল?}[

[নামলঃ ১৪]

নাহস্তিরা ধকমষির ব্যাপাকর পয বকল, ধমষি শুধুই 

িাল্পহনি হব্য় এটাই যহি সহিি িি িািকল 

পিন মানুক্র মাকে ধকমষির সম্ানকবাধ এভাকব 

হবরাজ িকর।

যুকগ যুকগ আহম্বয়া পিরামগণ পিন সফল িকয়কছন? িাকির 

পরকখ যাওয়া মিািশষি পিন মানুক্র মকন এখকনা হবরাজ িরকছ? 

অথচ অন্যান্য মানুক্র হচতিাভাবনা মুকছ যায়, বরং িা যিই 

বাহমিিাপূনষি  পিাি যুকগর পহরক্মায় এিসময় িা হনঃকশ্ িকয় 

িকয়, মানু্ ভুকল যায়।

পি ভাল িাজ িরল আর পি খারাপ িাজ িরল িা হিভাকব 

পাথষিি্য িরা িকব? মানু্কি পিান হজহনস অন্যায় িাজ পথকি 

হবরি রাখকব? কিান হব্য় ধনীকি গহরকবর প্রহি িয়াশীল িরকব? 

পচার, কধািাবাজ, হখয়ানিিারী, ও পনশাকখারকি পিান হজহনস 

হবরি রাখকব? ... কিান হব্য় িাকিরকি মকনর খামকখয়ালীপণা 

পথকি হবরি রাখকব? 

নাহস্তি্য সমাজব্যবস্ায় মানু্ এমনভাকব বসবাস িকর, কযভাকব 

হিংস্র পনিকি অন্যায় অি্যাচার, স্বাথষিপরিা ও মকনাবাসনাপূরন 

ইি্যাহি হনকয় বসবাস িকর। এজন্যই নাহস্তিিা িকলা দুঃখ-িটি, 

িাহরদ্রিা এবং ঘৃণা-হবকদ্্, উকদ্গ ও অহস্তরিা বৃহদ্ধর অন্যিম 

িারন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ

{এবং পয আমার মিরণ পথকি মুখ হফহরকয় পনকব, 

িার জীহবিা সংিীণষি িকব এবং আহম িাকি পিয়ামকির 

হিন অন্ধ অবস্ায় উহথিি িরব ।} [বেিাঃ ১২৪]

নাহস্তিিা এিহট ভ্াতি হচতিাভাবনা যা সুস্ জ্ান 

ও স্বভাব গ্রিণ িরকি পাকরনা। ইিা হবজ্াকনর 

সাকথ এর সম্পিষি নবপহরকবের। এজন্যই অকনি 

হবজ্ানীগণ এটার প্রহিবাি িকরকছন। এমহনভাকব 

ইিা যুহতি িকিষিরও হবপরীি। কিননা ইিার মূল 

হভহত্তই িকলা জীবকনর পিান যুহতি পনই, এ সুন্দর 

পৃহথবী এমহনকিই সৃহটি িকয়কছ, জীবকনর পিান 

স্বভাবজাি ধারা পনই। সুস্ স্বভাব সিল মানু্কি, 

এমনহি নাহস্তিিার িাবীিারকিও ধকমষির হিকি 

আিবান িকর। 
“হনশ্য় হববেজগি পসৌন্দযষি এবং শৃঙ্খলার এি মিা 

হনিশষিন। িা িািিালীয় পিিু চকক্র ফল িকি পাকরনা। 

বরং িা পিান জ্ানী স্ববোর সৃহটি হযহন িল্যাণ িামনা 

িকরকছন এবং স্বীয় ইছিায় ও প্রজ্ায় সব হিছু সুহবন্যস্ত 

িকরকছন।”  

পসৌন্দযষি এবং 

শৃঙ্খলা
পলেকটা
গ্রীি িাশষিহনি“আহম মকন িহর না পয, হবজ্ান অবশ্যই স্বভাবগিভাকব 

ধকমষির সাকথ সাংঘহ্ষিি িকব। বাস্তকব আহম এ দুকয়র মাকে 

শতি হমল হিখকি পাই। এজন্য আহম বলব, ধমষি ছািা 

হবজ্ান িল পঙ্ু আর হবজ্ান ছািা ধমষি িল অন্ধ। উভয়টাই 

গুরুবেপূণষি, িাকি িাি হমহলকয় িাজ িকর। আমার মকন 

িয় হবজ্ান ও ধকমষির আকলায় পয আকলাহিি নয় পস 

মৃিপ্রায়।” 

হবজ্ান ও ধমষি

আইনস্টাইন
পিাথষি হবজ্ানী

1110

পিামার গতিব্য হিি ির

“পিাথায় যাকছি এটা পয জাকন, 

জগি িার জন্য পথ প্রশস্ত িকর 

পিয়।” 

রালফ এমারসন
মাহিষিন িাশষিহনি

“নাহস্তিিা এি রিম পবিুহব। 

িারণ, কসৌরমণ্ডকলর হিকি 

িািাকল পিখকি পাই, পৃহথবী 

সূযষি পথকি সহিি িূরকবে অবহস্ি। 

একি পৃহথবী সহিি পহরমাকণ 

আকলা ও িাপ গ্রিণ িরকি পাকর। 

এটা অবশ্যই আিহমিিভাকব 

ঘকটহন।”

নাহস্তিিা এি রিম 

পবিুহব।

হনউটন
ইংকরজ িাশষিহনি
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“আহম এখন পবঁকচ আহছ বাস্তবিার মাকে; 

সমসামহয়ি জিবাি, কভাগবাি, কযৌনিা 

ও পনশার মি হবভ্াহতিির আবকি নয়। 

অথচ ধারণা িরা িয় পয, এগুকলা মানু্কি 

সুখ পিয়। হিন্তু আহম এখন শাহতি, আশা ও 

ভাকলাবাসা সমৃদ্ধ সুখময় জগি পিকখহছ।”

প্রিৃি পসৌভাগ্য

 লকরন বুথ

বৃটশ  আইনজ্

পসৌভাগ্যকি লষে্য হনধষিারণ ির।

‘যহি সুখী িকি চাও িািকল পসৌভাগ্যকি 

পিান ব্যহতি বা বস্তুর সাকথ সম্পহিষিি না 

িকর িাকি  লকষে্য পহরণি ির।”

