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بقية اهللا فی االرضني السيما . ، و الصالة و السالم علی خري خلقه حممد و اله الطاهريناحلمد هللا رب العاملني
  .عجل اهللا تعالی فرجه و جعلنا من اعوانه و انصاره

 মৗিলক িব'াস ও িচnা সকল মূল.েবাধ ও sশৃংখল মতাদেশ8র িভিt রচনা কের এবং সেচতন 

অথবা pায় সেচতনভােব মাnেষর আচার- ব.বহােরর উপর pভাব  ফেল। এ দিৃJেকাণ  থেক 

ইসলামী মূল.েবাধ ও রীিত- নীিতেক pিতিNত করার জেn ইসলােমর  মৗিলক িব'াসসমূহেক 

মাnেষর hদেয় জাgত করেত হেব,  যgেলা এ িবশালেদহী বৃেkর মূল বেল পিরগিণত। আর 

এর মাধ.েম sিমJ ও মেনামুgকর ফল ধারণ করতঃ d‘জগেতর  সৗভাগ. ও সmৃিdর িন]য়তা 

িবিধত হয় । 

এ কারেণই ইসলামী িচnািবদগণ, ইসলােমর আিবভ8ােবর pথম শতাbীেতই িবিভn pিkয়া ও 

পdিতেত ইসলামী িব'াস সmেক8 ব.াখ.া- িবেbষণ কেরেছন।  যমনঃ কালামশাstিবদগণ িবিভn 

পয8ােয়র কালামশাst রচনা কেরিছেলন। সাmpিতক কােলও নব নব িবিভn অnপপিtর উপর 

িভিt কের( ঐgেলার জবাব দােনর জেn ) একািধক পুsক  লখা হেয়েছ ও সকেলর হােতর 

নাগােল রাখা—হেয়েছ । িকnt pায়শঃই এ সকল পsুক d‘িট সmূণ8 sতnt sেরর জেn pণয়ন করা 

হয় । এর একিট হলঃ সাধারণ sেরর জেn যা অেপkাকৃত সহজ- সরল ভাষায় ও অিধক 

ব.াখ.া- িবেbষেণর মাধ.েম রিচত হয়; আর অপরিট হলঃ িবেশষj  mণীর জেn, যা জিটল ও 

তttীয় পিরভাষায় বিণ8ত হয়। তেব মধ.বত8ী sেরর পাঠকেmণীর জেn উপযুk পুsেকর sান 

শূn পেড় আেছ। আর এজেn বষ8 পরsরায় ধম8ীয় pিতNানসমূহ এধরেনর পুsেকর অভাব 

অnভব করেছ। 

ফেল ‘ইসলামী pচার সংsার’দািয়tশীলেদর পরামশ8kেম এবং ‘দার রােহ হাক’ নামক 

pিতNােনর একদল িবেশষেjর সহেযাগীতায় এ পুsকিট pণয়েনর উেdাগ িনই । এ পুsকিটর——

িবেশষt হল িনmrপঃ 

১। পুsেকর িবষয়- বst  যৗিkক িবnাস ব.বsার আেলােক শৃংখিলত করার এবং যথাসmব  কান 

িবষেয়র আেলাচনা পরবত8ী পােঠর উপর ns না করার  চJা করা হেয়েছ। 
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২। পারতপেk ssJ ও সরল ভাষা ব.বহার করার এবং জিটল ও সংকটময় পিরভাষাgেলা 

পিরহার করার  চJা কেরিছ। আর  সই সােথ  চJা কেরিছ সহজেবাধ. অথ8সমূহেক 

সািহত.ালংকােরর জেn উৎসগ8 না করার । 

৩।  কান িবষেয়র pিতপাদেনর জn িনি]ত ও অেপkাকৃত ssJ দিললসমূহ ব.বহার করার 

 চJা কেরিছ । আর একািধক দিলেলর সমাহারকরণ ও dব8ল দিলেলর আকিsক উপিsিত  থেক 

দেূর থাকার  চJা কেরিছ । 

৪। অnrপ অিতিরk ব.াখ.া- িবেbষণ উপsাপন করা  থেক যথাসmব দূের  থেকিছ, যািব 

দ.াnরাগীেদর �ধয8চু.িতর কারণ হয়। অতএব আশাnrপ সংিkpতা বজায় রাখার  চJা কেরিছ । 

৫।  যেহতু এ পুsকিট মধ.ম  mণীর িশkাথ8ীেদর pিশkেণর জেn pণয়ন করা হেয়েছ। তাই—

জিটল ও sকিঠন দিলল,  যgেলার জেn দশ8ন, তাফিসর অথবা হাদীস সmেক8 গভীর jান 

থাকার pেয়াজন হয়,  সgেলার উপsাপনা  থেক িবরত  থেকিছ। জrরী  kেt pেয়াজনীয় 

ভূিমকা বণ8না কেরই kাn হেয়িছ এবং ঐ িবষেয়র অnাn সmরূক অংেশর জেn অপর 

পুsকসমূেহ অnসnােনর—পরামশ8 িদেয়িছ, যােত িশkাথ8ীেদর মােঝ অnসnান ও গেবষণার 

মানিসকতা সৃিJ হয়। 

৬। পুsেকর িবষয় বst sতnt পােঠ িবভk করা হেয়েছ এবং  মাটামুিট pেত.কিট পােঠ সংিbJ 

িবষয় বsেক sান  দয়া হেয়েছ। 

৭।  কান  কান পােঠর grtপূণ8 িবষয়সমূহেক পরবত8ী পােঠ grt সহকাের উেlখ করা 

হেয়েছ। কখেনাবা পুনব.k করা হেয়েছ, যােত িশkাথ8ীেদর মিsে) িবষয়িট উtমrেপ sান লাভ 

কের। 

৮। pিতিট পােঠর  শেষ p+মালা উdৃত করা হেয়েছ, যা িশkাথ8ীেদর jান লােভর পেথ সহায়ক 

হেব। (অnবােদর সময় ঐgেলা উেlখ করা হয় িন)। িনসেnেহ এ বইিটও ভুল- trিটর উে.8 

নয় এবং আশা কির সmািনত িশkম/ডলীর পরামশ8 ও সমােলাচনার মাধ.েম পরবত8ী সংsরেণ 

ঐgেলােক পিরহার করা হেব । 
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পিবt ওয়ালী আসেরর দরবাের ( আমােদর জীবন তাঁর িনিমt উৎসগ8কতৃ , আlাহ তাঁর 

আিবভ8াব তরািnত কrন ) এ kdু pেচJাটkু gহণেযাগ. হেব এবং ধম8ীয় pিতNান ও মিহমািnত 

শহীদগেণর িনকট আমােদর ঋেণর  বাঝা হয়ত িকছুটা লাঘব হেব এ pত.াশা রইল । 

 

 কাম-  মাহাmদ তাকী িমসবাহ ইয়াযদী 

শাহিরয়ার ১৩৬৫  সৗর বষ8 
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pথম খN 

 

Gখাদা পিরিচিত 
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১ম পাঠ 

dীন অথN কী 

dীেনর ধারণাঃ 

এ বইেয়র উেd9 হল , ইসলামী মতিব'ােসর ব.াখ.া- িবেbষণ করা যােক পািরভািষক অেথ8  

‘dীেনর মূলনীিত’বলা হেয় থােক । ফেল ‘dীন’( (دين শbিট ও এতদসsিক8ত অnাn 

পিরভাষাসমূেহর উপর সব8ােg সংিkprেপ আেলাকপাত করার  চJা করব । কারণ, যুিkশােstর 

মেত  কান িবষেয়র সংjাসমূেহর sান সব8শীেষ8। 

 ‘dীন’একিট আরবী শb, যার শািbক অথ8 হল অnসরণ, pিতদান ইত.ািদ। পিরভাষাগত 

অেথ8, মাnষ ও িবে'র জেn একজন সৃিJকত8া আেছন বেল িব'াস এবং এ িব'াস সsিক8ত 

যাবতীয় িবিধ- িনেষধ হল ‘dীন’। dীেনর এ সংjাnসাের, যারা সmূণ8rেপ সৃিJকত8ায় অিব'াস8ী 

এবং সৃJসমূেহর সৃিJেক সাংঘিষ8ক অথবা ;ধুমাt pকৃিত ও পদাথ8সমূেহর িkয়া- pিতিkয়ার ফল 

বেল মেন কেরন, তারা িবধম8ী বেল পিরিচত । আর যারা িবে'র সৃিJকত8ায় িব'াস 

কেরন, তােদর মতাদশ8 ও ধম8াnNানgেলা যতই সিবচু.িত ও kসংsারা<nই  হাক না 

 কন, তারা সধম8ী বেল পিরগিণত। এ মূলনীিতর িভিtেত মাnেষর মেধ. pচিলত ধম8সমূহেক 

সত.ধম8 ও িমথ.াধেম8 িবভk করা যায় । 

অতএব সত.ধম8 বলেত বুঝায়ঃ  য ধম8 সত.াnসাের ও সিঠক মত িব'ােসর উপর pিতিNতএবং 

 য সকল আচার- ব.বহার পয8াp যুিk-  pমােণর িভিtেত সিঠক ও আsাশীল বেল পিরগিণত  স 

সকল আচার- ব.বহােরর ব.াপাের sপািরশ ও grt pদান কের । 
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dীেনর Gমৗলাংশ ও Gগৗণাংশ  

 

dীেনর পািরভািষক ধারণার িভিtেত sJতঃই pতীয়মান হয়  য, pিতিট dীনই কমপেk d‘িট 

অংশ িনেয় গিঠতঃ-  

১।  য সকল িব'ােসর উপর dীেনর মূলিভিt pিতিNত 

২। ঐ মূলিভিtসমূেহর িভিtেত pণীত কম8সূচী । 

অতএব, যথাথ8ই বলা যায়  য, ‘মতিব'াস’ হল, dীেনর মূল অংশ এবং িবিধ- িনেষধ হল dীেনর 

 গৗণ অংশ।  যমনঃ ইসলামী পি/ডতগণ এ d‘িট পিরভাষােক ইসলামী মতিব'াস ও িবিধ-

িনেষেধর  kেt ব.বহার কেরেছন ।  

িব'দিৃJ এবং মতাদশ8ঃ-  

িব'দিৃJ এবং মতাদশ8 এ পিরভাষাgেলা pায় একই অেথ8 ব.বhত হেয় থেক সাধারণতঃ িব'দিৃJ 

বলেত বুঝায় : িব' ও মাnষ সsিক8ত এক  mণীর সামিgক িব'াস ও দৃিJভি=, অথ8াৎ 

সামিgকভােব অিst সmেক8 এক  mণীর সামিgক িব'াস ও দৃিJভি=। আর মতাদশ8 বলেত 

বুঝায় : মাnেষর আচার- ব.বহার সmেক8 এক  mণীর সামিgক মতামত । 

উপেরািlিখত অথ8াnসাের  কান dীেনর  মৗিলক ও িব'াসগত িবষয়gেলােক ঐ dীেনর িব'দিৃJ 

এবং dীেনর সামিgক িবিধ- িনেষধগত িবষয়gেলােক ঐ dীেনর মতাদশ8 বেল মেন করা  যেত 

পাের। অnrপ তােদরেক dীেনর  মৗলাংশ ও  গৗনাংশ rেপ বণ8না করা  যেত পাের । িকnt 

আমােদর মেন রাখেত হেব  য, মতাদশ8 পিরভাষািট আংিশক িবিধ- িনেষেধর  kেt pেযাজ. 

নয়।  সrপ িব'দিৃJও আংিশক িব'াসসমূহেক সমnয় কেরনা । 

উেlখ., ‘মতাদশ8’শbিট কখেনা কখেনা সাধারণ অেথ8 ব.বহার করা হয় । তখন িব'দিৃJও 

এর অnভু8k বেল পিরগিণত হয় । 
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ঐDিরক িবDদিৃV ও বstগত িবDদিৃV  

 

মাnেষর মেধ. িবিভn pকােরর িব'দিৃJ িবদ.মান িছল এবং এখনও বত8মান। তেব অিত 

pাকৃিতক িবষয়েক gহণ ও বজ8েনর উপর িভিt কের এgেলােক d’ভােগ িবভk করা যায় : 

ঐ'িরক িব'দিৃJ এবং বstবাদী িব'দিৃJ। 

পূেব8 বstবাদী িব'দিৃJর অnসারীেদরেক pকৃিতবাদী,এ.ািথJ (Atheist) কখেনা কখেনা �dতবাদী 

(Dualist) ও নািsক বলা হত। বত8মােন তােদরেক বstবাদী বা Materialist নােম অিভিহত করা 

হেয় থােক। 

বstবােদর িবিভn শাখা -pশাখা রেয়েছ। তেব, অধুনা এgেলার মেধ. দািndক বstবাদ (Dialectic 

Materialism) সব8ািধক পিরিচত, যা মাক8িসজেমর দশ8নেক rপদান কেরেছ। ইিতমেধ.ই sJ 

হেয়েছ  য,িব'দিৃJর পিরিধ dীেনর িব'াসগত অংশ অথ8াৎ আkােয়দ অেপkা িবsৃততর। 

কারণ,তা নািsক.বাদী ও বstবাদী িব'াসেকও সমিnত কের থােক। অnrপ,মতাদশ8 পিরভাষািটও 

;ধুমাt dীেনর সমg িবিধ- িনেষেধর জেnই ব.বhত হয়না । 

 

ঐশী ধমNসমহূ এবং তােদর মলূনীিতসমহূ  

িবিভn ধেম8র উৎপিtর srপ সmেক8 ঐিতহািসক, সমাজিবjানী ও নৃিবjানীেদর মেধ. 

মতাৈনক. িবদ.মান । তেব, ইসলামী উৎস  থেক যতটkু জানা সmব, তার িভিtেত বলা যায় :  

মাnেষর আিবভ8ােবর সােথ সােথই ধেম8র আিবভ8াব ঘেটিছল এবং মানব জািতর pথম সদs 

হযরত আদম (আঃ) sয়ং আlাহর নবী , তাওহীেদর pবkা এবং এেক'রবাদী িছেলন। আর 

অংশীবাদী ধম8সমূহ সব8দা িবচু.িত এবং সামিJক ও ব.িkগত  লাভ- লালসার ফেল উৎপিt লাভ 

কেরিছল ।১ 

এেক'রবাদী ধম8সমূহ,   যgেলা pকৃতপেk ঐ'িরক ধম8সমূহও বেট,   সgেলা সত.ধম8 বেল 

পিরগিণত। এ ধম8gেলা িতনিট সামিgক মূেল অিভn । যথাঃ 
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(১) একক pভুর pিত িব'াস। 

(২)pিতিট মাnেষর জেn পরকালীন অনn জীবন আেছ বেল িব'াস ও পািথ8ব কেম8র জেn 

অিজ8ত কম8ফল gহেণর (িদবেসর) pিত িব'াস sাপন। 

(৩) পরম উৎকষ8 সাধন এবং ইহেলৗিকক ও পারেলৗিকক কল.ােণর পেথ মাnষেক পিরচালনার 

জেn মহান pভরু িনকট  থেক নবীগণ  pিরত হেয়েছন বেল িব'াস sাপন। 

এ মূলtয় pকৃতপেk িতনিট  মৗিলক p+,  যা pেত.ক িবেবক সmn মাnেষর িবেবেকই 

িবদ.মান তারই জবাব মাt। p+tয় িনmrপ :  

(১) অিst দান কেরন  ক ? 

( ২)জীবেনর  শেষ কী রেয়েছ ? 

( ৩) িকrেপ জীবেনর সেব8াৎকৃJ কম8সূচীর পিরচয় পাওয়া  যেত পাের ? 

pস=তঃ ওহীর মাধ.েম জীবন- কম8সূচীর  য িবষয়- বst িনি]তrপ লাভ কেরেছ, সিত.কার অেথ8 

তা- ই হল  স ধম8ীয় মতাদশ8 যা ঐ'িরক িব'দিৃJর উপর pিতিNত । 

অপিরহায8 িবষয়সমূহ , অিবে<দ. িবষয়সমূহ , িনভ8রশীল িবষয়সমূহ এবং সংিbJ ব.াখ.া-

িবেbষণসমূহ,   যgিল সামিgকভােব dীেনর িব'াস সমিJেক rপািয়ত কের  সgিলর সমnেয় 

 মৗিলক মতিব'াস গিঠত। আর িব'াসসমূেহর �বসাদ9ৃই হল একািধক ধম8, ধম8ীয় দল- উপদল 

ও মাযহােবর উৎপিtর কারণ।  যমন :  কান  কান নবীগেণর (আঃ) নবুয়.েতর ব.াপাের 

মতাৈনেক.র কারেণই ইhিদ, CীJান ও ইসলাম ধেম8র মেধ. এবং তােদর মতিব'াস ও আচার-

অnNােনর  kেt �বসাদ9ৃ পিরলিkত হে<। এমনিক  কান  কান িবষয়,  মৗিলক মতিব'ােসর 

(pকৃত) সােথও অস=িত সৃিJ কেরেছ।  যমন : CীJানেদর িttবাদ, এেক'রবােদর সােথ 

পুেরাপুির স=িতহীন; যিদও তারা এর ব.াখ.া  দয়ার  চJা কেরন। অnrপ রাsল (সঃ) - এর 

উtরসূরী িনব8াচেনর pিkয়ায় অথ8াৎ ‘আlাহর পk  থেক িনব8ািচত হেবন, না জনগণ িনব8াচন 

করেব?’ এ িবষেয়র উপর মতিবেরােধর ফেলই িশয়া ও snী মাযহােবর মেধ. �বসাদ9ৃ সৃিJ 

হেয়েছ । 
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উপসংহাের বলা যায়, তাওহীদ, নবুয়.ত এবং পুনrtান িদবস, এ িতনিট হে< pেত.ক ঐ'িরক 

ধেম8রই  মৗিলকতম িব'াস। তেব এ মূলtেয়র িবেbষেণর ফেল অিজ8ত অথবা তােদর অধীনs 

অnাn িব'াসসমূহেকও িবেশষ পািরভািষক অেথ8  মৗিলক িব'াসrেপ গণনা করা  যেত পাের 

।  যমন :  খাদার অিsেt িব'াসেক একিট  মৗিলক িব'াস এবং তাঁর একtেক অপর একিট 

 মৗিলক িব'াস িহসােব মেন করা  যেত পাের । অথবা নবুয়.েতর িব'াসেক সকল ধেম8রই 

 মৗলাংশ এবং সব8েশষ নবী হযরত মুহmদ (সঃ)- এর নবুয়.েতর pিত িব'াসেক ইসলােমর 

অপর একিট  মৗিলক িব'াসrেপ গণনা করা  যেত পাের ।  যমন :  কান  কান িশয়া পি/ডত 

nায়পরায়ণতােক (العدل) একিট sতnt মূল িহসােব মেন কেরন,  যিদও এটা তাওহীেদরইএকিট 

শাখা । অnrপ,  নবুয়.েতর অধীন হওয়া সেtও ইমামতেক আলাদা একিট  মৗিলক 

িব'াসrেপ গণনা কের থােকন। pকৃতপেk এধরেনর িব'ােসর  kেt ‘ মৗিলক ’ শbিটর 

ব.বহার একাnই পািরভািষক ও পারsিরক সmিতিভিtক। ফেল, এ ব.াপাের িবতেক8র  কান 

অবকাশ  নই । 

অতএব, ‘dীেনর  মৗলাংশ’ শbিটেক সাধারণ ও িবেশষ এ d‘িট অেথ8 ব.বহার করা  যেত 

পাের। ‘ মৗলাংশ’পিরভাষািটর সাধারণ অথ8 ‘dীেনর  গৗণাংশ’অথ8াৎ িবিধ- িনেষধ অংেশর 

িবপরীেত ব.বhত হেয় থােক এবং িনভ8রেযাগ. সকল মতিব'াসেক সমnয় কের থােক। আর 

তার িবেশষ অথ8িট dীেনর  মৗিলকতম িব'ােসর  kেt িনধ8ািরত হেয় থােক। অnrপ,  মৗিলক 

িব'াসtেয়র মত সকল ঐশী ধেম8র অিভn িব'াসেক (তাওহীদ, নবুয়.ত, পুনrtন িদবস) 

dীেনর  মৗলাংশ (িনরuশভােব) এবং তােদর সােথ অপর এক বা একািধক  মৗিলক িব'ােসর 

সমnেয় ‘dীেনর িবেশষ  মৗলাংশ’অথবা এক বা একািধক িব'াস ,  যgেলা মাযহাব বা 

িফরকার িবেশষt,   সgেলার সংেযাজেনর মাধ.েম  কান মাযহােবর  মৗিলক িব'াসrেপ গণনা 

করা হয়। 
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২য় পাঠ 

dীেনর অnসnােনর 
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dীেনর অnসnােনর উdীপকসমহূ 

 

বাsবতা সmেক8 পিরচয় লাভ এবং সত. সmেক8 jান লােভর সহজাত pবৃিt ও িফতরাতগত 

চািহদা মাnেষর আিtক িবেশষtসমূেহর অnভু8k, যা pেত.ক মাnেষর �শশেব pকাশ লাভ কের 

এবং জীবেনর অিnম মুহূত8 পয8n বজায় থােক। সত.াnসিnৎs এ িফতরাতেক কখেনা কখেনা 

‘অnসিnৎs ইিndয়ও’ বলা হেয় থােক। এ িফতরাত মাnষেক dীেনর কাঠােমার অভ.nের 

িবদ.মান িবিভn িবষয় সmেক8 িচnা করেত বাধ. কের এবং সত. ধম8েক িচনার জেn উেদ.াগী 

কের। উদাহরণsrপ উেlখেযাগ. : 

ইিndয় gাhতা বিহভূ8ত এবং অবstগত (অদ9ৃ)  কান িবষেয়র অিst রেয়েছ িক ? যিদ  থেক 

থােক, তেব অদ9ৃ জগৎ ও বstজগৎ বা ইিndয়gাh িবষেয়র মেধ. িক  কান সsক8 িবদ.মান? 

যিদ সsক8  থেক থােক, তেব ইিndয়gাhতা বিহভূ8ত এমন  কান অিst িক িবদ.মান, যা 

বstজগেতর সৃিJকত8া ? 

মাnেষর অিst িক ;ধমুাt এ বstগত  দেহর সােথই সংিbJ এবং তার জীবন িক ;ধুমাt এ 

পািথ8ব জীবেনরও মেধ.ই সীমাবd, না িক অপর  কান জীবেনর অিstও রেয়েছ ? যিদ অপর 

 কান জীবেনর অিst  থেক থােক, তেব ইহ ও পারেলৗিকক জীবেনর মেধ. িক  কান সsক8 

আেছ? যিদ সsক8  থেক থােক তেব পািথ8ব  কাn  কাn িবষয়gেলা পারেলৗিকক িবষেয়র 

উপর pভাব  ফেল থােক ? িকভােব মাnেষর ইহ ও পারেলৗিকক কল.ােণর িন]য়তা দানকারী 

সিঠক কম8সূচীর পিরচয় পাওয়া  যেত পাের? সব8েশেষ, ঐ কম8সূচীিট কী ? 

অতএব,  সত.াnসিnৎs সহজাত pবৃিtই হল pধান কারণ যা মাnষেক সকল িবষেয়র উপর 

িবেশষ কের ধম8 সmnীয় িবষেয়র উপর পয8ােলাচনার এবং সত. dীনেক িচনার জেn উেদ.াগী 

কের। 

অপর একিট কারণ, যা সত.াnসnােনর pিত মাnেষর আgহেক বৃিd কের তা হল 

সত.াnসিnৎসা িভn অপর এক বা এশািধক িফতরাতগত কামনা সংিbJ অবিশJ চািহদাসমূহ 
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পুরেণর pবণতা, যা িবেশষ পিরিচিতসমূেহর অnভু8k।  যমন : িবিভn বstগত ও পািথ8ব �বভব 

 থেক লাভবান হওয়ার pবণতা যা �বjািনক pেচJা ও অgগিতর মাধ.েম মাnষেক তার 

কাংিখত চািহদা পুরেণ সহায়তা কের। অnrপ, dীন যিদ মাnেষর আকাংখা পুরেণর,  sাথ8 ও 

কল.ােণর এবং িবপদ- আপদ ও kয়- kিতর হাত  থেক মাnষেক রkা করার িন]য়তা িদেত 

পাের, তেব তার জেn তাও বািMত হেব। 

লাভবান হওয়ার সহজাত pবণতা এবং kিতর হাত  থেক পলায়ন pবণতা dীন সmেক8 

অnসnােনর অপর একিট কারণ বেল পিরগিণত । তেব jােনর পিরিধর িবsৃিত এবং সকল 

pকার বাsবতােক জানার জn পয8p শত8 কায8কর না থাকার ফেল সmবতঃ মাnষ এমন  কান 

িবষয়েক অnসnােনর জেn িনব8াচন কের থােক যার সমাধান সহজতর এবং যার ফল সহজলভ. 

ও অnভবেযাগ.। অপর িদেক dীন সsিক8ত িবষয়সমূেহর সমাধান জিটলতর ও কায8কর  কান 

grtপূণ8 ফল  নই। এ ধারণার বশবত8ী হেয় তােদরেক িবেবচনা করা  থেক িবরত থােক। ফেল 

sJতঃই উেlখ করা pেয়াজন  য,  dীন সsিক8ত িবষয়সমূহই িবচার- িবেbষণ ও অnসnােনর 

 kেt িবেশষ grtবহ। এমন িক  কান িবষয়ই িবচার- িবেbষেণর জেn এ িবষয়gেলার 

সমতুল grt রােখ না। 

এ pসে= sরণেযাগ.  য,  কান  কান মেনািবjানী ও মেনাসমীkক িব'াস কেরন  য,  

 খাদাভীrতা হল মাnেষর একিট pত.k িফতরাতগত চািহদা এবং তার উৎসেক ধম8াnভিূত (حس 

,নামকরণ করতঃ তােক অnসিnৎসা (دينی কল.াণাnভূিত ও  সৗnয8াnভিূতর পাশাপািশ চতুথ8 

আিtক �বিশJ.rেপ গণনা কেরেছন। 

তারা তােদর এ ধারণার sপেk যুিk pদশ8েনর জেn ইিতহাস ও ptতেtর শরণাপn হেয়েছন 

এবং বেলেছন  য,  খাদাভীrতা সবদ8া  কান না  কানভােব সব8যুেগর মাnেষর মেধ. সব8দা 

pচিলত িছল। আর এ সাব8জনীনতা ও িচরnনতাই  খাদাভীrতার িফতরাতগত হওয়ার সপেk 

pমাণ বহন কের । 
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তেব িফতরাতগত চািহদার সাব8জনীন অথ8 এ নয়  য, এটা সব8দা সব8জেনর মেধ. জাgত ও 

সজীব থাকেব এবং মাnষেক সতক8তার সােথ আপন যাNার িদেক উdুd করেব। বরং তা 

পািরপািশ8ক পিরেবশ ও trিটপণূ8 পিরচয8ার কারেণ িনOpভ ও িনিskয়ও হেয়  যেত পাের িকংবা 

আপন সিঠক পথ  থেক িবচু.ত হেয়  যেত পাের,  যমিন কের অnাn সহজাত pবণতার  kেt 

এধরেনর িনOpভতা, িবচু.িত ও অবদিমত অবsা কমেবশী পিরলিkত হয়। 

এ মতবাদ অnসাের, dীেনর অnসnােনর উdীপক হল pত.kভােব িফতরাতগত এবং যুিk-

pমােণর িভিtেত এর অপিরহায8তা pিতNার  কান pেয়াজন  নই । 

এ মতবাদেক dীেনর িফতরাতগত হওয়া সmিক8ত আয়াত এবং  রওয়ােয়েতর উdৃিতর মাধ.েম 

pমাণ করা  যেত পাের। তেব এ িফতরাতগত চািহদা অবেচতন অবsায় pকাশ পায়’–এ 

ধারণার উপর িভিও কের  কউ  কউ তক8- িবতেক8র খািতের িনেজর মেধ. এ ধরেনর pবণতার 

অিstেক অsীকার করেত পাের। তাই আমরা ;ধুমাt এ যুিkেতই তুJ হব না এবং dীেনর 

অnসnােনর grt pমাণ করেত বুিdবৃিtক pমােণর আmয় gহণ করব। 

 

dীেনর অnসnােনর grt 

sJতঃই pতীয়মান হয়  য, একিদেক বাsবতােক িচনার জেn িফতরাতগত চািহদা, অপরিদেক 

sাথ8িসিd ও লাভবান হওয়ার, kিতর হাত  থেক িনরাপেদ থাকার pবণতা হল িচnা করার জেn 

এবং গভীর jানাজ8েনর জেn শিkশালী উdীপক। অতএব,  কান ব.িk অবিহত হল  য, যুগ 

যুগ ধের একেmণীর িবিশJ ব.িkবগ8 দাবী কেরেছন  য, “আমরা ইহ ও পরকালীন কল.ােণর 

িদেক মাnষেক পথ pদশ8েনর জেn িব'জগেতর সৃিJকত8ার িনকট  থেক  pিরত হেয়িছ”

সেত.র বাণী  পৗছঁােনার পেথ ও মাnষেক পথ pদশ8েনর  kেt তারা  কান pকার  চJা করা 

 থেক িবরত হন িন এবং  য  কান pকার dঃখ- কJেক সh কেরেছন; এমনিক এ পেথ তারা 

িনজ জীবনও উৎসগ8 কেরেছন। তখন ঐ ব.িk পূেব8ািlিখত উdীপকdেয়র dারা dীন সmেক8 

অnসnােনর জn উdীp হেয় জানেত  চJা কের  য, পয়গাmরগেণর দাবী কতটা সত. এবং 
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কতটা যুিkযুk। িবেশষ কের  কান ব.িk জানেত পারল  য, তােদর (নবীগেণর ) আhান অনn 

sখ ও �বভেবর sসংবাদ এবং অনndঃখ- dদ8শা ও শািsর ভীিত pদশ8ন সংিbJ। অথ8াৎ তােদর 

আহবােন সাড়া  দয়ার মেধ. িচরnন sখ- সmৃিdর সmাবনা িবদ.মান। আর তােদর আhােনর 

িবেরািধতা করার মেধ. অনn kিতর সmাবনা িবদ.মান। তেব ঐ ব.িk  কাn অজুহােত dীন 

সmেক8 উদাসীনতা ও �শিথল. pদশ8ন করেব এবং অnসnান ও গেবষণার জেn উেদ.াগী হেব 

না ? 

hাঁ, সmবতঃ  কউ অলসতা ও আরামিpয়তার কারেণ গেবষণা ও অnসnােনর কােজ িনেজেক 

পিরmাn করেত চান না অথবা dীন gহণ করার কারেণ িকছু সীমাবdতা বা বাধ.বাধকতা সৃিJ 

হেব এবং তার িকছু িকছু  s<াচারী কম8  থেক তােক িবরত রাখেব, এ কারেণ dীেনর অnসnান 

 থেক  স িনেজেক দূের রােখ ।২ 

িকnt এ ধরেনর ব.িkরা অিচেরই এ অলসতা ও  s<াচািরতার  শাচনীয় পিরণিত  দখেত পােব 

এবং পিরেশেষ অনn শািs ও অপিরসীম dদ8শায় পিতত হেব । 

এ ধরেনর ব.িkেদর অবsা অss’ঐ িনেব8াধ িশ;র  চেয়ও খারাপ  য ঔষেধর িতkতার ভেয় 

িচিকৎসেকর িনকট যায় না এবং িনি]ত মৃত.র মুেখ িনেজেক  ঠেল  দয়। কারণ ভাল- মেnর 

পাথ8ক. বুঝার মত যেথJ বুিdবৃিtক িবকাশ উk িশ;র ঘেটিন। তেব িচিকৎসেকর পরামেশ8র 

িবেরািধতা করার ফেল ;ধুমাt kণsায়ী এ জীবেনর sখ- sা<n  থেক বিNত হtয়া �ব িকছু 

নয়। িকn একজন বয়ঃpাp ও সেচতন মাnষ,  য লাভ-  লাকসান সmেক8 ভাবেত পারগ,  স 

 তা slsায়ী sেখর িবিনমেয় অনn শািsই kয় কের থােক । 

এ কারেণই, পিবt  কারান এ ধরেনর উদাসীন মাnষেক চতুsদ pাণীর  চেয়ও অধম বেল 

বণ8না কেরেছ।  কারান এ  mণীর  লাকেদর সmেক8 বেল : 

 )أُولَِئَك َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ (
 

২-  তারা চতুTদ জntর মত বরং তা  থেকও অধম; তারাই হে< গােফল (sরা আরাফ- ১৭৯)। 
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অপর একsােন  কারান তােদরেক িনকৃJতম pানীrেপ পিরচয় কিরেয় বেল : 

 )ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َال يـَْعِقُلونَ (
 

- িনঃসেnেহ আlাহর িনকট সমs pাণীর তুলনায় তারাই িনকৃJতম জীব যারা বিধর,  বাবা ও 

যারা িবেবকহীন (sরা আনফাল - ২২) । 

 

একিট ভলু ধারণার অপেনাদন 

হয়ত  কউ  কউ এমন  কান বাহানা দাঁড় করােত পােরন  য,  কান সমsা সমাধােন মাnষ 

তখনই pেচJা চালায়, যখন তা সমাধােনর  কান পথ খুেজ পাবার আশা থােক। িকnt আমরা dীন 

ও dীন সsিক8ত  কান িবষেয়র ব.াপাের িচnা- ভাবনা কের,  কান ফল পাবার ব.পাের খুব 

একটা আশাবাদী নই। ফেল  স সকল কেম8র  পছেনই আমােদর সময় ও mম ব.য় করায় 

pাধাn িদব,  যgেলা  থেক ফল পাওয়ার ব.াপাের আমরা অেপkাকৃত  বশী আশাবাদী। 

জবােব এ ধরেনর  লাকেদরেক বলেত হয় : 

pথমতঃ dীেনর  মৗিলক িবষয়gেলার সমাধােনর pত.াশা  কানভােবই অn সকল �বjািনক 

িবষয়বstর সমাধােনর  চেয় কম নয়। আমরা জািন  য, এমন অেনক �বjািনক িবষয় আেছ 

 য, কেয়ক দশক অিবরাম pেচJার পর  সgেলার সমাধান করা সmব হেয়েছ । 

িdতীয়তঃ সmাবনার (Probablity) grt  কবলমাt এক িনব8াহীর  ) সmাবনার পিরমাণ( উপরই 

িনভ8র কের না, বরং সmাব.তার (Probable) পিরমাণও িবেবচনা করেত হয়। উদাহরণতঃ যিদ 

 কান একিট ব.বসায় লােভর সmাবনা ৫ %এবং অপর একিটেত সmাবনা ১০ %হয়; িকn যিদ 

pথম ব.বসায় সmাব. লােভর পিরমাণ ১০০০ টাকা এবং িdতীয় ব.বসায় সmাব. লােভর পিরমাণ 

১০০ টাকা হয়,তেব pথম ব.বসািট িdতীয় ব.বসার উপর পাঁচgণ  বশী grt পােব,যিদও pথম 

ব.বসায় সmাবনার পিরমাণ ৫% িছল যা িdতীয় ব.বসার সmাবনার (১০%)৩ অেধ8ক । 
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 যেহতু dীেনর অnসnােন সmাব. লােভর পিরমাণ অসীম, sতরাং চূড়াn ফল লােভর সmাবনা 

যতই kdু  হাক না  কন তার সmেক8 অnসnান pেচJার grt অn  য  কান িবষেয়র  চেয় 

 বশী। কারণ, ঐgেলার ফল সীমাবd । 

অতএব, একমাt তখনই dীন সmেক8 অnসnান  থেক িবরত থাকা বুিdবৃিtকভােব gহণেযাগ. 