পিাথষিহবজ্ানী 

আইনস্টাইন

এ সব প্রকনের উত্তর খুঁকজ পবর 

িরা িরিার!!
এ সব প্রকনের জবাব খুঁজকি মানু্ অনথষিিই 

পচটিা িকর যাকছি। আধুহনি হবজ্ান এ সব প্রকনের 

এিহটরও যথাযথ উত্তর হিকি সষেম িয়হন। কিননা 

এ সব হব্য় ধকমষির সাকথ সম্পৃতি, এজন্যই এগুকলার 

ব্যাপাকর অকনি হিছিা িাহিনীর সৃহটি িকয়কছ, 

িাল্পহনি নানা গল্প বানাকনা িকয়কছ, যা মানু্কি 

আকরা হিকশিারা ও িয়রান িকরকছ। 

আল্াি পাি যহি িাউকি পিিাকয়ি না পিন ও 

সহিি পকথর সন্ধান না পিন িার পকষে এ সব প্রকনের 

যথাযথ জবাব পাওয়া সম্ভবপর নয়; কয পিিাকয়ি 

িাকি হনরাপত্তা, শাহতি, সুখ ও আনন্দ িান িরকব। 

এসব প্রকনের যথাযথ জবাব এিমারে ধমষিই হিকি 

সষেম, কিননা এগুকলা অিৃকশ্যর হব্য়। এিমারে 

সহিি ধমষিই এগুকলার ব্যাপাকর সি্য বলকি পাকর। 

পিননা এগুকলা আল্াি িায়া’লা নবী রাসুল পপ্ররণ 

িকর অিীর মাধ্যকম মানু্কি জাহনকয়কছন। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ  

{বল, ‘হনশ্য় আল্াির হিিায়ািই হিিায়াি’} 

[বাক্ারাঃ ১২০]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {{বকল হিন 

হনঃসকন্দকি পিিাকয়ি পসটাই, কয পিিাকয়ি আল্াি 

িকরন।}[আকল ইমরানঃ ৭৩]

এজন্যই মানুক্র উহচি সহিি ধমষি িালাশ িরা, 

ইিা হশষো িরা এবং এর প্রহি হববোস স্াপন িরা। 

যাকি িার সব ধরকনর অহস্রিা িূরীভূি িয়, সব 

সকন্দকির অবসান ঘকট, সহিি পকথর সন্ধান পায়, 

এবং সুখ ও মকনর শাহতি লাভ িকর।

িািকল এসব প্রকনের জবাব হি?
আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {{আর অবশ্যই আহম 

মানু্কি মাহটর হনযষিাস পথকি সৃহটি িকরহছ। িারপর 

আহম িাকি শুক্রূকপ সংর¶হি আধাকর স্াপন িকরহছ। 

িারপর শুক্কি আহম ‘আলািায় পহরণি িহর। 

িারপর ‘আলািাকি পগাশ্তহপÊক পহরণি িহর। িারপর 

পগাশ্তহপÊকি িাকি পহরণি িহর। িারপর িািকি পগাশ্ত 

হিকয় আবৃি িহর।  অিঃপর িাকি অন্য এি সৃৃহটিরূকপ 

গকি িুহল। অিএব সকবষিাত্তম স্রটিা আল াি িি বরিিময়! 

এরপর অবশ্যই পিামরা মরকব।িারপর হিয়ামকির হিন 

অবশ্যই পিামরা পুনর“হথিি িকব। }[মু’হমনুনঃ ১২-১৬]

অিএব, মানুক্র সবষিকশ্ স্ান ও প্রি্যাবিষিন িকলা 

আল্াির িাকছ। আল্াির এ সৃহটি অনথষিি নয় – আল্াি 

পাি পিান অনথষিি িাজ িকরন না- বরং এর হপছকন 

রকয়কছ অকনি বি হিিমি। আল্াি পাি বকলনঃ 

{পিামরা হি মকন িকরহছকল পয, আহম পিামাকিরকি 

পিবল অনথষিি সৃহটি িকরহছ এবং পিামরা আমার হিকি 

প্রি্যাবহিষিি িকব না’?}[মু’হমনুনঃ ১১৫]

অিএব, আল্াি িায়া’লা মানু্ ও জীন জাহিকি 

অনথষিি সৃহটি িকরনহন। বরং পিান শরীি ব্যাহিি এিমারে 

িারই ইবািি িরার হনহমকত্ত সৃহটি িকরকছন।

আকছ সব অকথষিই িাঁর ইবািি িরা, িাঁর ভালবাস 

অজষিন, িাঁর সন্তুহটি অজষিকন নামাজ, হজহির, জহমন আবাি, 

মানুক্র উপিার সাধন ইি্যাহি সব ধরকনর িাজ িরা। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আমার এবািি িরার জন্যই আহম মানব ও হজন 

জাহি সৃহটি িকরহছ।}[যাহরয়ািঃ ৫৬]

সব মানু্ই িাঁর হনিট প্রি্যাবিষিন িরকব। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {এবং সবাই পি িাঁর িাকছ হফকর পযকি িকব।} 
[আকল ইমরানঃ ২৮]

https://www.path-2-happiness.com/bn
ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/b
n



14 15

মানুক্র এ হববোস জীবকনর অনথষিিিাকি িূর িকর জীবকনর অথষি প্রিান িকর, অতিকর শাহতি 

ও সুখ আনয়ন িকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িারা হি আপনা-আপহনই সৃহজি িকয় পগকছ, 

না িারা হনকজরাই স্রটিা? না িারা নকভামন্ডল ও ভূমন্ডল সৃহটি 

িকরকছ? বরং িারা হববোস িকর না।}[িুরঃ ৩৫-৩৬]

মানু্ যখন এ মিাহবকবের সৃহটি রিস্য জানকি অষেম িয়, 

িখন পস যহি আল্াির সৃটি আসমান, জহমন, গ্রিরাহজ, সমগ্র 

হববেজগি, রাি হিকনর পহরক্মা, জীবন মৃিু্যর ধারাবাহিিিা 

এবং এ মিাহবকবে আল্াি পাি আকরা যা হিছু সৃহটি িকরকছন 

....ইি্যাহির হিকি িািায় ও হচতিা গকব্ণা িকর িািকল 

অবশ্যম্ভাবীভাকব িার স্বভাবজাি প্রবৃহত্তই িাকি জাহনকয় 

হিকব পয, এ মিাহববে সৃহটির হপছকন রকয়কছ এিজন মিাস্রটিা 

হযহন সব হিছুর পচকয় শহতিশালী, িাঁর সমীকপ মাথানি িরা, 

িাঁর ইবািি িরা, িাঁর িাকছ প্রহিিান চাওয়া, িাঁর আযাবকি 

ভয় িরা ইি্যাহির হিহনই এিমারে উপযুতি। এমহনভাকব এসব 

হিছুর হচতিাভাবনা ব্যহতিকি সবষিশহতিমান হবজ্, মিান স্রটিার স্বীিৃহি 

িাকন পপৌঁছাকব। এবং এ স্বীিৃহি প্রিাকন অনুপ্রাহণি িরকব পয, সব 

পিাথষিই আল্াির  সৃহটি, এিসময় এগুকলার অহস্তবে হছলনা,পকর 

িাঁর হুিুকম সৃহটি িকয়কছ।

“সাধারণ ভাকব ধকমষির ইহিিাস এবং হবকশ্ ভাকব এিবেবাকির ইহিিাস পথকি আমরা জানকি 

পাহর পয, এি আল্াির প্রহি ঈমানই িল জগি ও মানবিার উৎস এবং এ দুহট সৃহটির উকদেশ্য 

সম্পকিষি সব প্রকনের সকতিা্ জনি উত্তর। সুিরাং এি আল্াি ছািা মানব জীবকনর অন্য পিান 

উকদেশ্য িকি পাকর না। সকচিন ভাকব পিাি হিংবা  অসকচিন ভাকব মানুক্র মাকে সব ধকমষির 

গতিব্য িল, এি ইলাকির প্রহি হববোস।”