হেব, যখন মাnষ dীেনর অসারতা সmেক8 অথবা dীন সsিক8ত িবষয়সমূহ সমাধান  যাগ. নয় 

বেল িনি]ত হেব। িকnt এ ধরেনর িন]য়তা  কাথা হেত অিজ8ত হেব ? 
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৩য় পাঠ 

pকৃত মাnষ হওয়ার শতN 

 

ভিূমকা  

ইিতপূেব8 আমরা dীেনর অnসnােনর grt এবং সত. ধম8েক িচনার জেn pেচJা করার 

pেয়াজনীয়তােক সরল বণ8নার মাধ.েম pিতNা কেরিছ, যা লাভবান হওয়ার িফতরাতগত চািহদা 

এবং kিত  থেক দূের থাকার pবণতার উপর িনভ8রশীল িছল। এ pবণতা pেত.েকরই আভ.nের 

িবদ.মান এবং পািরভািষক অেথ8, িনভু8ল pত.k jান সmিলত।৪ 

এখন আমরা ঐ িবষয়িটেক অnভােব pিতNা করার  চJা করব। তেব এ pমাণিট যথাথ8 

ভূিমকাসমূেহর উপর িনভ8রশীল। ঐ ভূিমকাসমূেহর অবেশষ হল এrপ : 

যিদ  কউ dীন সmেক8 না ভােব এবং সিঠক িব'দিৃJ ও মতাদেশ8র pিত িব'াস  পাষণ না কের 

তেব মানিবক উৎকেষ8  পৗছঁেত পারেব না। এমনিক তােক মূলতঃ pকৃত মাnষrেপও মেন করা 

যােব না। অথ8াৎ pকৃত মাnষ হওয়ার শত8 হল সিঠক িব'দিৃJ এবং মতাদেশ8র অnসারী হওয়া । 

এ pমাণিট িতনিট ভূিমকার উপর িনভ8রশীল । যথা : 

ক) মাnষ, এমন এক অিst,  য উৎকেষ8  পৗছঁেত চায়। 

খ) মাnেষর উৎকষ8 বুিdবৃিt িনভ8র ঐি<ক আচার- ব.বহােরর মাধ.েম অিজ8ত হেয় থােক । 

গ) বুিdবৃিt িনভ8র কায8করী িবিধ- িবধান িবেশষ তািttক পিরিচিতর আেলােক rপ লাভ কের। 

এgেলার মেধ. িব'দিৃJর মূলনীিতtয় সব8ািধক grtপূণ8। অথ8াৎ অিsেtর উৎস, জীবেনর 

পিরণিত (পুনrtান) এবং কল.াণকামী কম8সূচী লােভর জেn অnেমািদত পেথর (নবুয়.ত) 

শনাkকরণ । অথ8াৎ অিst পিরিচিত, মানব পিরিচিত, পথ পিরিচিত। 

এখন আমরা উপেরাk ভিূমকাtেয়র pেত.কিট সmেক8 িবsািরত আেলাচনা করব। 
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মাnষ, উৎকষN সাধেন ইcকু  :  

 য  কউ তার আভ.nরীণ ও আিtক pবণতােক গভীরভােব পয8েবkণ করেব,  স  দখেত পােব 

 য, এgেলার অিধকাংেশর মূেল রেয়েছ উৎকষ8 সাধন। pকৃতপেk  কউই পছn কেরনা  য, তার 

অিsেt  কান pকার trিট থাkক। আর তাই  স িনজ  থেক সকল pকার slতা, অপূণ8তা ও 

trিট- িবচু.িত দূর কের কাংিখত উৎকেষ8  পৗছঁেত যথাসাধ.  চJা কের এবং trিট- িবচু.িত  থেক 

মুk না হওয়া পয8n অেnর কাছ  থেক তা  গাপন কের রােখ। 

মাnেষর এ pবণতা যখন তার আপন িফtােতর পেথ পিরচািলত হয় তখন তা তার সকল pকার 

বstগত ও আিtক িবকােশর কারণ rেপ pতীয়মান হয়। আর যিদ  কান কারেণ বা অবsার 

 pিkেত মাnেষর এ pবণতা িবচু.িতর পেথ পিতত হয় তেব তা অহংকার, অপেরর তুলনায় 

িনেজেক বড় কের  দখা, pশংসা পাগল ইত.ািদ kৈবিশJ.সমূহ pকােশর কারেণ পিরণত হয়। 

যা  হাক, উৎকষ8 সাধেন<া হল মানব আtার গহীেন অবিsত এক শিkশালী িফতরাতগত 

কারণ। অিধকাংশ সময়ই এর বা এর শাখাসমূেহর srপ সেচতনভােব িবেবচ. হেয় থােক। িকnt 

িকিNৎ িচnা করেলই sJতঃই pতীয়মান হেব  য, এেদর সকেলরই মূেল রেয়েছ উৎকষ8 

অnসিnৎসা । 

 

বিুdবিৃtর অnসরেণর মাধfেমই মাnষ উৎকেষN Gপৗছঁেত পাের : 

 

বৃkরািজর পণূ8তা লাভ, পািরপিশ8ক অবsা ও বািhক কারেণর উপর িনভ8রশীল এবং 

অপিরহায8rেপ ঘেট থােক।  কান উিdদই sাধীনভােব িবকিশত হেত পাের না এবং আপন 

ই<াnযায়ী ফল িদেত পাের না। কারণ তারা jান ও pত.েয়র অিধকারী নয় । 

pাণীেদর পূণ8তা লােভর  kেt pত.য় ও পছেnর িকছুটা sান রেয়েছ। তেব এ pত.য় pাণীর 

সীমাবd পািরপািশ8ক চািহদা ও অn সহজাত pবৃিtর উপর িনভ8রশীল এবং pেত.ক pাণীরই 

ইিndয়াnভূিত অnযায়ী sl  বাধশিkর আেলােক তা পিরgহ কের থােক । 
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িকn মাnষ উিdj ও pািণজ �বিশJ. ছাড়াও d‘িট sতnt আিtক িবেশষেtর অিধকারী। অথ8াৎ 

একিদেক মাnেষর িফতরাতগত চািহদা ;ধমুাt পািরপািশ8ক আসsার মেধ. সীমাবd 

নয়, অপরিদেক তা মাnেষর বুিdবৃিtক শিkর উপর িনভ8রশীল। মাnষ তার বুিdবৃিtক শিkেক 

ব.বহার কের আপন jােনর পিরিধেক অসীম পয8n িবsত করেত পাের। আর এ sতnt আিtক 

িবেশষেtর উপর িভিt কের মাnেষর pত.য় সীমাবd pাকৃিতক সীমানােক ছািড়েয় অসীেম 

 পৗেঁছ  যেত পাের। 

 যমিন কের উিdেদর িবেশষ উিdj শিkর মাধ.েম তার িবেশষ উৎকষ8 সািধত হয়;  যমিন 

কের pািণজ উৎকষ8 তার sভাবজাত pত.য় এবং ইিndয়াnভিূতর আmেয় ঘেট থােক;  তমিন 

মাnেষর িবেশষ মানবীয় উৎকষ8 যা pকৃতপেk তার আিtক িবকাশ, তাও তার সেচতন 

pত.েয়র আmেয় এবং বুিdবৃিtর আেলােক অিজ8ত হেয় থােক । আর মাnেষর এ বুিdবৃিt 

মাnেষর চািহদার িবিভn sরেক শনাk করেত পাের এবং একািধক চািহদার 

সমাহাের, সেব8াৎকৃJেক pাধাn িদেত পাের। 

অতএব, আচার- আচরণ, মানবীয় হওয়ার অথ8 হল, মানবীয় িবেশষ ঐি<ক pত.েয়র িভিtেত 

এবং বুিdবৃিtর িদক িনেদ8শনায় কায8কর হওয়া। আর মাnেষর  য সকল আচরণ ;ধুমাt পাশিবক 

pবৃিtর বশবত8ী হেয় সmািদত হয়,  স সকল আচরণ পাশিবক আচরণrেপ পিরগিণত হয়। 

 যমন :গিতশিkর pভােব মাnেষর শরীের  য গিতর সNার হয়, তা শারীিরক শিkrেপ 

বিহঃpকাশ লাভ কের থােক ।  

 

বিুdবিৃt pসতূ িবিধ -িবধান তািttক িভিtর উপর িনভNরশীল : 

ঐি<ক কম8 হল, কাংিখত ফেল উপনীত হওয়ার জn একিট মাধ.ম। আর তার ঐি<ক মূল.মান 

িবেবিচত উেdে9র কাম.তার ময8াদা এবং আিtক উৎকেষ8র  kেt pভােবর মাtার অnগামী। 

অnrপ যিদ  কান কম8 আিtক উৎকষ8হীনতার কারণ হয়, তেব ঐ কেমর8 মূল.মান হেব 

 নিতবাচক। 
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অতএব, বুিdবৃিt  কবলমাt তখনই ঐি<ক কম8 সmেক8 িবচার ও তার মূল.মান িনধ8ারণ করেত 

পারেব যখন মাnেষর উৎকষ8 ও এর িবিভn sর সmেক8 অবগত থাকেব। অ8থাৎ যখন জানেব 

 য, মাnষ কীrপ অিst? তার জীবন- পিরিধর িবsৃিত কতটkু ?  স উৎকেষ8র  কান sের 

 পৗছঁেত সkম? জানেব  য, মাnেষর অিsেtর srপ কী এবং তার সৃিJর িপছেন কী উেd9 

িবদ.মান ? 

অতএব, সিঠক মতাদেশ8র (অথ8াৎ ঐ মূল.মান ব.বsা যা ঐি<ক কম8সমূেহর মূল.মান িনধ8ারণ 

কের থােক) অnসরণ সিঠক িব'দিৃJ ও তার িবিভn িবষেয়র সমাধােনর উপর িনভ8র কের। আর 

যতkণ পয8n এ িবষয়gেলা (অথ8াৎ সিঠক িব'দৃিJর িবষয়সমূহ) সমাধান না করেত 

পারেব, ততkণ পয8n মাnেষর আচার- আচরেণর মূল.মান িনধ8ারেণর  kেt চূড়াn িসdােn 

 পৗছঁেত পারেব না ।  যমন : গnব. jাত না হওয়া পয8n তার জেn  কান পথ িনধ8ারণ করাও 

অসmব । 

অতএব, তািttক পিরিচিতসমূহ  যgেলা িব'দিৃJর  মৗিলক িবষয়সমূহেক rপািয়ত কের 

থােক, pকৃতপেk  সgেলা, মূল.মান ব.বsা ও বুিdবৃিt pসূত িবিধ- িবধােনর িভিtrেপ 

পিরগিণত ।  

 

উপসংহার  :  

এখন আমরা উপেরাk আেলাচনার আেলােক dীেনর অnসnােনর এবং সিঠক িব'দিৃJ ও 

মতাদশ8েক খুেজ  বর করার জেn, pেচJার grtেক িনmrেপ pিতNা করেত পাির : 

মাnষ িফতরাতগতভােবই sীয় উৎকষ8 িপয়াস এবং িনজ কেম8র মাধ.েম pকৃত উৎকেষ8  পৗছঁেত 

ই< ুক। িকn  য কম8gেলা তােক কািYত উেdে9র িনকটবত8ী করেব,  সgেলা সmেক8 জানার 

জেn সব8পথেম তােক আপন চূড়াn উৎকষ8েক িচনেত হেব। আর এ চূড়াn উৎকেষ8র 

পিরিচিত, আপন অিsেtর srপ এবং তার ;r ও  শষ সmেক8 জানার উপর িনভ8র কের। 

অnrপ, িবিভn কেম8র মেধ. ইিতবাচক ও  নিতবাচক সsক8 ও উৎকেষ8র িবিভn sরেক িচিhত 
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করেত হেব, যােত sীয় মানবীয় উৎকষ8 সাধেনর জেn সিঠক পথেক  বেছ িনেত পাের। আর 

যতkণ পয8n  স এ তািttক পিরিচিত (িব'দিৃJর মূলনীিত) সmেক8 অবিহত না হেব ততkণ 

পয8n সিঠক আচার ও রীিত ব.বsােক (মতাদশ8) gহণ করেত পারেব না। 

অতএব, সত.ধম8েক শনাk করার pেচJা অিত grtপণ8, যা সিঠক িব'দিৃJ ও মতাদশ8েকও 

সমnয় কের থােক এবং এিট ব.িতেরেক মানবীয় উৎকেষ8  পৗছঁা অসmব। অnrপ  য সকল 

আচার -ব.বহার উপেরািlিখত মূল.েবাধ ও লেk.র িভিtেত সmn না হয়,  স সকল আচার -

ব.বহার মানবীয় বেল পিরগিণত হেত পাের না। যারা সত. ধম8েক শনাkকরেণর ব.াপাের 

উেদ.াগী হেত  চJা কেরন না অথবা শনাkকরেণর পরও আেkাশ ও অবাধ.তাবশতঃ অsীকার 

করার  চJা কেরন এবং ;ধুমাt পাশিবক চািহদা ও kণsায়ী বstগত আকষ8েণই তুJ 

থােকন, pকৃত পেk তারা প; �ব িকছুই নন।  যমন পিবt  কারআন এেদর সmেক8 বেল :-  

 )يـََتَمتـَُّعوَن َويَْأُكُلوَن َكَما تَْأُكُل اْألَنـَْعامُ (
 

“চতুTদ pাণীর মত  ভাগ ও ভkণ কের (sরা মুহাmদ (সঃ) -  ১২)। ” 

 যেহতু এ ধরেনর ব.ািkরা আপন মানবীয়  যাগ.তাসমূেহর িবনাশ ঘিটেয় থােক ,  সেহতু তারা 

যেথাপযুk কিঠন শািsর সmুখীন হেব । পিবt  কারােনর ভাষায় : 

 )َذْرُهْم يَْأُكُلوا َويـََتَمتـَُّعوا َويـُْلِهِهُم اْألََمُل َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ (
 

“তােদর  ভাগ ও ভkণ করেত দাও এবং পািথ8ব যত sাধ- আকাYা পূরণ করেত দাও, অিচেরই 

তারা (এর পিরণাম )  দখেত পােব (sরা িহজর- ৩ )।” 
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৪থN পাঠ 

িবDদিৃV Gমৗিলক সমsাসমেূহর সমাধান 

 

ভিূমকা  

যখনই মাnষ িব'দৃিJর  মৗিলক সমsাgেলার সমাধান এবং সত. ধেম8র মূলনীিতর পিরিচিত 

সmেক8 জানেত চাইেব, pথেমই এ pে+র সmুখীন হেব  য,  কাn পেথ এ িবষয়gেলার সমাধান 

করেত হেব এবং িকrেপ সিঠক  মৗিলক পিরিচিত সmেক8 জানা  যেত পাের? মূলতঃ পিরিচিতর 

জেn কী কী উপায় িবদ.মান? এেদর  কানিটেক পিরিচিতসমূহ সmেক8 অবগত হওয়ার জেn 

িনব8াচন করেত হেব ? 