অহ্রিয়া এর  যাজি প্রধান

সকতিা্ জনি উত্তর

সব হিছুর স্রটিা

«আহম হবি্যমান, িািকল পি আমাকি 

সৃহটি িকরকছন? আহমকিা  আমাকি 

সৃহটি িহরহন।  িািকল অবশ্যই আমার 

এি জন সৃহটি িিষিা আকছন। আর এ 

সৃহটি িিষিার অহস্তবে অবশ্যই স্বগি িকি 

িকব, হিহন পিান অহস্তবে িানিারী বা 

অহস্তবে রষোিারীর প্রহি মুিিাজ িকবন 

না। অবশ্যই হিহন পসৌন্দকযষির সব গুকন 

গুণাহবেি িকবন। আর পস সৃহটি িিষিাই 

িকলন, আল্াি সব হিছুর সৃহটি িিষিা।» 

ফরাহস িাশষিহনি

হডিাটষি

িাহডষিনাল পিাকয়ং

সবষিশহতিমান মিাহবজ্ আল্াি 

িায়া’লা  বান্দাির িাকছ হনকজর পহরচয় 

িান িকরকছন। এ জন্য অকনি িহলল 

প্রমাণ, মূ’কজযা িান িকরকছন – যহিও 

এগুকলা পিয়া আল্াির জন্য জরুরী 

হছলনা- হিহন হনকজকি অকনি পূনষিাঙ্িার 

গুনাবলীকি গুণাহবেি িকর বণষিনা 

িকরকছন। আসমানী শহরয়ি, হবকবকির 

জরুরী পচিনা, ও মানুক্র স্বভাবজাি 

ভাবনায়  িাঁর অহস্তবে, আহধপি্য , পখািায়ী ও   এিবেবাকির উপর প্রমাণ হমকল।যুকগ যুকগ সব 

জাহিই এ ব্যাপাকর এিমি িকয়কছ। 
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রবাটষি মহরস পপইজ
প্রিৃহিহবি

“আমরা পয ইলাকির অহস্তবে মাহন বস্তু জগকির সাকথ িার পিান সম্বন্ধ পনই। 

আমাকির সীহমি অনুভব শহতি িাকি পূণষিভকব বুেকি সষেম নয়। িাই প্রিৃহি 

হবজ্াকনর মাধ্যকম িার অহস্তবে প্রমান িরার পচটিা িরা অনথষিি। িারণ, িার ব্যহপ্ত 

প্রিৃহির সীহমি পহরহধর বাইকর হবস্তৃি। আল্াির অহস্তকবের হববোস িল এমন 

এিহট হবকশ্ ব্যপার যা মানুক্র অনুভকব ও হৃিকয় অংিুহরি িকয় ব্যহতিগি 

অহভজ্িার পহরসকর পবকি উকি।”

স্বভাবগি পবাধ

১-আল্াির িৃশ্যমান মিাহববে ও এর 

সুন্দর সৃহটিননপুন্য

- আপহন হি এ মিাহববে ও এর মকধ্য 

হবি্যমান আিাশ ও জহমন পিকখকছন?! 

- আিাশ, গ্রিরাহজ ও ছায়াপথ ইি্যাহির 

সৃহটি হনকয় আপহন হি িখকনা পভকব পিকখকছন?

- জহমন ও জহমকনর মকধ্য হবি্যমান নি-

নিী, সমুদ্র,সমিল ও পািাড় ইি্যাহি হনকয় হি 

িখকনা হচতিাগকব্ণা িকরকছন?!

- এ হনখুঁি হবন্যাস ও অনুপম সৃজন হি 

আপনাকি হবমিয়াভূি িকরনা?!

- আপনার হি ধারণা? কি এ মিাহববে সৃহটি 

িকরকছন এবং  পূকবষির পিান নমুনা ছািা এি 

সুন্দর, সুহনপুনভাকব হবমিয়ির আিৃহিকি নিহর 

িকরকছন, যা এিহট পসৌন্দকযষি্যর প্রিীি িকয় 

আকছ ?!

- আপহন হি মকন িকরন পয ইিা হনকজ 

হনকজই  সৃটি িকয়কছ? নাহি এর রকয়কছ এিজন 

শহতিমান মিান স্রটিা?!

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ  {হনশ্য় আসমান 

ও যমীন সৃহটিকি এবং রাহরে ও হিকনর আবিষিকন 

হনিশষিন রকয়কছ পবাধ সম্পন্ন পলািকির জকন্য। 

যাঁরা িাঁহিকয়, বকস, ও শাহয়ি অবস্ায় 

আল্ািকি মিরণ িকর এবং হচতিা গকব্ণা 

িকর আসমান ও জহমন সৃহটির হব্কয, [িারা 

বকল] পরওয়ারকিগার! এসব িুহম অনথষিি 

সৃহটি িরহন। সিল পহবরেিা পিামারই, আমাহিগকি িুহম পিাযকখর শাহস্ত পথকি বাঁচাও।} 
[আকল ইমরানঃ ১৯০-১৯১]

িখকনা হি আপহন হনকজর সৃহটি হনকয় হচতিা িকরকছন? আল্াি িায়া’লা বকলনঃ  

{এবং পিামাকির হনকজকির মকধ্যও, কিামরা হি অনুধাবন িরকব না?} [যাহরয়ািঃ২১]

িািকল পস প্রমাণগুকলা হি?
মানু্ হিভাকব সৃটি িকয়কছ? আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িারা হি 

আপনা-আপহনই সৃহজি িকয় পগকছ, না িারা হনকজরাই স্রটিা? না িারা 

নকভামন্ডল ও ভূমন্ডল সৃহটি িকরকছ? বরং িারা হববোস িকর না।} 
[িুরঃ ৩৫-৩৬]

মানু্ যখন  এমহনকিই সৃহটি িয়হন – িারা হনকজকিরকি সৃহটি 

িরা থাি িূকরর িথা বরং আসমান জহমন হিছুই সৃহটি িকরহন- 

িািকল সকন্দিািীিভাকব বলা যায় এ মিাহববে ও এর হভির যা 

হিছু আকছ িার এিজন মিান স্রটিাআকছ, হিহন িকলন আল্াি 

িায়া’লা। এসব িলীল প্রমাকনর পকরও পস সুহনপুণ আিৃহি 

িানিারী মিান আল্াির অহস্তকবের অস্বীিার িারীকির ব্যাপাকর 

আশ্যষি না িকয় পারা যায়না !!

২- স্বভাব-প্রিৃহি

স্বভাবগিভাকবই হনঃসকন্দকি সৃটিজীব িার মিান  স্রটিাকি 

স্বীিার িকর। কযভাকব স্বভাবগিভাকব িারা িল্যাণির হজহনস 

পছন্দ িকর আর খারাপ হজহনস অপছন্দ িকর। বরং স্রটিার অহস্তবে 

স্বীিার িরা মানুক্র মকন স্বভাবজািগি ও  িৃঢ়ভাকব প্রহিহষ্ি, 

যার জন্য পিান িলীল প্রমাকণর িরিার পকিনা। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {িুহম এিহনষ্ ভাকব হনকজকি ধকমষির উপর প্রহিহষ্ি রাখ। এটাই আল্াির 

প্রিৃহি, যার উপর হিহন মানব সৃহটি িকরকছন। আল্াির সৃহটির পিান পহরবিষিন পনই। 

এটাই সরল ধমষি। হিন্তু অহধিাংশ মানু্ জাকন না।} [রূমঃ ৩০]

নবী িহরম সাল্াল্াহু আলাহিস সালাম বকলকছনঃ “প্রকি্যি ভুহমষ্জাি হশশুই 

স্বভাবপ্রসূি িকয় জন্ম গ্রিণ িকর” [বুখারী ও মুসহলম]

আল্াি সি্য

লডষি পিলকভইন

স্কটল্যান্ডীয় পিাথষিহবজ্ানী

“িুহম যহি গভীর ভাকব ভাব 

িািকল হবজ্ান পিামাকি বাধ্য 

িরকব আল্াির অহস্তকবে হববোস 

িরকি।”
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৩- সব জাহির ঐি্যমিঃ 

সৃহটির শুরু পথকিই সব জাহি এ 

ব্যাপাকর এিমি পয, এ মিাহববে সৃহটি 

িকরকছন মিান আল্াি পাি রাব্ুল 

আলামীন। সুিরাং এিথা িৃঢ়ভাকব বলা 

যায় পয, আল্াি িায়া’লা এ মিাহববে 

পিান অংশীিার ছািাই সৃহটি িকরকছন। 

পিান জাহিই এ িথা বকলনহন পয, 

আসমান- জমীকন আল্াি ছািা অন্য 

পিান স্রটিা বা হরহজিিািা আকছন। বরং 

যখনই িাকিরকি এ ব্যাপাকর হজকজ্স 

িরা িয় িখনই িারা অিপকট আল্াি 

িাআলার প্রভূবেকি স্বীিার িকর – 

হশরি সিিাকর- । আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ{যহি আপহন িাকিরকি হজকজ্স 

িকরন, কি নকভামন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃহটি 

িকরকছ, চন্দ্র ও সূযষিকি িকমষি হনকয়াহজি 

িকরকছ? িকব িারা অবশ্যই বলকব 

আল্াি। িািকল িারা পিাথায় ঘুকর 

পবিাকছি? আল্াি িাঁর বান্দাকির মকধ্য যার জন্য ইছিা 

হরহযি প্রশস্ত িকর পিন এবং যার জন্য ইছিা হ্াস িকরন। 

হনশ্য়, আল্াি সবষিহব্কয় সম্যি পহরজ্াি। যহি আপহন 

িাকিরকি হজকজ্স িকরন, কি আিাশ পথকি বাহর ব্ষিণ 

িকর, অিঃপর িা দ্ারা মৃহত্তিাকি উিার মৃি িওয়ার 

পর সঞ্ীহবি িকর? িকব িারা অবশ্যই বলকব, আল্াি। 

বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্ািরই। হিন্তু িাকির অহধিাংশই 

িা পবাকে না।}  }[আনিাবুিঃ ৬১-৬৩]
জন হলিভল্যান্ড পিাথ্রযান

পডালাথ ভাহসষিহটর প্রািৃহিি হবজ্াকনর 

অধ্যাপি

হবকবি বান িও

“পিান হবকবিবান হি িল্পনা িরকব বা 

হববোস িরকব পয, হবকবি ও প্রজ্া বাকি 

পিাথষি আিহমিিিার মাধ্যকম  হনকজই হনকজর 

অহস্তবে িান িকরকছ?! “

আল্াির প্রহি হববোস স্বভাবগি

“স্বাভাহবি ভাকব পবকি উিা হশশুকির 

হবকবি িকিরকি িাহিি িকর পিান 

সৃহটি িিষিা ও ইলাকির উপর ঈমান 

আনকি, হববিষিনবাকির উপর নয়, যা 

মানব বুহদ্ধর জন্য অস্বাভাহবি , িূগ্রষিাি্য, 

ও িূকবষিাধ্য। “

পগটিন ব্যাকরট

অক্সকফাডষি হববেহবি্যালকয়র মানহবি গকব্ি

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {আপহন যহি িাকিরকি 

হজজ্াসা িকরন পি নকভামন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃহটি িকরকছ? িারা 

অবশ্যই বলকব, এগুকলা সৃহটি িকরকছন পরাক্মশালী সবষিজ্ 

আল্াি।} [জুখরুফঃ ৯]

িকব নাহস্তিিা ও আল্ািকি অস্বীিার – যা ইহিপূকবষি খন্ডন 

িরা িকয়কছ- অস্বাভাহবিবে ও হবহছিন্ন ঘটনামারে যা নাহস্তিকিরকি 

জ্ানীকির িািার পথকি হপহছকয় পরকখকছ, পৃহথবীকি এর ব্যথষিিা ও  

অসারিা স্পটি িকয় পগকছ।

৪- সুস্ হবকবকির িাবীঃ 

আল্াির অহস্তকবের 

প্রমাকণ উপকরাহল্হখি এ সব 

িলীল প্রমাণ ছািাও মানুক্র 

হবকবিই সবকচকয় বি 

প্রমাণ পয, এ সুহনপুণ সৃহটি 

হনকজ হনকজ িকি পাকরনা, 

এগুকলা নিুন সৃটিবস্তু, যা 

এিসময় হছলনা। আর 

প্রকি্যি নিুন সৃটিবস্তুই  – 

সকন্দিািীিভাকব- এিজন 

স্রটিার মুখাকপষেী। 

এখন হনকজকি এিহট 

প্রনে িরুনঃ আপহন জীবকন 

িিবার হবপকি পকিকছন? 

পস সময় আপহন িার 

হনিট আশ্রয় পচকয়কছন? 

িার হনিট আিুহি হমনহি 

িকরকছন? িার হনিট আশা 

িকরকছন হযহন আপনার 

হবপিআপি িূর িকর 
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িশষিন ও ধমষি

“স্বল্প িশষিন মানু্কি নাহস্তিিার িাকছ 

হনকয় যায়, আর িশষিকনর গহভরিা িাকি 

ধকমষির িাকছ হফহরকয় আকন। “

ফ্াহসিস পবিন
ইংকরজ িাশষিহনি

আল্াির এিবেবাকির প্রমাণ 
যখন এিথা সুস্ স্বভাব ও হবকবকি 

হস্হিশীল িকলা পয, এ মিাহবকবের এিজন 

প্রহিপালি আকছন, এসব সৃটিজীকবর এিজন 

স্রটিা আকছন, িািকল আল্াির প্রহিপালকনর 

ব্যাপাকর সবাই এিমি িকলা, িাঁর এিছিরে 

প্রহিপালিকবে সবাই মাথানি িরল।  এ 

প্রহিপালিবে পঘা্না িকর পয, হিহনই এিমারে 

ইবািি পাওয়ার পযাগ্য, িাঁর পিান শহরি 

পনই। এ ব্যাপাকর অকনি িহলল প্রমাণ রকয়কছ। 

িন্মকধ্য হিছু িকলাঃ

১. হিভাকব এ মিাহবকবের দু’জন ইলাি 

থািকব?!!