এ িবষয়িটর  কৗশলগত ও পYুাnপY আেলাচনা ও পয8ােলাচনার দািয়t দশ8েনর পিরিচিত 

িবjান (Epistemology) িবভােগর। দশ8েনর ঐ িবভােগ মাnেষর িবিভn পিরিচিত সmেক8 

আেলাচনা করতঃ এেদর মূল.মান িনধ8ারণ করা হেয় থােক। এেদর সবgেলা সmেক8 আেলাচনা 

করেত  গেল আমরা আমােদর লk.  থেক দূের সের যাব। sতরাং আমােদর আেলাচনা- সংিbJ 

 য িবষয়gেলা pেয়াজনীয়,;ধুমাt  সgেলার উেlখ কেরই kাn হব। তেব ঐ িবষয়gেলা সmেক8 

িবsািরত আেলাচনা ও পয8েলাচনা যথাsােন করা হেব।৫  

 

পিরিচিতর pকারেভদ : 

পিরিচিতসমূহেক এক দিৃJেকাণ  থেক চার ভােগ িবভk করা যায় : 

১। অিভjতালb ও oবjািনক পিরিচিত  ) িবেশষ পািরভািষক অেথN (:  এধরেনর পিরিচিত 

ইিndয়াnভূিতর সাহােয. লাভ করা যায়। তেব বুিdবৃিtও ইিndয়gাh  বাধসমূেহর িবমূত8ন 

(Abstraction) এবং সmpসারেণর (Generalization)  kেt sীয় ভূিমকা পালন কের থােক।৬ 
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অিভjতালb ও �বjািনক পিরিচিত �বjািনক িবষয়সমূেহ  যমন  : পদাথ8 িবjান, রসায়ণ 

িবjান এবং জীব িবjােন ব.বhত হেয় থােক। 

২। বিুdবিৃtক পিরিচিত  :  এধরেনর পিরিচিত িনব8stক ধারণার (মা’kলাতু<ািনয়া) মাধ.েম rপ 

পিরgহ কের এবং এ পিরিচিতেত বুিdবৃিt মূল ভূিমকা পালন কের থােক। তেব ইিndয়gাh ও 

পরীkালb  কান  কান িবষয়, ধারণা লােভর উৎস অথবা যুিk পdিতর  কান  কান 

pিতjাrেপ ব.বhত হেত পাের। যুিkিবদ.া, দশ8নশাst ও গিণতশাst, এ পিরিচিতর অnভু8k । 

৩। ধমNিবDাসগত পিরিচিত : এধরেনর পিরিচিত িdsর িবিশJ। িব's উৎেসর পূব8 পিরিচিতর—

িভিtেত এবং িব's বণ8নাকারীর বণ8না  থেক এধরেনর পিরিচিত অিজ8ত হেয় থােক।  য সকল 

িবষয়সমূহ সকল ধেম8র অnসারীগণ ধম8ীয়  নতাগেণর বkেব.র িভিtেত gহণ কের থােকন,  স 

সকল িবষয়সমূহ এ পিরিচিতর অnভু8k। কখেনা কখেনা এধরেনর িবষয়বsর িব'sতা, ইিndয় ও 

পরীkালb িবষয় বs অেপkা অিধকতর। 

৪। pতfk অnভিূতিভিtক পিরিচিত : এধরেনর পিরিচিত পূব8বত8ী সকল পিরিচিতর ব.িতkম এবং 

 কান pকার মিs) pসূত অnধাবন ও আকৃিতর মাধ.ম ব.তীত অিবকল  jয় সtার সােথও 

সmn sাপন কের থােক। এধরেনর পিরিচিতেত  কান pকার ভুল- trিটর sান  নই। তেব pত.k 

অnভূিতিভিtক ও আধ.ািtকতা িভিtক পিরিচিত বেল যা সাধারণতঃ বিণ8ত হেয় 

থােক, pকৃতপেk তা হল এধরেনর পিরিচিতর মিsে) অংিকত ব.াখ.াrপ যা ভুল- trিট বিজ8ত 

নয়। 

 

িবDদিৃVর pকারেভদ : 

ইিতপূেব8 পিরিচিতর  য  mণী িবভাগ করা হেয়েছ, তার িভিtেত িব'দিৃJেক িনmrেপ িবভk 

করা  যেত পাের : 

১। oবjািনক িবDদিৃV  :  অথ8াৎ মাnষ অিভjতালb jােনর িভিtেত সামিgকভােব অিst 

সmেক8 অবগত হয়। 
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২। দাশNিনক িবDদিৃV  :  যা যুিk ও বুিdবৃিtক pেচJার মাধ.েম অিজ8ত হেয় থােক। 

৩। ধমNীয় িবDদিৃV : যা ধম8ীয়  নতাগেণর pিত িব'াস sাপন ও তােদর বkব.েক gহেণর 

মাধ.েম অিজ8ত হেয় থােক। 

৪। এরফানী বা আধfািtক িবDদিৃV : যা উdাবন, অnj8ান ও এশরাkীয় পেথ অিজ8ত হেয় 

থােক। 

এখন,  দখেত হেব  য, িব'দিৃJর  মৗিলক িবষয়gেলােক িক সিত.কার অেথ8 উেlিখত চার 

উপােয় সমাধান করা সmব? অতঃপর  দখেত হেব, এেদর  কান একিটর িবেশষt ও 

অgািধকােরর p+ িবেবচনার পালা আেস িকনা ?  

 

সমােলাচনা ও trিটিনেদশN : 

ইিndয় ও অিভjতালb পিরিচিত বstগত ও pাকৃিতক িবষয়বstর সীমানায় কায8কর। ফেল 

sJতঃই pতীয়মান হয়  য, ;ধুমাt অিভjতার মাধ.েম অিজ8ত িবষয়বstর আেলােক িব'দিৃJর 

মূলনীিতসমূহ ও তৎসংkাn িবষয়ািদর শনাkকরণ সmব নয়। কারণ, এধরেনর িবষয়gেলা 

অিভjতালb jােনর সীমাবিহভূ8ত এবং  কান অিভjতালb jানই এ িবষয়gেলার সsেক8 

ইিতবাচক বা  নিতবাচক মnব. করেত পাের না।  যমন :  খাদার অিstেক পরীkাগাের পরীkার 

মাধ.েম pিতNা বা বজ8ন (আlাহ আমােদরেক এ  থেক রkা কrন) করা অসmব। কারণ 

ইিndয়gাh অিভjতার হs এত kdু  য, অিতpকৃিতর আচঁলেক sশ8 করেত অপারগ এবং 

আপন বstগত িবষেয়র সীমাবিহভূ8ত  কান িকছুেক pিতNা বা বজ8ন করেত অkম। 

অতএব, ‘ধিভjতালb ও �বjািনক িব'দিৃJ’ ( পািরভািষক অেথ8 িব'দিৃJ, যা ইিতপূেব8 

উেlখ করা হেয়েছ) মরীিচকা �ব িকছুই নয়। sতরাং pকৃত অেথ8 এেক ‘িব'দিৃJ’ নামকরণ 

করা যায় না। তেব সেব8াপির এেক ‘বstজগত পিরিচিত ’বলা  যেত পাের। এছাড়া এধরেনর 

পিরিচিত িব'দিৃJর  মৗিলক p+সমূেহর জবাব দােনও অkম। 
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িকn  য সকল পিরিচিত ধম8িব'ােসর মাধ.েম অিজ8ত হয় ( যমনিট ইিতপূেব8 উেlখ করা 

হেয়েছ)  সgেলা িd- sর িবিশJ এবং পূেব8ই ঐgেলার উৎস বা উৎসসমুেহর উপর আsা sাপন 

করেত হয়। অথ8াৎ pথেম কােরা নবুওয়াত pািp সmেক8 িনি]ত হেত হেব; অতঃপর তার বাণী 

�বধ বেল পিরগিণত হেব। তেব সব8ােg বাণী  pরক অথ8াৎ মহান আlাহর অিstেক pমাণ 

করেত হেব । আর এটা ssJ  য, বাণী  pরেকর মূল অিst এবং তদnrপ বাণী বাহেকর 

নবুওয়াতেক বানী িনভ8র দিলেলর মাধ.েম pমাণ করা যায় না।  যমন : বলা যােব না  য,  যেহতু 

 কারা’ন বেল ‘ খাদা আেছন’  সেহতু তাঁর অিst pমািণত হল। তেব  খাদার অিst pমািণত 

হওয়ার পর এবং ইসলােমর নবীর শনাkকরণ ও  কারা’ নর সত.তা pমািণত হওয়ার 

পর, অnাn  গৗণ িব'াসসমূহেক pিতNা করা  যেত পাের। অnrপভােব কায8করী িবিধ- িনেষধ 

সমূহও িব's সংবাদদাতা ও িব'sসূেtর মাধ.েম গৃহীত হেত পাের। িকn  মৗিলক িব'াসমূহেক 

তৎপূেব8 অn  কান উপােয়— সমাধান করেত হেব। 

অতএব, ধম8িব'াসগত পিরিচিতও িব'দিৃJর  মৗিলক িবষয়সমূেহর সমাধােন অkম। তেব 

এরফানী ও এশরাkী (اشراقی) পdিতর ব.াপাের অেনক বkব. রেয়েছ : 

pথমতঃ িব'দিৃJ হল এক pকার পিরিচিত, যা মিs)pসূত ( ذهنی ) ভাবাথ8সমূহ  থেক rপ 

পিরgহ কের। িকn অnj8ােনর kেt মিs)pসূত  বাধdেয়র  কান sান  নই। অতএব এ 

ধরেনর ভাবাথ8সমূহেক অnj8ােনর বরাত  দয়া উদাসীনতা ও এর নামাnর �ব িকছুই নয়। 

িdতীয়তঃ অনr—jােনর ব.াখ.া এবং ভাষা ও ভাবােথ8র কেলবের তােদর বণ8না িবেশষ মানস-

দkতার উপর িনভ8রশীল, যা sদীঘ8 সমেয়র বুিdবৃিtক pেচJা এবং দাশ8িনক িবেbষণ 

ব.িতেরেকঅসmব। যারা এধরেনর অিভjতার অিধকারী নন pকৃতপেk তারা সদৃশ শb ও 

ভাবাথ8েক ব.বহারকের থােকন যা িবচু.িত ও িবপথগািমতার এক বৃহtর কারণ।       তৃতীয়তঃ 

pকৃতপেk যা অnj8ােনর মাধ.েম উdািবত হয়, তা মিsে) অংিকত তার কিlত িচt ও বণ8না 
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এবং অিধকাংশ  kেtই তা এমনিক sয়ং অnj8ােনর অিধকারী ব.িkর জেnও trিটযুk হেয় 

থােক। 

চতুথ8তঃ ঐ সকল বাsবতা, যােদর মিs)pসূত ব.াখ.া িব'দিৃJ বেল পিরিচত; তােত উপনীত 

হওয়ার জেn বষ8পরsরায় এরফানী সাধনার pেয়াজন। আর গভীর সাধনালb এ pিkয়ার (যা 

বাsব পিরিচিতসমূেহর অnভূ8k) অnেমাদন, তািttক িভিt ও িব'দিৃJর  মৗিলক িবষয়সমূেহর 

উপর িনভ8রশীল। অতএব, সাধনার pারেmই এ িবষয়gেলার সমাধান অিনবায8। আর এ pিkয়ার 

 শষ পয8ােয় অnj8ানগত পিরিচিত অিজ8ত হেয় থােক। মূলতঃ pকৃত এরফান তার জেnই 

pেযাজ., িযিন মহান সৃিJকত8ার দাসেtর পেথ িবনীতভােব pেচJা চািলেয়  যেত পােরন। আর 

এ ধরেনর pেচJা pভরু পিরিচিত, তাঁর দাসt ও আnগেত.র উপর িনভ8রশীল । 

 

িসdাn : 

উপেরাk আেলাচনা  থেক আমরা এ িসdােn  পৗছঁেত পাির  য, িব'দিৃJর  মৗিলক িবষয়সমূেহর 

সমাধান যারা খুেজ থােকন তােদর জেn একমাt উnুk পথ হল বুিdবৃিt ও বুিdবৃিtক 

উপলিbর পথ। ফেল এর আেলােক বলেত হয়, দাশ8িনক িব'দিৃJই হল pকতৃ িব'দিৃJ।  

তেব মেন রাখা উিচৎ  য, উেlিখত িবষয়সমূেহর সমাধানেক বুিdবৃিtক পেথ সীমাবdকরণ ও 

দাশ8িনক িব'দিৃJেকই একমাt িব'দৃিJrেপ পিরগণেনর অথ8 এ নয়  য, সিঠক িব'দিৃJভি= 

লােভর জেn সকল দাশ8িনক িবষেয়রই সমাধান করেত হেব। বরং কেয়কিট সরল দাশ8িনক 

িবষয়  যgেলা pায় sতঃিসd  সgেলার সমাধানই  খাদার অিst ( যা িব'দিৃJর  মৗিলকতম 

িবষয় বেল পিরগিণত) pমােণর জেn যেথJ। তেব এ ধরেনর িবষয়সমূেহর উপর পারদিশ8তা 

এবং সকল pকার সমsা ও িdধার উtরদােনর kমতা অজ8েনর জেn অিধকতর দাশ8িনক 

পয8ােলাচনার pেয়াজনীয়তা রেয়েছ। আবার  মৗিলক সমsাসমূহ সমাধােনর জেn অথ8পণূ8 

পিরিচিতেক বুিdবৃিtক পিরিচিতেত সীমাবdকরেণর অথ8 এ নয়  য, অnাn jাত 

িবষয়সমূহ, এ িবষয়gেলার সমাধােনর ব.াপাের ব.বhত হেব না। বরং অিধকাংশ বুিdবৃিtক 
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যুিkর  kেt pত.k jান , ইিndয়gাh ও অিভjতালb jানেক pিতjাrেপ pেয়াগ করা 

 যেত পাের।  যমনঃ িdতীয় পয8ােয়র িবষয়সমূহ ও  গৗণ িব'াসগত িবষয়সমূেহর সমাধােনর 

 kেt ধম8িব'াসগত পিরিচিতেক ব.বহার করা  যেত পাের এবং এgেলােক িকতাব ও snেতর 

(dীেনর িব's উৎস) িবষয়বstর িভিtেত pমাণ করা  যেত পাের । 

পিরেশেষ, সিঠক িব'দৃিJ ও মতাদেশ8 উপনীত হওয়ার পর গভীর আধ.ািtক সাধনার 

পয8ায়সমূহ অিতkম করতঃ উ_ঘাটন ও পয8েবkেণর (অnচ8k)ু sের  পৗছঁা যায় এবং বুিdবৃিtর 

যুিkর মাধ.েম pমািণত এমন অিধকাংশ িবষয় সmেক8, মিs)গত ভাবাথ8সমূেহর সাহায. 

ব.তীতই অবগত হওয়া সmব।  
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৫ম পাঠ 

Gখাদাপিরিচিত 

 

ভিূমকা : 

ইিতপূেব8 আমরা  জেনিছ  য, dীেনর মূলনীিতgেলা িব'- সৃিJকত8ার অিsেt িব'াস  থেক rপ 

পিরgহ কের এবং ঐ'িরক িব'দিৃJ ও বstবাদী িব'দিৃJর মেধ. মূল পাথ8ক.ও এ িব'ােসর 

(সৃিJকত8ার অিsত) উপিsিত ও অnপিsিতর উপর িনভ8র কের। 

অতএব, সত.াnসিnৎs ব.িkর জেn সব8পথেমই  য p+িট উপsািপত হয় এবং সব8ােgই যার 

সিঠক উtর জানেত হয় তা হল,  খাদার অিst আেছ িকনা? আর এ pে+র উtর পাওয়ার 

জেn (যা পূব8বত8ী পােঠ আেলািচত হেয়েছ) বুিdবৃিtেক pেয়াগ করেত হেব, যােত কের চূড়াn 

িসdােn  পৗছঁা যায়- চাই তার ফল  হাক ইিতবাচক অথবা  নিতবাচক। 

যিদ এ অnসnােনর ফল ইিতবাচক হয়, তেব  খাদা সংkাn  গৗণ িবষয়gেলােক 

(একt, nায়িবচার এবং  খাদার অnাn �বিশJ.) িবেবচনার পালা আেস। অnrপভােব যিদ 

অnসnােনর ফল  নিতবাচক হয় তেব বstবাদী িব'দিৃJ pিতিNত হেব। আর তখন dীন সংিbJ 

অnাn  গৗণ িবষয়gেলােক িবেবচনা করার pেয়াজনীয়তা থাকেব না। 

 

pতfk ও পেরাk পিরিচিত  :  

মহান আlাহ সmেক8 d‘ধরেনর পিরিচিতর ধারণা পাওয়া যায় : একিট হল pত.k পিরিচিত 

এবং অপরিট হল পেরাk পিরিচিত । 

 খাদার pত.k পিরিচিত বলেত বুঝায়- মাnষ মিs)গত ভাবােথ8র সাহায. ব.িতেরেকই 

একধরেনর অnj8ান ও আভ.nরীণ অnভূিতর মাধ.েম  খাদার সােথ পিরিচত হয় । 
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এটা sতঃিসd  য, যিদ  কহ  খাদা সmেক8 সেচতন অnj8ােনর অিধকারী হেয় থােক ( যrপ 