মানুক্র হবকবি সবষিিা এিথা স্বীিার 

িরকি বাধ্য পয, এ হবকবে এিজনই মারে  ইলাি 

আকছন। নিুবা যহি দুজন বা এিাহধি ইলাি 

থািি – িকিষির খাহিকর ধকর পনয়া িকল- 

িািকল প্রনে পিখা হিিঃ যখন দুজকনর মকি 

হবকরাধ পিখা হিকব, বা দুজনই িাঁর হনকজর ইছিা 

পূরন িরকি চাইকব িখন হি িকব? এিজন 

এিহট আকিশ হিকব আর অন্যজন এর হবপরীি 

আকিশ হিকব?! িখন এিজনকিঅন্যজকনর 

উপর জয়ী িকি িকব। আর এিজন জয়ী িকল 

অন্যজন স্বাভাহবিভাকবই অষেম িকবন। আর 

এিজন অষেম ব্যহতি হি ইলাি িকি পাকরন? 

িািকল এিথা প্রমাহণি িকলা পয, এ মিাহবকবে 

এিজনই ইলাি আকছন। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আল াি পিান সš—ান গ্রিণ িকরনহন, 

িাঁর সাকথ অন্য পিান ইলািও পনই। [যহি 

থািি] িকব প্রকি্যি ইলাি হনকজর সৃহটিকি 

হনকয় পৃথি িকয় পযি এবং একি অকন্যর উপর 

প্রাধান্য হব—ার িরি; িারা যা বণষিনা িকর িা 

কথকি আল াি িি পহবরে!} [মু’হমনুনঃ ৯১-৯২]

২. এটা অবশ্যই আশ্যষিজনি পয, মানু্  

অষেম ও শহতিিীন পিান হিছুর ইবািি 

িরকবকয আসমান জহমকনর মাহলি নয় 

এবং হিছুই সৃহটি িকরনহন, আর পয হনকজর 

ভাল মকন্দরই মাহলি নয়- অন্যকির ভাল 

মকন্দর িথা বািই হিলাম-  জীবন মৃিু্যর ও  

পুনরুথিাকনরও পস মাহলি নয়। 

“ইস্রাইকলর প্রভূ, িার রোনিিষিা ও নসন্যকির 

প্রহিপালি রব এরূপ বকলনঃ আহমই প্রথম, আহমই 

পশ্, আহম ছািা আর পিান ইলাি পনই।” [ইশাইয়ার 

44: 6]

আর আল্াি ছািা পিান ইলাি পনই।

ওল্ড টেস্টামেন্ট [তওরটাত]

হিকবন?!  আল্াি পাি বকলনঃ  {যখন মানু্কি দুঃখ-

িটি স্পশষি িকর, িখন পস এিাগ্রহচকত্ত িার পালনিিষিাকি 

ডাকি, অিঃপর হিহন যখন িাকি পনয়ামি িান িকরন, 

িখন পস িকটির িথা হবমিৃি িকয় যায়, যার জকন্য পূকবষি 

পডকিহছল এবং আল্াির সমিষে হস্র িকর; যাকি 

িকর অপরকি আল্াির পথ পথকি হবভ্াতি িকর। বলুন, 

িুহম পিামার িুফর সিিাকর হিছুিাল জীবকনাপকভাগ 

িকর নাও। হনশ্য় িুহম জািান্নামীকির অতিভূষিতি।} 
[যুমারঃ ৮]

আল্াি পাি বকলনঃ {হিহনই পিামাকির ভ্মন িরান 

স্কল ও সাগকর। এমনহি যখন পিামরা পনৌিাসমূকি 

আকরািণ িরকল আর িা পলািজনকি অনুিূল িাওয়ায় 

বকয় হনকয় চলল এবং িাকি িারা আনহন্দি িল, 

পনৌিাগুকলার উপর এল িীব্র বািাস, আর সবষিহিি পথকি 

পসগুকলার উপর পেউ আসকি লাগল এবং িারা জানকি 

পারল পয, িারা অবরুদ্ধ িকয় পকিকছ, িখন ডািকি 

লাগল আল্ািকি িাঁর এবািকি হনঃস্বাথষি িকয় যহি িুহম 

আমাকিরকি এ হবপি পথকি উদ্ধার িকর পিাল, িািকল 

হনঃসকন্দকি আমরা িৃিজ্ থািব। িারপর যখন িাকিরকি 

আল্াি বাঁহচকয় হিকলন, িখনই িারা পৃহথবীকি অনাচার 

িরকি লাগল অন্যায় ভাকব। কি মানু্! কশান, কিামাকির 

অনাচার পিামাকিরই উপর পিকব। পাহথষিব জীবকনর সুফল 

পভাগ িকর নাও-অিঃপর আমার হনিট প্রি্যাবিষিন িরকি 

িকব। িখন আহম বািকল পিব, যা হিছু পিামরা িরকি।} 
[ইউনুসঃ ২২-২৩]

আল্াি পাি আকরা বকলনঃ {যখন িাকিরকি পমঘমালা 

সিৃশ িরংগ আছিাহিি িকর পনয়, িখন িারা খাঁহট মকন 

আল্ািকি ডািকি থাকি। অিঃপর হিহন যখন িাকিরকি 

স্লভাকগর হিকি উদ্ধার িকর আকনন, িখন িাকির পিউ 

পিউ সরল পকথ চকল। কিবল হমথ্যাচারী, অিৃিজ্ ব্যহতিই 

আমার হনিশষিনাবলী অস্বীিার িকর।}[কলািমানঃ ৩২]
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আল্াি পাি বকলনঃ {পরম িল্যাণময় হিহন হযহন 

িাঁর বান্দার প্রহি ফয়সালার গ্রন্থ অবিষিীণ িকরকছন, যাকি 

পস হববেজগকির জকন্য সিিষিিারী িয়, হিহন িকলন যাঁর 

রকয়কছ নকভামন্ডল ও ভূমন্ডকলর রাজবে। হিহন পিান সতিান 

গ্রিণ িকরনহন। রাজকবে িাঁর পিান অংশীিার পনই। হিহন 

প্রকি্যি বস্তু সৃহটি িকরকছন, অিঃপর িাকি পশাহধি িকরকছন 

পহরহমিভাকব। িারা িাঁর পহরবকিষি িি উপাস্য গ্রিণ িকরকছ, 

যারা হিছুই সৃহটি িকর না এবং িারা হনকজরাই সৃটি এবং 

হনকজকির ভালও িরকি পাকর না, মন্দও িরকি পাকর না 

এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্ীবকনর ও িারা মাহলি নয়।}

[ফুরিানঃ ১-৩]