অেনক উ`পয8ােয়র আেরফগণ দাবী কের থােকন তেব বুিdবৃিtক  কান যুিk- pমােণর pেয়াজন 

হয় না। িকn (  যমনিট ইিতপূেব8 উেlিখত হেয়েছ ) এধরেনর pত.kjান ও অnj8ান সাধারণ 

 কান ব.িkর জেn ৭  কবলমাt তখনই সmব, যখন  স আtগঠন ও আধ.ািtক সাধনার 

পয8ায়gেলা অিতkম করেব। তেব এর dব8ল পয8ায় সাধারণ মাnেষর মেধ. উপিsত থাকেলও 

 যেহতু অবsায়  নই,  সেহতু তা সেচতন িব'দিৃJ সmেক8 ধারণা লােভর জেn যেথJ নয়। 

পেরাk পিরিচিত বলেত বুঝায়  য, মাnষ সামিgক ভাবােথ8র 

(সৃিJকত8া, অমুখােপkী, সব8শিkমান, সব8jা) মাধ.েম মহান আlাহ সmেক8 মিs)গত পিরিচিত 

ও এধরেনর ‘অদ9ৃগত’অথ8 অnধাবন কের থােক। আর এভােব  স িব'াস কের 

 য, এধরেণর অিst িবদ.মান (িযিন এ জগৎেক সৃিJ কেরেছন )। অতঃপর, অnাn পেরাk 

পিরিচিত এর সােথ সংিbJ হেয় িব'দিৃJর সােথ সংগিতপূণ8 একেmণীর িব'াস pবিত8ত হেয় 

থােক। 

যা সরাসির বুিdবৃিtক পয8েবkণ ও দাশ8িনক যুিk- pামােণর মাধ.েম অিজ8ত হয় তা- ই হল 

পেরাk পিরিচিত। িকn যখন এধরেণর পিরিচিত অিজ8ত হয়  কবলমাt তখনই মাnেষর জেn 

সাবগিতক pত.k পিরিচিত অিজ8ত হেয় থােক। 

 

িফতরাতগত পিরিচিত : 

ধম8ীয়  নতাগণ, আেরফগণ এবং মনীষীগেণর অিধকাংশ বkেব.ই আমরা খুেজ পাই  য,  খাদা 

পিরিচিত িফতরাতগত, অথ8াৎ মাnষ িফতরাতগতভােবই  খাদােক িচেন থােক। sতরাং উপেরাk 

িববরণসমূেহর সিঠক অথ8 খঁুেজ পাওয়ার িনিমেt ‘িফতরাত’শbিটর ব.াখ.া  দয়া pেয়াজন মেন 

কির। 
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িফতরাত, একিট আরবী শb যার অথ8 হল ‘সৃিJ pকরণ’এবং  কান িবষয় িফতরাত সংিbJ 

(িফতরােতর সােথ সmnযুk) বেল পিরগিণত হেব তখনই, যখন িবদ.মান সৃিJ এেদরেক ধারণ 

করেব। sতরাং এেদর জেn িতনিট িবেশষt িবেবচনা করা  যেত পাের : 

১। pেত.ক  mণীর িফতরাগত িবেশষt ঐ  mণীর সকল সদেsর মেধ. পাওয়া যায়, যিদও 

তীbতা ও kীণতার দৃিJেকাণ  থেক এেদর মাtােভদ পিরলিkত হয় । 

২। িফতরাতগত িবষয়সমূহ তােদর ইিতহাস পিরkমায় সব8দা িsর এবং এমন নয়  য, ইিতহােসর 

একাংেশ সৃিJর িফতরাত এক িবেশষt িবিশJ, আর অn অংেশ অপর এক িবেশষt িবিশJ।৮ 

৩। িফতরাতগত িবষয়সমূহ  য দৃিJেকােণ িফতরাত সmnীয় এবং সৃিJ pকৃিত কতৃ8ক ধারণকতৃ 

 স দৃিJেকােণ িশkণ ও pিশkেণর pেয়াজনীয়তা  নই, যিদও এেদর দঢ়ৃীকরণ ও িদক 

িনেদ8শনার  kেt pিশkেণর pেয়াজনীয়তা রেয়েছ। 

মাnেষর িফতরাতগত িবেশষtেক d‘ mণীেত িবভk করা  যেত পাের : 

ক) িফতরাতগত পিরিচিত, যার সােথ pেত.ক মাnষই  কান pকার িশkা- দীkা ব.িতেরেকই 

পিরিচত হেয় থােক। 

খ) িফতরাতগত pবণতা ও চািহদা যা সৃিJর pেত.ক সদেsর মেধ.ই িবদ.মান। 

অতএব, যিদ এমন এক ধরেনর  খাদা পিরিচিত pেত.েকর মেধ.ই  থেক থােক  য, pিশkণও 

আয়tকরেণর pেয়াজন  নই তেব, তােক “িফতরাতগত  খাদা পিরিচিত”নামকরণ করা  যেত 

পাের। আর যিদ,  খাদার pিত এবং  খাদার উপাসনার pিত এক ধরেনর pবণতা pেত.ক 

মাnেষর মেধ. থােক, তেব তােক ‘ খাদার িফতরাতগত উপাসনা’বলা  যেত পাের। 

িdতীয় পােঠ আমরা উেlখ কেরিছ  য, অিধকাংশ পি/ডতগণ dীন এবং  খাদার pিত মাnেষর 

pবণতােক মাnেষর মানিসক �বিশJ. বেল আখ.ািয়ত কেরেছন এবং এেক ‘ধম8াnভূিত’ বা‘

ধম8াnরাগ’নামকরণ কেরেছন। এখন আমরা সংেযাজন করব  য,  খাদা পিরিচিতও মাnেষর 

িফতরাতগত চািহদাrেপ jাত হেয়েছ। িকn “ খাদার িফতরাতগত উপাসনা’  যমন সেচতন 
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pবণতা নয়  তমিন “িফতরাতগত  খাদা পিরিচিতও”সেচতন পিরিচিত নয়  য,  কান সাধারণ 

ব.িkেক  খাদার শনাkকরেণর জেn বুিdবৃিtক pেচJা  থেক অিনভ8রশীল করেব। 

তেব এ কথা ভুেল  গেল চলেব না  য,  যেহতু pেত.েকই অnতঃ এক kীণ মাtায় িফতরাতগত 

pত.k পিরিচিতর অিধকারী  সেহতু সামাn একট ু িচnা ও যুিkর অবতারণােতই  খাদার 

অিsতেক sীকার কের থােক এবং পয8ায়kেম অবেচতন sেরর অnj8ান িভিtক পিরিচিতেক sদঢ়ৃ 

কের সেচতন sের  পৗছঁােত পাের । 

উপসংহাের বলা যায় :  খাদা পিরিচিত িফতরাতগত হওয়ার অথ8 হল এই  য, মাnেষর অnর 

 খাদার সােথ পিরিচত এবং তার আtার গভীের  খাদার সjাত পিরিচিতর জেn এক িবেশষ 

উৎস িবদ.মান, যা অuিরত ও িবকিশত হেত সkম। িকnt এ িফতরাতগত উৎস সাধারণ 

ব.ািkবেগ8র মেধ. এমন অবsায়  নই  য, তােদরেক িচnা ও বুিdবৃিtক যুিk  থেক অিনভ8রশীল 

করেব। 
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৬v পাঠ 

Gখাদা পিরিচিতর সরল উপায় 

 

Gখাদােক িচনার উপায়সমহূ : 

মহান pভেুক িচনার জেn একািধক উপায় িবদ.মান। দশ8েনর িবিভn বইেয়, কালামশােst, ধম8ীয় 

 নতৃবৃেnর িবিভn ভােc এবং ঐশী িকতাবসমূেহও এgেলা (উপায়) সmেক8 ইি=ত করা 

হেয়েছ। এ যুিk- pমাণসমূহ িবিভn দিৃJেকাণ  থেক পারsিরকভােব �বসাদ9ৃপূণ8।  যমন : 

 কান  কান  kেt ইিndয়gাh ও অিভjতালb িবষয়সমূহ pিতjা িহসােব ব.বhত 

হেয়েছ;  যখােন অn  কান  kেt খাঁিট বুিdবৃিtক িবষয়সমূহ ব.বhত হেয়েছ। আবার  কউ 

 কউ সরাসির pjাবান pভুর অিst pমােণর  চJা কেরন;  যখােন অnাnরা ;ধুমাt এমন 

এক অিstময়েক pিতNা করার  চJা কেরন যার অিst অপর  কান অিstমেয়র উপর 

িনভ8রশীল নয় (অথ8াৎ অব9সmাবী অিst) এবং তার �বিশJ.সমূহেক িচিhত করার জেn 

অপর এক  mণীর যুিkর অবতারণা কের থােকন। 

এক দৃিJেকাণ  থেক  খাদা পিরিচিতর যুিk- pমাণসমূহেক  কান এক নদী পারাপােরর জেn 

িবদ.মান িবিভn পেথর সােথ তুলনা করা  যেত পাের। এgেলার  কান  কানিট কােঠর �তরী 

সাধারণ পুল যা নদীর উপর িদেয় চেল িগেয়েছ এবং লঘ ুভারিবিশJ  কান ব.িk খুব সহেজই 

এেক অিতkম কের গnেব.  পৗছঁেত পারেব। আবার  কান  কানিট হল psর িনিম8ত sদঢ়ৃ এবং 

sদীঘ8 পুেলর মত যার অিতkাn পেথর �দঘ8. অেপkাকৃত  বশী।  কান  কানিট আবার 

আকঁাবাঁকা, উঁচু- নীচু এবং sদীঘ8 টােনল িবিশJ  রলপেথর মত, যা grভােরর  Tেনর জেn 

�তরী করা হেয়েছ। 

 য সকল ব.িk মুk মিsে)র ( الذهنخالی  ) অিধকারী, তারা অত.n সহজ উপােয়ই আপন 

pভেুক িচেন তাঁর (pভুর) উপাসনায় িনেয়ািজত হেত পাের। িকn যিদ  কউ সেnেহর grভার 
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sেn ধারণ কের, তেব তােক psর িনিম8ত পুল অিতkম করেত হেব। আবার যিদ  কউ সেnহ 

ও িdধা- dেndর  বাঝা বহন কের চেল, তেব তােক এমন  কান পথ িনব8াচন করেত হেব যা শত 

উঁচ- নীচু ও আকঁা- বাঁকা সেtও মজবুত ও দঢ়ৃ িভিtর উপর িনিম8ত। 

আমরা এখােন সব8পথেম  খাদা- পিরিচিতর সরল পেথর pিত ইি=ত করব। অতঃপর  কান 

একিট মাধ.ম সmেক8 বণ8না করব। িকn দশ8েনর  মৗিলক িভিtর উপর pিতিNত আকঁা- বাঁকা 

পথিট ;ধুমাt তােদরেকই অিতkম করেত হেব, যােদর মিs) অসংখ. সেnেহর dারা সিng 

হেয় আেছ। অথবা তােদর মিs)েক সেnহ মুkকরেণর মাধ.েম প]াdাবন ও পথeJতার হাত 

 থেক মুিk  দয়ার  চJা করেত হেব ।  

 

সরল উপােয়র oবিশVfসমহূ : 

 খাদা- পিরিচিতর সরলপেথর একািধক িবেশষt ও �বিশJ. রেয়েছ  যgিলর মেধ. 

িনmিলিখতgেলা grtপণূ8 : 

১। এ পথ  কান pকার জিটল ও  কৗশলগত pিতjার (مقدمة) উপর িনভ8রশীল নয় এবং 

সরলতম বkব.সমূহই এ  kেt উেlখ করা  যেত পাের । ফেল,  য  কান sেরর ব.িkবেগ8র 

পেkই অnধাবনেযাগ.। 

২। এ পথ pত.kভােব pjাবান ও পরাkমশালী সৃিJকত8া আlাহর িদেক পিরচািলত কের 

থােক, যা অেনক দাশ8িনক ও কালামশাstগত যুিk- পেথর ব.িতkম। ঐ সকল কালামশাst ও 

দাশ8িনক যুিkেত সব8pথেমই ‘অিনবায8 অিst’ নােম এক অিstময় িবষয়েক pিতিNত করা 

হয় এবং তারপর তার jান, শিk, pjা, সৃজন kমতা, pিতপালকt এবং অnাn 

�বিশJ.সমূহেক অপর  কান যুিkর মাধ.েম pমাণ করা আব9ক। 

৩। এ পথ, অn সকল িকছুর  চেয় িফতরাতেক জাgত করা ও িফতরাতগত jােনর 

অবিহতকরেণর ব.াপাের ভূিমকা রােখ। এ (িফতরাতগত jােনর অবিহতকরণ) িবষয়gেলার 

উপর িচnার ফেল এমন এক ইরফানী অবsা মাnেষর িদেক হs pসািরত কের  যন  খাদার 
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হsেক িবিভn জাগিতক িবষেয়র ব.াখ.া- িবেbষেণ অবেলাকন কের থােক -  সই হs যার সােথ 

তার িফতরাত পিরিচত। 

উপেরাk �বিশJ.সমূেহর কারেণ ধম8ীয়  নতৃবৃn এবং ঐশী ধম8সমূেহর pবkাগণ এ পথেক 

সাধারণ জনসমিJর জn িনব8াচন কেরেছন এবং সকলেক এ পথ অিতkম করার জেn আহবান 

জািনেয়েছন; আর অnাn পdিতসমূহেক, হয় িবেশষ  কান  kেtর জn একাnভােব বরাd 

কেরেছন, অথবা নািsক. িচnািবদ ও বstবাদী দাশ8িনকেদর সােথ তক8- িবতেক8র সময় pেয়াগ 

কেরেছন। 

 

পিরিচত িনশNনসমহূ : 

 খাদা পিরিচিতর সরল পথ হল, এ িবে' িবদ.মান  খাদার িনদশ8নসমূহ সmেক8 িচnা করা এবং 

 কারােনর ভাষায় “আlাহর আয়াতসমূহ সmেক8 িচnাকরণ”। িব'বhাে/ডর সকল িবষয়বst 

এবং মানব অিsেt উপিsত িবষয় gেলা  যন পিরিচিতর কািYত িনদশ8ন এবং মানব মানেসর 

সূচক,  স অিsেtর  কndিবndর িদেক পথ িনেদ8শ কের,  য অিst সব8দা সব8sেল উপিsত। 

পাঠকম/ডলী,  য বইিট এখন আপনােদর হেs রেয়েছ তাও তাঁর (আlাহর) িনদশ8নসমূেহরই 

একিট। যিদ তা- ই না হেব তেব  কন এ বইিট পড়ার সময় এর সেচতন ও অিভpায়ী  লখক 

সmেক8 ধারণা লাভ করেত পারেছন? কখেনা িক এটা সmব বেল মেন কেরেছন  য, এ বইিট 

এক  mণীর বstগত, উেd9হীন িkয়া- pিতিkয়ার ফেল অিsেt এেসেছ এবং এর  কান 

অিভpায়ী  লখক  নই? এটা ভাবা িক  বাকামী নয়  য,  কান একিট ধাতব খিণেত িবেsারেণর 

ফেল ধাতব কিণকাgেলা বণ8মালায় rপাnিরত হেয়েছ এবং ঘটনাkেম পtপৃেN সিnেবিশত হেয় 

িলখেনর সৃিJ হেয়েছ; অতঃপর অপর একিট িবেsারেণর মাধ.েম sশৃংখিলত ও বাঁধাইকৃত হেয় 

একশত খেNর একিট িব'েকােষর উৎপিt হেয়েছ ? 

িকn jাত ও অpাত রহsময় ও পাি/ডত.পূণ8 এ মহািবে'র উৎপিtর ঘটনােক িনছক dঘটনা 

বেল মেন করা উপেরািlিখত িব'েকােষর উৎপিtর ঘটনার  চেয় সহsবার  বাকামীর শািমল । 
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hাঁ, pিতিট পিরকিlত িবnাস ব.বsাই তার পিরকlনাকারীর িনদশ8নsrপ। আর এ ধরেনর 

িবnাস ব.বsা পৃিথবীর সব8t পিরলিkত হয় এবং সব8দা এমন এক সামিgক শYৃলাই pকাশ 

কের  য, এক pjাবান সৃিJকত8া এেক অিsেt এেনেছন এবং সব8াবসsায় িতিন এর 

পিরচালনায় িনেয়ািজত। 

ফুলgেলা  য পTুকানেন ফুেটেছ, আর মািট কদ8মার মােঝ রঙ  বরঙ সােজ ও sগিn িনেয় 

আtpকাশ করেছ; kdু kdু বীজ  থেক ফলবৃk  য অuিরত হে< এবং pিতবছর অজs সংখ.ক 

sবণ8, sগn ও ssাd ফল ধারণ করেছ; তdrপ নানা বণ8, নানা িবেশষt ও নানাrেপর অnাn 

বৃkরািজ ইত.ািদ সকল িকছুই তাঁরই ( খাদার ) অিsেtর pমাণ বহন কের থােক । 

অnrপ, পTুশাখায় বুলবুিল  য গান  গেয় যাে<; িডম  থেক  বর হেয় মুরগীছানা  য পৃিথবীেত 

িবচরন করেছ; নবজাতক  গাবৎস  য মাতৃsন  চাষণ করেছ; dg মাতৃsেন নবজাতেকর- পােনর 

জেn  য সিNত হে< ইত.ািদ সব8দা এক সৃিJকত8ার অিsেtরই pমাণ বহণ কের থােক। 

সিত.ই, িক এক আ]য8  যাগসূt ও িবsয়কর অিভসিn রেয়েছ যুগপৎ িশ; জn ও মাতৃsেন—

dg সNােরর মেধ.। 

মৎসসমূহ  য pিতবছর িডম পাড়ার জেn শত শত িকেলািমটার পথ pথমবােরর মত অিতkম 

কের; সামুিdক pাণীসমূহ  য অসংখ. সামুিdক উিdেদর মােঝ আপন নীড়েক িচেন  নয়, এমনিক 

একবােরর জেnও ভুলবশতঃ অপেরর বাসায় pেবশ কের না,  মৗমািছ  য, pত.হ pােত  মৗচাক 

 থেক  বর হেয় যায় আর sগnযুk ফুেল- ফেল িবচরণ করার জেn দীঘ8 পথ অিতkম করার 

পর  গাধুলী লেg  য পুনরায় sগেৃহ pত.াবত8ন কের ইত.ািদ তাঁরই িনদশ8ন । 

িবsেয়র ব.পার হল,  যমিন  মৗমািছরা  তমিন dgবতী গাভী ও ছাগলরা pেত.েকই সব8দা 

িনেজর pেয়াজেনর  চেয়ও অিধক মধ ুও dg উৎপাদন কের থােক, যােত কের মাnষ এ ssা d 

উপােদয়  থেক উপকৃত হেত পাের! 