িা নািকল মুশহরিরা পযভাকব বকল পয, আল্াির সাকথ 

িহিপয় ইলাি আকছন যাকির ইবািি িরা িয় আল্াির 

ননিট্য লাকভর উকদেকশ্য ও িারা আল্াির হনিট শাফায়াি 

িরকবন। িািকল পসসব ইলািগণও আল্াির ইবািি িকর, 

িাঁর ননিট্য লাকভর প্রি্যাশা িকর, িাঁর হনিট ওহসলা িামনা 

িকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {বলুনঃ িাকির িথামি 

যহি িাঁর সাকথ অন্যান্য উপাস্য থািি; িকব িারা আরকশর 

মাহলি পযষিতি পপৌছার পথ অকবে্ন িরি। হিহন পনিাকয়ি 

পহবরে ও মহিমাহবেি এবং িারা যা বকল থাকি িা পথকি বহু 

উকধ্ষি।}[ বনী ইসরাঈলঃ ৪২-৪৩]

বরং হিহন এি ও এিি আল্াি, হিহন িাকরা মুখাকপষেী 

নন,  িাউকি জন্ম পিনহন, আর িাকরা পথকি জন্ম লাভও 

িকরনহন, িাঁর পিান সমিষে পনই। 

িাকশষিল
হব্রহটশ িাশষিহনি ও পজ্যাহিহবষিি

আর এ সব মা’বুদ্গণ পিান হিছুরই মাহলি নয়, িারা হিছুই িরকি সষেম নয়। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {বলুন, কিামরা িাকিরকি আিবান ির, যাকিরকি উপাস্য মকন িরকি আল্াি 

ব্যিীি। িারা নকভামন্ডল ও ভূ-মন্ডকলর অনু পহরমাণ পিান হিছুর মাহলি নয়, একি িাকির পিান 

অংশও পনই এবং িাকির পিউ আল্াির সিায়িও নয়। যার জকন্য অনুমহি পিয়া িয়, িার জকন্য 

ব্যিীি আল্াির িাকছ িারও সুপাহরশ ফলপ্রসূ িকব না।}[সাবাঃ ২২-২৩]

অথষিাৎ পি রাসুল! যারা আল্াির সাকথ উপিার বা ষেহি সাধকন অষেম অন্য সব সৃটিজীবকি 

শরীি িকর, িাকিরকি  পসসব শরীকির অষেমিা ও পসসকবর ইবািাকির ভ্াহতি প্রিাশ িকর  

বলুনঃ  পিামরা যাকিরকি আল্াহ্ র শরীি মকন ির িাকিরকি ডাি, যহি মকন ির িাকিরকি 

পডকি পিান লাভ িকব।  কিননা িাকির মকধ্য অষেমিা ও ডাকি সািা না পিয়ার সব ধরকনর 

উপািান হবি্যমান।িারণ, িাকির সামান্যিম ষেমিাও পনই, িাই িারা আসমান ও জহমকনর অণু 

পহরমান জায়গারও স্বিন্ত বা অংশীিাহর পিানভাকবই মাহলি না। কিামাকির িথািহথি শরীিকির 

আসমান ও যমীকন সামান্যিম মাহলিানা বা অংশীিারীবেও পনই। এখন বাহি রইল যারা বকলঃ 

আমরা িাকির উপাসনা িহর পিননা িারা প্রভুর সািায্যিারী, সিকযাগী উহজর নাহযর ইি্যাহি, 

িাই িাকির পিায়া িাকজ আকস। কিননা – মাহলকির িাকির িরিার পকি- প্রকি্যকি িার উপর 

অহপষিি িাহয়বে পালন িকর। আল্াি িায়া’লা িাকির এ সব ভ্াতি ধারণা নস্যাৎ িকর বকলনঃ {িার 

পনই } অথষিাৎ পরাক্মশালী এি আল্াি িায়া’লার পনই িাকির পথকি} অথষিাৎ পস সব উপাস্যকির 

পথকি {সািায্যিারী }অথষিাৎ িার মাহলিানায় ও পহরচালনায় পিান সািায্যিারী।

৩-এ মিাহববে ও এর সুহবন্যাস্ত সুন্দর বিমানিা ও পহরচালনার হিকি িািাকল সবষিশহতিমান 

পরাক্মশালী এি আল্াির প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আর পিামাকির উপাস্য এিইমারে উপাস্য। হিহন ছািা মিা িরুণাময় িয়ালু পিউ পনই। 

হনশ্য়ই আসমান ও যমীকনর সৃহটিকি, রাি ও হিকনর হববিষিকন এবং নিীকি পনৌিাসমূকির চলাচকল 

মানুক্র জন্য িল্যাণ রকয়কছ। আর আল্াি িা’ আলা আিাশ পথকি পয পাহন নাহযল িকরকছন, 

িদ্দারা মৃি যমীনকি সজীব িকর িুকলকছন এবং িাকি ছহিকয় হিকয়কছন সবরিম জীব-জন্তু। 

আর আবিাওয়া পহরবিষিকন এবং পমঘমালার যা িাঁরই হুিুকমর অধীকন আসমান ও যমীকনর মাকে 

হবচরণ িকর, হনশ্য়ই পস সমস্ত হব্কয়র মাকে হনিশষিন রকয়কছ বুহদ্ধমান সম্প্রিাকয়র জকন্য।}
[বািারাঃ ১৬৩-১৬৪]

এ সুহবন্যাস্ত ও হনয়মিাহন্তি পহরচালনা যা সারা জীবন ধকর চকল আসকছ, যাকি পিান ত্রুহট 

পিখা পিয়হন, এি মুহুকিষির জন্যও পথকম যায়হন, যহি পথকম পযি িকব এ মিাহববে হনহমক্ ধবংস 

িকয় পযি। এ সব হিছু এিমারে  মিাশহতিমান আল্াি 

ছািা িাকরার পকষে সম্ভব নয়। এ চমৎিার সৃহটিিারী 

ও পহরচালনািারী হি এিজন নয়? যা পিান শরীি 

পনই। এসব হিছুকি জ্ানীকির িাকছ হি এটা স্পটি ও 

স্ায়ীভাকব প্রমাহণি িয়না পয, দু’জন বা এিাহধি ইলাি 

থািা অসম্ভব?!

“জ্াকনর পহরহধ যি প্রশস্ত িকব 

িিই অহধি পহরমাকণ সুহনহশ্ি 

প্রমান পহরস্ুট িকব, যা প্রমান 

িরকব এিহট সবষিময়  শহতির 

অহধিারী সৃজনিাহর প্রজ্ার 

অহস্তবে। ভূিবেহবি, প্রািৃহিি 

হবজ্ানী ও গহণিহবিগণ িাকির 

সিল প্রকচটিা ও আহবষ্াকরর 

মাধ্যকম স্রটিার বানী উঁচু িরার জন্য 

জ্াকনর উপাসনালয় নিরী িরকি 

যা প্রকয়াজন িা প্রস্তুি িরকছ।  “

আল্াির এিবে
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৪- িরি আিম [আলাইহিস সালাম] 

পথকি শুরু িকর, নূি, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা ও 

মুিাম্ি [আলাইহিমুস সালাম] সি সব নবী 

রাসুলগণ – িারা িকলন পুিঃপহবরে আত্া, 

িূরিশষিী জ্ানী, সি্যবাহি, সহিিভাকব 

আমানকির সাকথ িাওয়াি িানিারী, 

পহরপক্ক ও পহরকশাহধি ব্যহতিবগষি- িারা 

সিকল আল্াির এিবেবাি এবং আল্াি 

ছািা পয পিান ইলাি পনই  এ ব্যাপাকর 

এিমি । আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আপনার পূকবষি আহম পয রাসূলই 

পপ্ররণ িকরহছ, িাকি এ আকিশই পপ্ররণ 

িকরহছ পয, আহম ব্যিীি অন্য পিান উপাস্য 

পনই। সুিরাং আমারই এবািি ির।} 
[আহম্বয়াঃ ২৫]

আল্াি িায়া’লা নূি [আঃ] সম্পকিষি 

বকলনঃ {হনশ্য় আহম নূিকি িার 

সম্প্রিাকয়র প্রহি পাহিকয়হছ। কস বললঃ পি আমার সম্প্রিায়, 

পিামরা আল্াির এবািি ির। হিহন ব্যিীি পিামাকির পিান 

উপাস্য পনই। আহম পিামাকির জকন্য এিহট মিাহিবকসর শাহস্তর আশঙ্া 

িহর।}[আ’রাফঃ ৫৯]

আল্াি িায়া’লা ঈসা [আঃ] সম্পকিষি বকলনঃ {িারা িাকফর, যারা বকল 

পয, মহরময়-িনয় মসীি-ই আল্াি; অথচ মসীি বকলন, কি বণী-ইসরাঈল, 

পিামরা আল্াির এবািি ির, হযহন আমার পালন িিষিা এবং পিামাকিরও 

পালনিিষিা। হনশ্য় পয ব্যহতি আল্াির সাকথ অংশীিার হস্র িকর, আল্াি 

িার জকন্য জান্নাি িারাম িকর পিন। এবং িার বাসস্ান িয় জািান্নাম। 

অি্যাচারীকির পিান সািায্যিারী পনই।}[মাকয়িাঃ ৭২]

হিহন মুিাম্ি [সাল্াল্াহু আলাইহিস সালাম] কি িাঁর জাহিকি বলার 

হনকিষিশ হিকয়কছনঃ {বলুনঃ আমাকি পিা এ আকিশই পিয়া িকয়কছ পয, 

পিামাকির উপাস্য এিমারে উপাস্য। সুিরাংকিামরা হি আজ্াবি িকব?}
[আহম্বয়াঃ ১০৮]

“এই জগি পযভাকব আমাকির সামকন প্রহিভাি 

িকছি একি পিান হিছুই আিহমিিিা হনভষির নয়। 

বরং এর প্রহিহট অংশ এিহট লষে্যমুখী। কস 

লষে্যহটও িার উকধষির আকরিহট লষে্যমুখী। এভাকব 

সবষি পশ্ এিহট এিি লকষে্য উপনীি িয়।”

সকবষিাচ্চ লষে্য

পলেকটা
গ্রীি িাশষিহনি

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ   {যহি নকভামন্ডল ও ভুমন্ডকল আল্াি ব্যিীি অন্যান্য উপাস্য থািি, 

িকব উভকয়র ধ্ংস িকয় পযি। অিএব িারা যা বকল, িা পথকি আরকশর অহধপহি আল্াি পহবরে।} 
[আহম্বয়াঃ ২২]

অথষিাৎ আসমান ও জহমকন আল্াি ব্যিীি যহি এিাহধি ইলাি থািি িািকল উিা ধবংস িকয় 

পযি। ধবংস িকয় পযি এর মধ্যিার সব সৃহটি। কিননা হববেভ্হ্ান্ড –আমরা যা পিহখ- সকবষিাচ্চ 

সুহনয়হন্তি ও চমৎিারভাব সুহবন্যাস্ত। একি সামান্যিমও ত্রুহট পনই। কিান আপহত্ত ও নবপহরি্য 

পনই। একি প্রমাণ িকর পয, এর পহরচালি এিজন। প্রহিপালি এিজন, উপাস্য এিজন। 

যহি এর দুজন বা িকিাহধি পহরচালি বা প্রহিপালি থািি িািকল পহরচালনায় ত্রুহট পিখা 

হিি। এর মূলহভহত্তগুকলা ধবংস িকয় পযি। কিননা িখন একি অকন্যর সাকথ হবকরাধ পিখা হিি। 

এি ইলাি চাইি এি ধরকনর আর অন্যজন চাইি অন্য ধরকনর। আর দুজকনরই ইছিা পূরণ 

িরাও অসম্ভব। আবার শুধু এিজকনর ইছিা পূরণ িওয়া অন্যজকনর অষেমিা ও দুবষিলিার প্রমাণ। 

আবার সব হব্কয় দুজকনর এি িওয়াও অসম্ভব। অিএব এটাই অবধাহরি পয, এিমারে পয মিা 

ষেমিাবাকনর ইছিায় সব হিছু সৃহটি িয় , যার পিান শরীি পনই হিহনই িকলন এিমারে সসষিহতিমান 

আল্াি।
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“প্রভু িকলন ঐ ইলাি হযহন ছািা আর 

পিউ পনই।” [হদ্িীয় হববরণ৪/৩৫] 

আহমই প্রভু, অন্য পিি নয়। আহম 

ছািা অন্য পিান ইলাি পনই।” 

[ইশাইয়ার45/5 ]

ওল্ড পটস্টাকমন্ট [িাওরাি]

প্রভূ এি

মকন িরা। এমহনভাকব উত্তম জীবকনর অতিভুষিতি িকলা সুস্বাস্, 

শাহতি, পহরিুহটি, গৃকি প্রশাহতি, অতিকরর ভালবাসা। একি আকরা 

রকয়কছ, সৎ িাকজর দ্ারা িৃহপ্ত লাভ িরা এবং  ব্যহতির অতিকর 

ও জীবকন এর প্রভাব। ধন সম্পি জীবন পসৌন্দকযষির এিহট 

উপািান মারে। {ধননবেযষি ও সতিান-সতিহি পাহথষিব জীবকনর 

পসৌন্দযষি এবং স্ায়ী সৎিমষিসমূি আপনার পালনিিষিার িাকছ 

প্রহিিান প্রাহপ্ত ও আশা লাকভর জকন্য উত্তম।}[িািাফঃ ৪৬]