িকnt পিরহাস, অকৃতj মাnষ িনজ �বভেবর পিরিচত মািলকেক অপিরিচত বেল মেন কের এবং 

তাঁর সmেক8 তক8 িবতেক8 িলp হয়! 
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sয়ং এ মানবেদেহও িবsয়কর ও sিনপূন কীিত8র pকাশ পিরলিkত হয়। সংিbJ অে=র 

মাধ.েম শরীরীয় সংগঠন; সংিbJ উপাে=র মাধ.েম অ= সংগঠন; সংিbJ িমিলয়ন িমিলয়ন িবেশষ 

জীবn  কােষর মাধ.েম উপা= সংগঠন; pেয়াজনীয় উপাদানসমূেহর িনিদ8J পিরমােণর সমnেয় 

 কাষ সংগঠন; শরীেরর যথাsােন অ=- pত.=সমূেহর সংsাপন; অ=- pত.=সমূেহর অিভেpত 

কম8তৎপরতা।  যমন : ফুসফুেসর মাধ.েম অিkেজন gহণ ও  লািহত রkকিণকার মাধ.েম তা 

 দেহর িবিভn  কােষ সNালন, যকৃেতর মাধ.েম pেয়াজনীয় পিরমাণ gেুকাজ উৎপাদন, নূতন 

 কাষ সমূেহর সরবরােহর মাধ.েম kিতgs অ=- pত.=সমূেহর িনরাময় সাধন;  'তেকােষর 

মাধ.েম আkমণকারী ব.ােkিরয়া ও  রাগজীবাণুেক pিতহতকরণ; একািধক gিn  থেক িবিভn 

হরেমােনর িনঃসরণ,  যgেলা pাণীর শরীেরর িবিভn অংেশর কম8তৎপরতার  kেt grtপূণ8 

ভূিমকা পালন কের থােক ইত.ািদ সকল িকছু তাঁরই অিsেtর pমাণ বহন কের থােক । 

এই  য িবsয়কর িবnাস ব.বsা যার সিঠক রহs উদঘাটেন শতসহs সংখ.ক িবjানী কেয়ক 

দশকাbী পথ অিতkম করার পরও ব.থ8 হেয়েছ - কার মাধ.েম তা সৃিJ হেয়েছ ? 

pিতিট  কাষই একিট kdু ব.বsার সংগঠেন অংশgহণ কের থােক এবং এক  mণীর  কাষসমিJ 

উপা=সমূেহর সংগঠেন অংশ  নয়, যা অেপkাকৃত এক বৃহৎ ব.বsার সংগঠেন অংশ 

 নয়; অnrপ এ ধরেনর একািধক জিটল ব.বsার সমnেয় অিভেpত শারীিরক সামিgক 

ব.বsাrপ পিরgহ কের। িকn এখােনই এ ঘটনার  শষ নয়, বরং অগিণত pািণজ ও অpািণজ 

অিsেtর সমnেয় িব' পকিৃত নােম অ;ল- pাnহীন এক বৃহtম ব.বsার সৃিJ হয়, যা একক 

পাি/ডত.পূণ8 পিরকlনার ছায়াতেল পিরপূণ8 শYৃলা ও সমnেয়র মাধ.েম পিরচািলত হয়। 

 )َذِلُكُم اللَُّه فََأىنَّ تـُْؤَفُكونَ (
 

িতিনই; অতএব িকভােব  তামরা সত. হেত িবচু.ত হও (সূরা আনআম- ৯৫)! 

এটা িনি]ত  য, মাnেষর jােনর পিরিধ যতই িবsার লাভ করেব এবং pকৃিতর িবিভn 

িবষয়বstর মেধ. সমnয় ও নীিত যতই আিবs ৃত হেব, ততই সৃিJর রহs উেnািচত হেত 
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থাকেব। তেব pকৃিতর এ সরল সৃিJসমূহ ও ssJ িনদশ8নসমূহ সmেক8 িচnা করাই িন)লুষ ও 

িনম8ল hদেয়র জেn যেথJ।  
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৭ম পাঠ 

অিনবাযN অিsেtর pমাণকরণ 

 

ভিূমকাঃ  

পূব8বত8ী পােঠ আমরা আেলাচনা কেরিছলাম  য, ঐশী দাশ8িনকগণ এবং কালামশাst িবদগণ 

 খাদার অিst pমােণর জেn অসংখ. যুিkর অবতারণা কেরেছন, যা দশ8ন ও কালামশােst 

িবsািরত আেলাচনা করা হেয়েছ। আমরা ঐgেলার মেধ.  য pমাণিট অেপkাকৃত কম ভিূমকার 

pেয়াজন এবং সহজেবাধ.  সিটেক িনব8াচন করতঃ তার ব.াখ.া pদান করব। তেব একথা 

sরণেযাগ.  য, এ pমাণিট  খাদার অিstেক ;ধমুাt “অিনবায8 অিst”িশেরানােম pমাণ কের 

- অথ8াৎ যাঁর অিst অত.াব9কীয় এবং  কান অিst pদানকারীর উপর িনভ8রশীল নয়। 

অিনবায8 অিstেক pমাণ করার পর তার ‘hাঁ-  বাধক’�বিশJ. (صفت الثبوتية) ও ‘না-  বাধক

’�বিশJ.েক (صفت السلبية) অপর এক যুিkর মাধ.েম pমাণ করেত হেব। ‘hাঁ-  বাধক’ 

�বিশেJ.র উদাহরণ হল jান, শিk ইত.ািদ এবং ‘না-  বাধক’�বিশেJর উদাহরণ হল 

অশরীরীয় হওয়া, িনিদ8J sােন ও কােল সীমাবd না হওয়া। 

 

pমােণর িবষয়বst  :  

অিstশীল িবষয়সমূহ, ( বুিdবৃিtক মেত ) হয় অিনবায8 অিst অথবা সmাব. অিst এবং 

 কান অিstশীল িবষয়ই বুিdবৃিtকভােব এ d‘ধারণার বিহ8ভূ8ত হেত পাের না। সকল অিstশীল 

িবষয়ই সmাব. অিst হেত পাের না।  কননা, সmাব. অিst কারেণর মুখােপkী। sতরাং যিদ 

সমs কারণসমূহ সmাব. অিst হেয় থােক, তেব pেত.কিট কারণেকই অপর এক কারেণর 

মুখােপkী হেত হেব। ফেল কখেনাই  কান অিstশীল িবষয় বাsব rপ লাভ করেব না। 

অnভােব বলা যায়: কারেণর ধারাবািহকতা অসmব। অতএব অিstশীল িবষয়সমূেহর 
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কারণসমূহ ধারাবািহকভােব এমন এক অিstশীল িবষেয় উপনীত হয়, যা sয়ং অপর অিsশীল 

িবষেয়র ফলrিত নয় অথ8াৎ যা হেব অিনবায8 অিst। এ pমাণিট  খাদার অিsেtর pমােণর 

জেn দশ8েনর একিট সরলমত pমাণ, যা কেয়কিট খাঁিট বুিdবৃিtক pিতjা dারা rপ লাভ 

কেরেছ এবং  কান pকার ইিndয়gাh ও অিভjতালb jােনর উপর িনভ8রশীল নয় । তেব 

 যেহতু এ pমাণিটেত দাশ8িনক পিরভাষা ও ভাবাথ8সমূহ ব.বhত হেয়েছ,  সেহতু  য সকল 

pিতjা ও পিরভাষার মাধ.েম, উেlিখত pমাণিট rপপিরgহ কেরেছ তােদর সmেক8 

আেলাকপাত করা অিনবায8 ।  

 

সmাবfতা ও অিনবাযNতা  :  

pিতিট pিতjাই (যতই সরল  হাক না  কন) কমপেk dিট  মৗিলক ভাবাথ8 যথা : 

উেd9(موضوع) ও িবেধয় (حممول) িনেয় গিঠত হয়।  যমন : সূয8. উjল এ pিতjািটেত “সূয8” 

হল উেd9 আর “উjjল”হল িবেধয় এবং pিতjািট সূেয8র জেn উjjলতােক pিতপাদন কের 

থােক। 

উেdে9র জেn িবেধেয়র pিতপাদন িতনিট অবsার ব.িতkম হেত পাের না। হয় অসmব 

 যমন : “৪ অেপkা ৩ বড়, ” অথবা অিনবায8  যমন : “৪ এর অেধ8ক হল ২” নতুবা অসmব বা 

অিনবায8 এ dেয়র  কানিট নয়  যমন : সূয8 আমােদর মাথার উপর অবsান করেছ । 

যুিkিবদ.ার পিরভাষায় উপেরাk pথম  kেt pিতjার সsক8েক িনিষd (امتناع), িdতীয়েkেt 

pিতjার সsক8েক “অিনবায8 (ضرورت) বা আব9কীয় (وجوب) তৃতীয়  kেt pিতjারসsক8েক 

“সmাবনা ”( (امکان  ( িবেশষ অেথ8 ) gণসmিলত বলা হেয় থােক । 

দশ8েন ‘অিstশীল িবষয়’সmেক8 আেলাচনা করা হেয় থােক। যা িকছু িনিষd ও অসmব তা 

কখেনাই বাsব rপ লাভ কের না (তাই এ িবষেয়র আেলাচনা দশ8েনর অnভু8k হয় না)। ফেল 
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দশ8নশাst, অিstশীল িবষয়সমূহেক বুিdবৃিtর িভিtেত অিনবায8 অিst ও সmাব. অিst এ d‘

ভােগ িবভk কেরেছ। 

অিনবায8 অিst বলেত বুঝায়,  য অিstশীল িবষয় িনজ  থেকই অিstশীল এবং তার এ¡

অিsেtর জেn অপর  কান অিstশীল িবষেয়র উপর িনভ8রশীল নয়। ফেল sভাবতঃই এ 

ধরেনর অিst অনািদ ও অনn হেব। কারণ,  কান এক সময়  কান িকছুর অnপিsিতর অথ8 

হল তার অিst িনজ  থেক নয় এবং অিsেt আসার জেn অপর এমন  কান অিstশীেলর উপর 

িনভ8র করেত হয়  য তার উপিsিত হল (এর উপিsিতর জেn) শত8 ও কারণ srপ; আর তার 

অnপিsিতেত এর অিst থােক না। 

সmাব. অিst হল তা, যা িনজ  থেক অিstশীল নয় এবং যার অিstশীলতার জেn অপর 

 কান অিsেtর উপর িনভ8র করেত হয় । 

অিsেtর এ  mণীিবভাগ বুিdবৃিtর িভিtেত করা হেয়েছ এবং সংগত কারেণই তা িনিষd 

অিstেক অsীকার কের। তেব বাsব অিstসমূহ এ d‘িবভােগর (অিনবায8 অিst ও সmাব. 

অিst ) কানিটর অnভূ8k  স সmেক8  কান িদকিনেদ8শনা  নই। অn কথায়, এ ব.াপারিটেক 

িতন ভােব অnধাবণ করা  যেত পাের। যথা : 

pথমতঃ সকল অিstই হল অিনবায8 অিst। 

িdতীয়তঃ সকল অিstই হল সmাব. অিst। 

তৃতীয়তঃ  কান  কানিট হল অিনবায8 অিst আবার  কান  কানিট হল সmাব. অিst। 

pথম ও তৃতীয় ধারণায় ‘অিনবায8 অিst’িবদ.মান। অতএব এ ধারণািটেকই ( িdতীয়) 

আেলাচনার িবষয়বstrেপ sান িদেত হেব  য, ‘সকল অিstই িক সmাব. অিst হওয়া সmব, না 

িক অসmব’? আর এ ধারণািটর অপেনাদেনর মাধ.েমই ‘অিনবায8 অিsেtর’ ধারণা 

চূড়াnrেপ pিতিNত হয় যিদও তার একt এবং অnাn gণেক pিতপাদেনর জেn অn  কান 

pমােণর উপর িনভ8র করা আব9ক । 
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অতএব, িdতীয় ধারণািটেক পিরত.াগ করার জেn অপর একিট pিতjােক উেlিখত pমােণর 

সােথ সংযুk করেত হেব। আর তা হল এই  য, ‘সকল অিstই সmাব. অিst হওয়া অসmব’। 

তেব এ pিতjািট sতঃিসd নয়। এ কারেণ এেক িনmrেপ pমাণ ও pিতNা করা আব9ক : 

সmাব. অিst কারেণর উপর িনভ8রশীল এবং কারেণর অসীম ধারাবািহকতা অসmব। অতএব 

কারণসমূহ তােদর ধারাবািহকতায় এমন এক অিsেt িগেয়  পৗছঁেত হেব যা কারেণর উপর 

িনভ8রশীল নয়। আর তা- ই হল ‘অিনবায8 অিst’। sতরাং সকল অিstই সmাব. অিst নয়। 

আর এখান  থেকই অপর এক দাশ8িনক িবষেয়র সূtপাত ঘেট, যার ব.াখ.া  দয়া pেয়াজন। 

 

কাযN ও কারণ  :  

যিদ  কান অিstশীল িবষয় অপর  কান অিstশীল িবষেয়র উপর িনভ8রশীল হয় এবং তার 

অিst অপরিটর অিsেtর উপর িনভ8র কের, তেব দশ8েনর পিরভাষায় িনভ8রশীল অিstেক কায8 

( (معلول  এবং অপরিটেক কারণ (علت) নামকরণ করা হেয় থােক। িকnt কারণ িনরuশভােব 

অিনভ8রশীল নাও হেত পাের, বরং ‘কারণ'  িনেজও িনভ8রশীল ও অn  কান অিstশীেলর 

কায8, হেত পাের। আর যিদ  কান কারেণর (অপর  কান কারেণর উপর)  কান pকার 

িনভ8রশীলতা ও িনভ8রতা না থােক তেব ঐ কারণেক ‘িনরuশ কারণ’এবং ‘সmূণ8rেপ 

অিনভ8রশীল কারণ’ বলা  যেত পাের। 

এ পয8n আমরা কারণ ও কােয8র দাশ8িনক পিরভাষা এবং তােদর সংjা সmেক8 অবগত 

হেয়িছ। এখন আমােদরেক এ pিতjািট সmেক8 ব.াখ.া pদান করেত হেব  য, ‘সকল সmাব. 

অিstই কারেণর উপর িনভ8রশীল ’। 

‘সmাব. অিst sয়ংিkয়ভােব অিst লাভ করেত পাের না’এ বােক.র আেলােক বলা যায় 

উহার অিst, অপর  কান অিstশীল িবষয় বা িবষয়সমূেহর বাsব rপ পিরgহেণর উপর 

িনভ8রশীল হেত বাধ.। কারণ এ উিkিট (قضية) sতঃিসd  য, pেত.ক িবেধয়ই (حممول) যা 
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উেdে9র (موضوع)জেn িবেবচনায়  নয়া হয় তা হয় িনজ  থেকই িবদ.মান (সtাগতভােব ) 

অথবা অn  কানভােব (পরগতভােব) িবদ.মান।  যমন :  কান বst হয় িনজ  থেকই আেলািকত 

হেয় থােক অথবা অn  কান িকছুর আেলার মাধ.েম আেলািকত হেয় থােক। pিতিট বstই হয় 

িনেজ  থেকই �তলাk অথবা অn  কান িকছুর (�তেলর ) মাধ.েম �তলাk হেয় থােক । এটা 

অসmব  য,  কান িকছু না sয়ংিkয়ভােব আেলািকত বা �তলাk হেব, না অn িকছুর মাধ.েম যা 

সংিbJ �বিশJ. বা gণসmিলত; আর এমতাবsায় তা �তলাk বা আেলািকত, এ gেণর অিধকারী 

হেব ? 

অতএব,  কান উেdে9র (موضوع) জেn অিsেtর pিতপাদন হয়, সtাগতভােব অথবা পরগত 

ভােব হেয় থােক এবং যখন সtাগতভােব না হয়, তখন পরগতভােব হওয়া অিনবায8। ফেল  য 

সকল সmাব. অিst sয়ংkীয়ভােব অিstশীল gণাবলীেত ভূিষত না হয়,  স সকল অিst 

অপর  কান অিstশীেলর সহায়তায় অিsেt আেস এবং তার কায8 rেপ (معلول) পিরগিণত হয়। 

িকnt অেনেকর মেত কায8কারণ িবিধর (Causality) pকৃত অথ8 হল সকল অিstই কারেণর উপর 

িনভ8রশীল,আর এর িভিtেত সমsা সৃিJ কের থােকন  য, খাদার জেnও  কান কারণেক 

িবেবচনা করা আব9ক তেব তারা এ কথােক িবsৃত হেয়েছন  য,কায8কারণ িবিধর উেd9( 
 হল ‘সmাব. অিst’ও কায8। অথ8াৎ সকল (موضوع) িনরuশ অিst নয় বরং এর উেd9 (موضوع

িনভ8রশীল বা পরগত অিstই কারেণর উপর িনভ8রশীল,না সকল অিstই।  

 

কারেণর অসীম ধারাবািহকতা অসmব : 

এ pমােণর জেn ব.বhত সব8েশষ pিতjািট হল, কারেণর ধারাবািহকতা এমন এক অিsেt 

িগেয়  শষ হেত বাধ.  য, ঐ অিst অপর  কান কারেণর কায8 (معلول) নয়। অথ8াৎ পািরভািষক 

অেথ8 কারেণর ধারাবািহকতা অসীম পয8n অসmব। আর এ pিkয়ায় সব8পথম কারণrেপ 
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অিনবায8 অিst অথ8াৎ যা sয়ংিkয়ভােব অিstশীল এবং অপর  কান অিsেtর উপর িনভ8রশীল 

নয়, তা pিতপািদত হেয় থােক । 

দশ8ন, কারেণর ধারাবািহকতােক রিহতকরেণর জেn একািধক যুিkর অবতারণা কেরেছ। তেব 

সিত.কার অেথ8 কারেণর অসীম ধারাবািহকতার অসারতা pায় sতঃিসd এবং িকিNৎ িচnা 

করেলই ssJrেপ pিতভাত হয়। অথ8াৎ ‘কােয8র অিst কারেণর উপর িনভ8রশীল এবং উk 

কারেণর শত8াধীন’যিদ এ িনয়মতািntকতা সাব8জনীন বেল মেন করা হয়, তেব কখেনাই  কান 

িকছু অিst লাভ করেব না । কারণ, িনভ8রশীল অিsেtর সমিJ, অপর  কান অিst অথ8াৎ যার 

উপর তােদর অিst িনভ8র কের, তা ব.তীত অিsেt আসার ধারণা িবেবক সsn হেত পাের 

না। 

মেন করা যাক, এক দল  দৗড় pিতেযাগী  দৗড় ;r করার জেn pারিmক  রখায় pstিত িনেয় 

দাঁিড়েয় আেছ। িকn pেত.েকই িসdাn িনেয়েছ  য, যিদ তার পরবত8ী ব.িk ;r না কের তেব 

 সও ;r করেব না। যিদ তােদর এ িসdাn সাব8জনীন হয়, তেব কখেনাই  কান pাn  থেকই 

 দৗড় pিতেযািগতা বাsবািয়ত হেব না । 

অnrপ যিদ pিতিট অিstই অপর অিsেtর শত8াধীন হয় তেব কখেনাই  কান অিst বাsবrপ 

লাভ করেব না। বাsব অিsেtর বিহঃpকাশ হল, অিনভ8রশীল ও শত8হীন অিsেtরই pমাণবাহক। 
 

যিুkর অবতারণা : 

এখন উপেরািlিখত pিতjাসমূেহর (مقدمات) আেলােক যুিkিটেক উপsাপন করব : 

অিstশীল বেল পিরগিণত pিতিট িবষয়ই িনmিলিখত d‘অবsার বিহঃভূ8ত হেত পাের না : হয় 

অিst তার জেn অিনবায8 এবং sয়ংিkয়ভােব অিstশীল অথ8াৎ ‘অিনবায8 অিst’অথবা 

অিst তার জেn অিনবায8 নয় এবং অপর  কান অিsেtর মাধ.েম অিsেt এেসেছ; অথ8াৎ 

সmাব. অিst। এটা sতঃিসd  য, যিদ  কান িকছুর অিstলাভ অসmব হেয় থােক, তেব 
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কখেনাই তা অিst লাভ করেব না এবং  কান অবsােতই তা অিstশীল বেল পিরগিণত হেত 

পাের না। 

অতএব, সকল অিstশীল িবষয়ই (موجود) হয়, ‘অিনবায8 অিst’হেব অথবা সmাব. ‘অিst’

হেব। 

‘সmাব. অিsেtর’ভাবােথ8র pিত িনখঁুতভােব লk. করেল pতীয়মান হয়  য, এ অেথ8র 

যথাথ8ভােবর অিধকারী সকল িকছুই হল কায8 (معلول)  যgেলা কারেণর উপর িনভ8রশীল। কারণ 

 কান অিstশীল িবষয় যিদ sয়ংিkয়ভােব অিstশীল না হেয় থােক, তেব অব9ই অপর  কান 

অিstশীেলর মাধ.েম অিsেt এেসেছ।  যমনঃ যিদ  কান �বিশJ. সtাগতভােব (بالذات) না হেয় 

থােক, তেব অব9ই পরগত ভােব (بالغري) হেব। আর কায8কারণ িবিধর তাৎপয8ও হল তা- ই 

 য, pেত.ক‘িনভ8রশীল অিst’বা ‘সmাব. অিstই’কারেণর উপর িনভ8রশীল, না সকল 

অিstই; যােত বলার অবকাশ থাকেব  য  খাদাও কারেণর উপর িনভ8রশীল অথবা কারণিবহীন 

 খাদার pিত িব'াস সsাপন হল কায8কারণ িবিধর পিরপnী। 

অপরপেk, যিদ সকল অিstশীলই সmাব. হয় এবং কারেণর উপর িনভ8রশীল হয়, তেব 

কখেনাই  কান অিst বাsবrপ লাভ করেব না। আর এ ধরেনর ধারণার দৃJাn ঐrপ  য,  কান 

দেলর সকল সদsই অপর সদেsর ;r করেণর শত8াধীন এবং ঐ অবsায়  কান িকছুই ঘটেব 

না। 

অতএব, বাsব অিstসমূেহর উপিsিতই pমাণ কের  য, এক ‘অিনবায8 অিsেtর' ( واجب 

(الوجود  অিst িবদ.মান। 
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৮ম পাঠ 

আlাহর gণসমহূ  

 

ভিূমকা : 

পূব8বত8ী পাঠসমূেহ বলা হেয়েছ  য, অিধকাংশ দাশ8িনক যুিkর সারবtা হল ‘অিনবায8 অিst’

নামক এক অিstশীলেক pিতপাদন করা। আর অপর এক  mণীর যুিkর অnভু8িkর মাধ.েম তা

‘hাঁ-  বাধক’ও ‘না-  বাধক’gণgেলা pমািণত হেয় থােক। এrেপ মহান আlাহেক তাঁর 

িবেশষgণসমূহ অথ8াৎ  যgেলা তাঁেক সকল সৃিJ  থেক sতnt কের  সgেলাসহ শনাk করা হেয় 

থােক। অnথায় ;ধুমাt ‘অিনবায8 অিst’হওয়াই তাঁর (আlাহর) পিরিচিতর জেn যেথJ 

নয়। কারণ  কউ হয়ত মেন করেত পােরন  য, পদাথ8 অথবা শিkর মত িবষয়gেলাও অিনবায8 

অিsেtর দৃJাn হেতপাের। আর এ কারেণ একিদেক  যমিন, pভরু ‘না-  বাধক’gণgেলােক 

pমাণ করেত হেব যােত  বাধগম. হয়  য ‘অিনবায8 অিst’বstর জেn িনিদJ gেণ gণািnত 

হওয়া  থেক পিবt এবং  কান সৃিJর সদৃশ হেত পাের না;  তমিন অপর িদেক তাঁর ‘hাঁ-  

 বাধক’gণgেলােক ও pমাণ করেত হেব, যােত উপাসনার জেn তাঁর উপযুkতা pিতভাত হয় 

এবং অnাn িব'াস  যমন : নবুওয়াত, িকয়ামত ও এেদর শাখাসমূহেক pমাণ করার  kt 

pstত হয়। 

পূব8বত8ী যুিkgেলা  থেক আমরা জানেত  পেরিছ  য, ‘অিনবায8 অিst’কারেণর উপর 

িনভ8রশীল নয় এবং সmাব. অিstসমূেহর জnই ‘কারণ’pেয়াজন। অথ8াৎ অিনবায8 অিsেtর 

d‘িট gণ pিতিNত হল : একিট হল, অপর  য  কান অিstশীেলর উপর তাঁর অিনভ8রশীলতা। 

 কননা যিদ অপর  কান অিstশীেলর উপর নূ.নমত িনভ8রশীলতাও থােক, তেব ঐ অিstশীল 

তাঁর কারণ rেপ পিরগিণত হেব।  যেহতু আমরা  জেনিছ  য, কারেণর অথ8ই (দশ8েনর 

পিরভাষায়) হল, অপর  কান অিstশীল তার উপর িনভ8রশীল হেব। আর অপর pিতিNত gণিট 
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হল, সকল সmাব. অিstই, তার ( অিনবায8 অিst) কায8 (معلول) এবং তার উপর িনভ8রশীল 

এবং িতিনই হেলন তােদর সৃিJর জেn সব8পথম কারণ । 

এখন, উপেরািlিখত d‘উপসংহার  থেক তােদর pেত.েকর অিবেয়াজ. িবষয়সমূহেক বণ8না 

করব এবং ‘অিনবায8 অিsেtর’‘hাঁ-  বাধক’ও ‘না-  বাধক’gণসমূহেক pিতপাদন করব। 

তেব তােদর (hাঁ-  বাধক ও না-  বাধক gণ) pিতিটর জেn দশ8ন ও কালামশােst একািধক 

pমােণর উেlখ রেয়েছ। িকn আমরা সহেজ আয়tকরেণর িনয়মাধীন ও পূব8বত8ী 

িবষয়বstসমূেহর সােথ পারsিরক সsক8 বজায় রাখার জেn ঐ সকল যুিkেকই িনব8াচন করব 

 যgেলা পূেব8ািlিখত যুিkসমূেহর সােথ তােদর সsক8েক সংরkণ করেব।  

 

আlাহর অনািদ ও অনn হওয়া : 

যিদ  কান অিstশীল অপর  কান অিstশীেলর (কারণ ) কায8 (معلول)  ও ঐ অিstশীেলর 

উপর িন8ভরশীল হয় তেব তার অিst ঐ অিstশীলাধীন হেব এবং ঐ কারেণর অnপিsিতেত তা 

অিsেt আসেত পারেব না । অথ8াৎ  কান এক সময়  কান এক অিstশীেলর অিstহীনতা তার¡

িনভ8রশীলতা ও সmাব. অিst হওয়ারই pমাণবহ।  যেহতু অিনবায8 অিst sয়ংিkয়ভােবই 

িবদ.মান এবং  কান অিsেtর উপরই িনভ8রশীল নয়  সেহতু সব8দাই িবরাজমান থাকেব। 

এ pিkয়ায় অিনবায8 অিsেtর জেn অপর d‘িট gণ pমািণত হল। একিট হল ‘অনািদ’অথ8াৎ 

ইিতপূেব8 কখেনাই অিstহীন িছল না এবং অপরিট হল ‘অনn' অথ8াৎ ভিবcেতও কখেনা িবলুp 

হেবনা। কখেনা কখেনা এ d‘িট gণেক সিmিলত ভােব ‘িচরnনt’( (سرمدی  বলা হেয় থােক। 

অতএব,  য অিstশীেলর অিstহীনতার পূব8দJৃাn অথবা িবলুিpর সmাবনা থাকেব,  স 

অিstশীল ‘অিনবায8 অিst’হেব না। sতরাং বstগত িবষেয়র ‘অিনবায8 অিst’হওয়ার 

ধারণার অসারতা pিতপn হল। 

না -Gবাধক gণ  :  
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অিনবায8 অিsেtর অপর একিট অিবেয়াজ. িবষয় হল অিবভাজ.তা (بساطة) অথ8াৎ  যৗিগক বা 

অংশসমূেহর সমnয় না হওয়া। কারণ, সকল  যৗগই এর অংশgিলর উপর িনভ8রশীল। আর 

অিনবায8 অিst সকল pকার িনভ8রশীলতা  থেক পিবt ও মুk । 

যিদ মেন করা হয়  য, ‘অিনবায8 অিsেtর’অংশgেলা তাৎkিণকভােব অিstশীল নয়,  যন 

একিট কিlত সরলেরখার d‘িট অংশ, তেব এ ধরেনর ধারণাও পিরত.াজ.। কারণ যিদ  কান 

িকছু অংেশ িবভk হওয়ার সামথ8. রােখ, তেব বুিdবৃিtকভােব তা িবভাজ. হেব, যিদও বাsেব 

তার pকাশনা- ও ঘেট থােক। আর িবভাজ.তার সmাবনা মােন হল িবলুিpর সmাবনা।  যমন : 

যিদ এক িমটার  রখা, dিট অধ8িমটাের িবভk হয়, তেব আর ‘এক িমটার  রখার’অিst 

থাকেব না। অপর িদেক আমরা ইিতপূেব8 জানেত  পেরিছ  য, অিনবায8 অিsেtর িবলুp হওয়ার 

সmাবনা  নই । 

আবার  যেহতু তাৎkিণক (بالفعل) ও সামথ8.গতভােব (بالقوة) এশািধক অংেশর সমnয় হল বstর 

িবেশষt,  সেহতু pমািণত হয়  য,  কান বstগত অিstই অিনবায8 অিst হেত পাের না। অথ8াৎ 

 খাদার অবstগত হওয়া (جترد) pমািণত হল। অnrপ sJতঃই pতীয়মান হয়  য, মহান আlাহ 

(বািhক)  চােখর মাধ.েম দশ8নেযাগ. নন এবং অপর  কান ইিndেয়র মাধ.েমও অnধাবনেযাগ. 

নন। কারণ ইিndয়gাhতা হল বst ও বstগত িবেশষt। 

অপরিদেক বstগত হওয়ােক pত.াখ.ান করার সােথ সােথ বst ও অnাn বstগত িবেশষt 

 যমন : িনিদJ sান ও কালও অিনবায8 অিst’ থেক িনিষd হেয় যায়। কারণ sান এমন িকছুর¡

জেnই ভাবা যায় যা আয়তন ও িবsার িবিশJ হয়। অnrপ িনিদ8J কালিবিশJ সকল িকছুই 

আয়ু)ােলর বsােরর দৃিJেত িবভাজনেযাগ.। আর এটাও এক ধরেনর সীমাবdতা এবং 

সামথ8.গতভােব ( بالقوة  ) অংেশর সমnয়rেপ পিরগিণত। অতএব মহান আlাহর জেn িনিদ8J 

sান ও কালেক কlনা করা যায় না এবং িনিদ8J sান ও কালিবিশJ  কান অিstই অিনবায8 

অিst হেত পাের না। সব8েশেষ, অিনবায8 অিst  থেক িনিদ8J কােলর অsীকৃিতর মাধ.েম 
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গিত, িববত8ন এবং িবকাশও তাঁর  থেক িনিষd হয়। কারণ  কান গিত ও পিরবত8নই কালািতkম 

ব.তীত gহণেযাগ. হেত পাের না । 

অতএব যারা আlাহর জেn ‘আরশ’নামক িনিদ8J sােনর কথা বেল থােকন অথবা আসমান 

 থেক অধঃগমন ও sানাnিরত হন বেল মেন কেরন অথবা চম8চkুর মাধ.েম দশ8নেযাগ. বেল 

িব'াস কের থােকন; অথবা তাঁেক িববত8ন ও িবকাশমান বেল গণনা কের থােকন, তারা 

pকৃতপেk ৃমহান আlাহেক সিঠকrেপ িচনেত পােরনিন ।৯ 

সেব8াপির  য  কান pকােরর ভাবাথ8 যা এক ধরেনর ঘাটিত, সীমাবdতা ও িনভ8রশীলতার 

pমাণবহ, তা মহান আlাহর জেn িনিষd হেয় থােক এবং আlাহর ‘না-  বাধক’gণ বলেত 

এটাই বুঝােনা হেয়েছ । 

 

অিsতদানকারী কারণ  :  

পূবব8তী যুিkসমূহ  থেক আমরা এ উপসংহাের উপনীত হেত পাির  য, ‘অিনবায8 অিstই’হল 

সকল ‘সmাব. অিsেtর’কারণ। এখন আমরা এ উপসংহােরর অিবে<দ. িবষয়gেলােক ব.াখ.া 

করব। তেব pথেমই কারেণর pকরণgেলা সmেক8 িকছুটা আেলাকপাত করব। অতঃপর pভুর 

কারণেtর িবেশষt সmেক8 আেলাচনা করব। 

কারেণর সাধারণ অথ8, সকল অিstশীল অথ8াৎ  যgেলার উপর অপর  কান অিst 

িনভ8রশীল,  সgেলােক অnভু8k কের থােক। এমনিক শত8সমূহ এবং সহায়কসমূহেকও সমিnত 

কের থােক। sতরাং মহান আlাহর জেn কারণ না থাকার অথ8 হল, অn  কান অিsেtর উপর 

 কান pকােরর িনভ8রশীলতা না থাকা। এমনিক  কান pকােরর শত8 ও সহায়কও তাঁর জেn 

কlনা করা যায় না। 

িকn সৃিJর জেn আlাহর কারণ হওয়ার অথ8 হল, অিstদাতা অেথ8, যা কতৃকারেণর   



51 
 

 এক িবেশষ শাখা। এর ব.াখ.া pদােনর জেn িবিভn pকার কারেণর একিট সংিkp( علت فعلی)