অতির যখন আল্াহ্ র হনিট যা অহধি মিান, পুিঃপহবরে 

ও স্ায়ী িার সাকথ সম্পিষি স্াপন িরকব িখন উত্তম জীবকনর 

ও শাহতির অন্য অথষি পিখকি পাকব। 

আর যহি মানু্ িা পথকি মুখ হফহরকয় পনয় িকব  পস 

এিাধাকর দুিষিশা ও দুহবষিপাি হনকয়ই সন্তুটি থািকি বাধ্য 

থাকি। িখকনা িার দুহশ্তিা, কপকরশানী এমন পযষিায় পপৌঁকছ 

যায় পয, িখন মকনর সব আশা পশ্ িকয় যায় ও জীবকন 

পবঁকচ থািার অথষি িাহরকয় 

পফকল।  আল্াি িাআলা বকলনঃ

{অিঃপর আল্াি যাকি পথ-

প্রিশষিন িরকি চান, িার বষেকি 

ইসলাকমর জকন্য উম্ুতি িকর পিন 

এবং যাকি হবপথগামী িরকি চান, 

িার বষেকি সংিীণষি অি্যহধি 

সংিীণষি িকর পিন-কযন পস সকবকগ 

আিাকশ আকরািণ িরকছ।}
[আন’আমঃ ১২৫]

পয আল্াির এিবেবাকি 

হববোসী, যার পিান শহরি পনই, িার 

অতিরকি আল্াি িায়া’লা প্রশস্তিা, 

আরাম ও প্রশাহতির দ্ারা ভকর পিন। 

আর আল্াি যাকি পগামরাি িকরন 

িার অতিরকি সংিীণষি, অহস্র, 

উহদ্গ্ন ও জহটল িকর পিন, - 

আল্াি আমাকিরকি এ সব পথকি 

পিফাযি িরুন-। এ উিািরণ 

যারা এি  আল্াি িায়া’লায় ঈমান 

আকন, আর যারা িার সাকথ শহরি 

িকর িাকির জন্য। আল্াি পাি 

আকরিহট উিািরণ হিকয় বকলকছনঃ  

{আল্াি এি িৃটিাতি বণষিনা 

িকরকছনঃ এিহট পলাকির উপর 

পরস্পর হবকরাধী িয়জন মাহলি 

রকয়কছ, আকরি ব্যহতির প্রভু মারে 

এিজন-িাকির উভকয়র অবস্া 

হি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্াির। 

হিন্তু িাকির অহধিাংশই জাকন না।} 
[যুমারঃ ২৯]

মুশহরি িকলা উতি ব্যহতির ন্যায় 

যার হিংস্র চহরকরের ও িকিার স্বভাকবর 

“পিামার ইলাি পয প্রভু শুধু িাকি 

পসজিা ির এবং সুধু িারই 

এবািি ির।”[ ম্যাথু 4:10, লুি 

4: 8]” আর এটাই িকলা হচরস্ায়ী 

জীবন    [ ইউকিান্না১৭/৩]

ইলাি এি

বাইকবল

অিএব জ্ানীকির িিষিব্য িকলা আহম্বয়া হিরামকিরকি 

অনুসরণ িরা, আল্াির এিবেবাি স্বীিার িরা এবং 

প্রহিপালি ও ইলাি হিকসকব িাঁর উপর ঈমান আনা;যাকি 

িারা দুহনয়া ও আকখিাকর সফলিা ও শাহতি লাভ িরকি 

পাকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ  {পয সৎিমষি সম্পািন 

িকর এবং পস ঈমাণিার, পুরু্ পিাি হিংবা নারী আহম 

িাকি পহবরে জীবন িান িরব এবং প্রহিিাকন িাকিরকি 

িাকির উত্তম িাকজর িারকণ প্রাপ্য পুরষ্ার পিব যা িারা 

িরি।}[নািলঃ ৯৭]

ঈমাকনর সাকথ সৎ িাকজর প্রহিিান িকলা এ পৃহথবীকি 

উত্তম জীবন লাভ। উত্তম জীবকনর অথষি এ নয় পয খুব 

সম্পিশালী িকবন, িখকনা িখকনা সম্পিশালী িকি পাকরন, 

আবার নাও িকি পাকরন। কিউ অকেল ধন সম্পি ছািাও 

উত্তম জীবন  পপকি পাকর। কিননা জীবনকি উত্তম িরকি 

ধন সম্পি ছািাও অকনি হিছু আকছ। িন্মকধ্যঃ আল্াির 

সাকথ সম্পিষি, িাঁর উপর আত্হববোস ও ভরসা িরা, িাঁর 

পযষিকবষেণ, কিফাযি ও সন্তুহটিকি হনকজকি হনরাপি ও শাতি 

ইংকরজ গায়ি

পসৌভাকগ্যর পথ প্রিশষিি

হস্টকভসি

“আহম আকগ পসৌভাগ্য খুঁকজ পাইহন। যখন পথকি পিারআন পাি িরা 

শুরু িরলাম হবমিকয়র সাকথ হনকজকি প্রনে িরকি লাগলাম, মানু্ পিন 

এ দুহনয়ায় হবপকথ চকল? অথচ, পথ প্রিশষিি পিা িাকির সামকন, আকলা 

পিা িাকির সামকন!
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এিাহধি মাহলি রকয়কছ, িারা িাকি হনকয় পরস্পর হবকরাধ িকর। এিজন বকলঃ এহিকি একসা, 

অন্যজন বকল, বকস থাি, িৃিীয়জন বকল, িাঁহিকয় থাি। কস িাকির আকিকশ িয়রান, হিকশিারা। 

িার নিহিি ও আহত্ি পিান ধরকনরই শাহতি নাই। অন্যহিকি আল্াির এিবেবাকি হববোসী িকলা 

এিজন হনরাপি ব্যহতি যাকি এি মাহলিই আকিশ ও হনক্ধ পিয়, ফকল পিান নবপহরি্য পিখা 

পিয়না। এ দুজকনর অবস্া হি সমান? অিএব সমস্ত প্রশংসা মিান আল্াি িায়া’লার, যি 

গুনিীিষিন এিমারে িারই, হিহন মিান, হিহন এি প্রহিপালি, এি ইলাি, হিহন ছািা অন্য পিান 

ইলাি বা রব পনই। আর যারা এিথা জাকননা বা হববোস িকরনা িারা অতিিষিন্ধ হনয়া বাস িকর। এর 

সাকথ আকছ দুহশ্তিা দুিষিশা,  হব্ণনিা, িয়রাহন পমািাহবটিিা ও আত্িনকনর প্রবনিা ।

আতিজষিাহিি স্বাস্্য সংস্ার [WHO] দুই জন 

হবকশ্জ্ ডঃ পজাস ম্যানুকয়ল ও মহিলা গকব্ি 

এহলসান্ডাফ্ীশম্যান আত্ িি্যা ও ধকমষির সম্বন্ধ হনকয় 

সমীষো চাহলকয়কছন। জািী সংকঘর িথ্য সূকরের 

মাধ্যকম প্রামাহণি িাকির গকব্ণার ফল হনম্নরূপঃ 

A global perspective in the epidemiology of 
suicide

ধমষি ও আত্ িি্যা
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