িচt তুেল ধরার  চJায় দৃিJ িনবd করব এবং এেদর িবsািরত ব.াখ.ার দািয়t দশ8নশােstর উপর 

pদান করব। 

আমরা জািন  য, বৃk উ_গত হওয়ার জেn বীজ, উপযুk মািট এবং আবহাওয়ার pেয়াজন। 

অnrপ একিট pাকৃিতক বা মানবীয় কায8িনব8াহীরও pেয়াজন,  য বীজিটেক মািটেত বপন করেব 

এবং তােত পািন সরবরাহ করেব। এেদর pেত.েকই উেlিখত কারেণর সংjাnসাের বৃেkর 

উ_গিতর কারণ। 

এ িবিভn pকােরর কারণসমূহেক িবিভn দৃিJেকাণ  থেক িবভk করা  যেত পাের।  যমন :  য 

সকল কারণ কােয8র িবদ.মানতার জেn সব8দাই অপিরহায8  সgেলােক pকৃত কারণ (علل احلقيقية) 

বলা হেয় থােক এবং  য সকল কারণ কােয8র িবদ.মানতার জেn অপিরহায8 নয় (  যমন : কৃষক 

ফসেলর জেn)  সgেলােক সহায়ক কারণ ( علل االعدادی  অথবা معدات   ) বলা হেয় থােক। অnrপ 

pিতsাপনেযাগ. কারণেক pিতsািপত কারণ (علل البدلی) এবং অnাn কারণসমূহেক sতnt 

কারণ( علل االحنصاری  ) বলা হেয় থােক। 

এ ছাড়া অপর একেmণীর কারণ আেছ,  যgেলা উপেরাk বৃেkর উ_গিত সmেক8 যা বলা 

হেয়েছ তা  থেক sতnt এবং এেদর দৃJাnেক আtা (النفس) িবষয়ক  kেt বা  কান  কান আিtক 

িবষেয় পিরলkণ করা  যেত পাের। উদাহরণতঃ যখন মাnষ তার মিsে) একিট িচt গঠন কের 

অথবা  কান কাজ করার িসdাn  নয় তখন, মিs) পসূত িচt ও ই<া নামক এমন একধরেনর 

আিtক ও মানস সৃিJ rপ পিরgহ কের, যােদর অিst আtার উপর িনভ8রশীল এবং দিৃJেকাণ 

 থেক ঐgেলা আtার কায8 (معلول) বেল পিরগিণত। িকn এ ধরেনর কায8 (معلول) এমন 

 য, কখনই তােদর কারণ  থেক sাধীনrেপ িবরাজ কের না এবং উk কারণ ব.তীত sতntrেপ 



52 
 

অিst লাভ করেত পােরনা। এছাড়া মিsে) অংিকত ছিব অথবা ই<ার  kেt আtার ভূিমকা 

এমন সকল শেত8র অধীন  য, তার ঘাটিত, সীমাবdতা ও সmাব. অিsেtর বিহঃpকাশ। 

অতএব, এ িব'জগেতর সৃিJেত অিনবায8 অিsেtর ভূিমকা আিtক িবষেয়র  kেt আtার 

ভূিমকা অেপkাও বৃহtর ও পণূ8তর এবং অতুলনীয়। কারণ, িতিন  কান pকােরর সাহায. 

ব.িতেরেকই তাঁর সৃিJেক অিst দান কের থােকন এবং ঐ সৃিJ সমs সtা িনেয়ই তাঁর উপর 

িনভ8রশীল ।  

 

অিstদানকারী কারেণর িবেশষt  :  

পূব8বত8ী আেলাচনার উপর িভিt কের অিstদানকারী কারেণর কেয়কিট grtপণূ8 িবেশষেtর 

pিত দৃিJ িনবd করা  যেত পাের : 

১। অিstদাতা কারণেক চূড়াn পয8ােয় সকল কােয8র (معلول)  পূণ8তার (کمالت) অিধকারী হেত 

হেব যােত pেত.ক সৃিJেক (موجود) তার ধারণ kমতা অnযায়ী দান করেত পাের - যা সহায়কও 

অnাn বstগত কারেণর ব.িতkম । কারণ ঐ কারণgেলা ;ধুমাt কােয8র (معلول) পিরবধ8ন ও 

িববত8েনর  kt সৃিJ কের এবং ঐgেলার (িববত8ন ও পিরবধ8ন) চূড়াnrেপর অিধকারী হওয়া 

তােদর জেn অপিরহায8 নয়।  যমন : মািটেক উিdj পণূ8তার অিধকারী হওয়া অপিরহায8 নয় 

অথবা িপতার- মাতােক সnােনর পূণ8তা বা উৎকেষ8র অিধকারী হওয়ার pেয়াজনীয়তা  নই। িকnt 

অিstদানকারী sJােক তাঁর অিবভাজ.তা ও অিবিbJতা gেণর পাশাপািশ অিstগত সকল 

পূণ8তার অিধকারী হেত হেব।১০ 

২। অিstদানকারী কারণ sীয় কায8েক (معلول)  অনিst  থেক অিsেt আনয়ন কের থােক। 

এক কথায় তােক সৃিJ কের থােক এবং এ সৃিJর ফেল তার অিst  থেক িকছুই hাস পায়না। 

অথচ pাকৃিতক িনয়ামকসমূেহর ভূিমকা ;ধুমাt কােয8র (معلول) rপাnেরর মেধ.ই সীমাবd, যার 

জেn শিk ও সামথ8. ব.য় করেত হয়। অিনবায8 অিsেtর সtা  থেক  কান িকছুর িবেয়াজেনর 
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অথ8 হল, সৃিJকত8ার সtাগত িবভাজ.তা ও পিরবত8নশীলতা - যার অসারতা ইিতপূেব8 pমািণত 

হেয়েছ । 

৩। অিstদানকারী কারণ হল একিট pকতৃ কারণ (علت احلقيقية) । ফেল কােয8র 

 (علة االعدادی) িবদ.মানতার জেnও তার অিst অিনবায8। িকn সহায়ক কারেণর(معلول)

অিst, কােয8র (معلول) জেn অপিরহায8 নয়। 

অতএব, আহেল snেতর  কান  কান কালামশাstিবদগণ  থেক  য বিণ8ত হেয়েছ ‘এ িব', তার 

িবদ.মানতার জেn sJার উপর িনভ8রশীল নয়’তা সিঠক নয়। অnrপ পা]ােত.র  কান  কান 

দাশ8িনক  য বেল থােকন, ‘pকৃিত জগৎ ঘিড়র মত সব8কােলর জেn একবার দমকৃত হেয়েছ 

এবং গিতময়তার জেn আর  খাদার উপর তার  কান িনভ8রতা  নই’তাও সত.বিহভূ8ত। বরং এ 

অিst জগৎ সব8দা সব8াবsায় মহান sJার উপর িনভ8রশীল এবং িতিন যিদ এক মুহূেত8র জেnও 

অিstpদান  থেক িবরত হন, তেব আর  কান িকছুই বাকী থাকেব না । 

যিদ হেবন িবsৃত 

.ংস হেব সমs। 
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৯ম পাঠ 

সtাগত gণাবলী 

 

ভিূমকা : 

ইিতপূেব8 আমরা  জেনিছ  য, মহান sJা আlাহ, িযিন এ মহািবে'র অিstদানকারী কারণ, িতিন 

অিsেtর সকল pকার পূণ8তার (کمالت) অিধকারী এবং সকল অিstশীেল pাp  য  কান 

pকােরর উৎকষ8 তাঁর  থেকই, যার জেn তাঁর পূণ8তা  থেক  কান pকার ঘাটিত হয়িন। 

সহজেবাধ.তার জেn িকিNৎ িনmিলিখত উদাহরণিটর কথা sরণ করা  যেত পাের : 

িশkক তার ছাtেদরেক sীয় jান  থেক িশkা িদেয় থােকন। িকnt এর ফেল তার jােনর  কান 

ঘাটিত হয় না । তেব মহান সৃিJকত8া কতৃ8ক দানকৃত অিst ও অিstগত উৎকষ8 এ উদাহরণ 

অেপkা বhgেণ সেমাnত এবং সmবতঃ এ  kেt এটাই বলা  mয়  য, অিstজগৎ হল পািবt 

pভ ু সtারই d.িত।  যমনিট িনmিলিখত  কারােনর আয়াত  থেক আমরা অnধাবন করেত পাির:  

 )اللَُّه نُوُر السََّماَواِت َواْألَْرضِ (
আlাহ আকাশমNলী ও পৃিথবীর  জ.ািত (sরা নরূ - ৩৫ ) 

মহান pভরু অসীম পণূ8তা বা কামালেতর আেলােক  য সকল ভাবাথ8 পণূ8তার pমাণ বহন করেব 

এবং অপিরহায8ভােব  য  কান pকার সীমাবdতা ও ঘাটিত  থেক মুk হেব  স সকল ভাবাথ8ই 

মহান আlাহর জেn সত. হেব।  যমনিট,  কারআেনর িবিভn আয়াত,  রওয়ােয়ত ও হযরত 

মাসূমগেণর (আঃ)  দায়া ও  মানাজাতসমূেহ মহান আlাহেক 

নূর, কামাল, snর,  pমময়, সদানn ইত.ািদ িবিভn তাৎপয8পূণ8 অেথ8 ভূিষত করেত  দখা 

যায়। িকn ইসলােমর আkােয়দ, দশ8ন ও কালামশােst আlাহর gণrেপ যা বিণ8ত হেয়েছ তা 

pকৃতপেk  খাদার gণসমূেহর মেধ. িনব8ািচত কেয়কিট gণ।  যgেলা d‘ mণীেত িবভk 

(সtাগত gণ ও িkয়াগত gণ)। 
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অতএব, সব8ােg (gণসমূেহর) এ  mণীিবভাগ সmেক8 ব.াখ.া pদান করব এবং অতঃপর 

grtপূণ8 কেয়কিট gেণর উেlখ ও  সgিলর pিতপাদেনর িদেক দৃিJ িনবd করব। 

 

সtাগত ও িkয়াগত gণাবলী : 

 খাদার উপর আেরািপত gণgেলা, হয়  খাদার সtা সংিbJ এক pকার কামাল বা পণূ8তার 

ভাবাথ8 হেব  যমন : জীবন, pjা ও kমতা অথবা মহান pভুর সােথ তাঁর সৃিJর সsক8- সংিbJ 

ভাবাথ8  যমন : সৃজনkমতা ও জীিবকাদােনর kমতা হেব। pথম  mণীর ভাবাথ8েক ‘সtাগত g’ 

এবং িdতীয়  mণীর ভাবাথ8েক ‘িkয়াগত gণ’বলা হেয় থােক। 

এ d'  mণীর gণসমূেহর মেধ. মূল পাথ8ক. এই  য pথম  mণীর gণgেলা হল pভরু পিবt সtার 

অিভnrপ; িকn িdতীয়  mণীর gণgেলা হল মহান pভ ু ও তাঁর সৃিJkেলর মেধ. সmেক8র 

pকাশক,  যgেলা pভসুtা ও সৃিJসtার িdপািkক সsক8rেপ িবেবিচত হয়।  যমনঃ সৃজন 

kমতা, যা pভসুtার উপর সৃিJসtার অিstগত সsক8 সংিbJ gণ এবং pভ ু ও সৃিJkেলর 

সংিbJতায় এ সsক8 rপ লাভ কের । িকn বাsবজগেত pভরু পিবt সtা ও সৃিJkলসtা 

ব.তীত সৃিJকরণ নামক অপর  কান sতnt সtার অিst  নই। তেব মহান pভ ুতাঁর sীয় সtায় 

সৃজন kমতার অিধকারী । িকn kমতা’( (قدرت  হল pভুর সtাগত gেণর অnভূ8k। 

অপরিদেক ‘সৃিJকরণ’অিতিরk gেণর তাৎপয8 বহন কের, যা কায8েkেt িবেবিচত হেয় থােক। 

অতএব এ দৃিJেকাণ  থেক ‘সৃজন’pভুর িkয়াগত gণ বেল পিরগিণত হয় - যিদও তা ‘সৃজেন 

সkম’অেথ8 ব.বhত হেয় থােক যা ‘kমতার ’ অnিন8িহত িবষয়। 

মহান আlাহর সtাগত gণgেলার মেধ. জীবন (حيات) jান (علم ) ও kমতা (قدرت) হল 

সব8ািধক grtপূণ8। িকn mবণ ও দশ8ন যিদ mবণীয় ও দাশ8নীয় িবষয়সমূহ সmেক8 jােনর 

অিধকারী বলেত বা mবণ ও দশ8ন kমতার অিধকারী বুঝােনা হয়, তেব তার মূল pjাবান ও 

kমতাবান এ (সtাগত) gণdেয়র িদেকই িফের যায়। আবার যিদ এেদর (mবণ ও দশ8ন) অথ8 
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কায8গত mবণ ও দশ8ন হেয় থােক, যা mবণকারী ও দশ8নকারীর সtা এবং mবণীয় ও দশ8নীয় 

বstর মধ.কার সsক8  থেক িবেবিচত হেয় থােক, তেব তা িkয়াগত gণ বেল পিরগিণত হেব। 

 যমন :কখেনা কখেনা jানও (علم ) এrপ  kেt ব.বhত হেয় থােক এবং তখন তােক কায8গত 

jান(علم الفعلی) বেল নামকরণ করা হয় । 

 কান  কান কালামশাstিবদ ভাষা (الکالم) ও ই<ােকও (االرادة) সtাগত gেণর অnভূ8k বেল মেন 

কেরন। এ সmেক8 আমরা পরবত8ীেত আেলাচনা করব। 

 

সtাগত gেণর pমাণ : 

জীবন, kমতা ও jানেক pমােণর জেn সব8ােপkা সরলতম পথিট হল এই  য, এ 

ভাবাথ8gেলােক যখন সৃJ িবষয়সমূেহর  kেt ব.বহার করা হয় তখন এgেলা ঐ সৃJ িবষয়সমূেহর 

পূণ8তােক pকাশ কের। অতএব ঐgেলা (জীবন, pjা, kমতা) অিstদানকারী কারেণর মেধ. 

পূণ8তম পয8ােয় থাকা আব9ক। কারণ  য  কান সৃJ িবষেয়র মেধ.ই  য  কান pকার উৎকেষ8র 

সnান পাওয়া যােব, তা pকৃতপেk মহান pিতপালক আlাহ  থেকই pাp এবং এটা কখেনাই 

সmব নয়  য, িযিন জীবন দান করেবন, িতিন জীবেনর অিধকারী নন। অnrপ, িযিন সৃিJেক 

jান ও kমতা িদেবন িতিন sয়ং অj (جاهل) ও kমতাহীন হেবন - তাও অসmব । 

অতএব  কান  কান সৃিJর মেধ. pাp এ পূণ8তা, মহান সৃিJকত8ার মেধ. এেদর চূড়াn পয8ােয়র 

সমাহােরর pমাণ বহন কের থােক। অথ8াৎ (ঐ gণgেলার)  কান pকার সীমাবdতা ও িকিNৎ 

পিরমােণর ঘাটিত ছাড়াই মহান সৃিJকত8ার মেধ. িবদ.মান। অnভােব বলা যায় : মহান pভ ু

অসীম kমতা, jান ও জীবেনর অিধকারী। এখন আমরা এেদর pিতিটর জেn িবsািরত 

আেলাচনায় মেনািনেবশ করব। 
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জীবন  :  

জীবেনর ধারণািট d‘ mণীর সৃJবsর  kেt ব.বhত হেয় থােক। এেদর একিট হল 

উিdদkল, যারা িবকাশ ও বধ8নkম এবং অপরিট হল pাণী ও মানবkল, যারা pত.য় ও  বােধর 

অিধকারী। িকn pথম pকােরর  kেt ঘাটিত ও িনভ8রশীলতা অপিরহায8। কারণ িবকাশ ও 

বধ8েনর অিবে<দ.তা হল  য, িবকাশpাp অিstময়, ;rেত অপূণ8া= থােক এবং  কান 

বিহঃিনব8াহেকর pভােব এেদর মেধ. পিরবত8ন সৃিJ হয়; অতঃপর পয8ায়kেম নতুন এক পণূ8তায় 

 পৗেঁছ। সতরাং এধরেনর  কান িবষয়েক মহান সৃিJকত8াrেপ আখ.ািয়ত করা যায় না ( যার 

আেলাচনা ইিতপূেব8 না-  বাধক gেণর  kেt করা হেয়েছ)। 

জীবেনর িdতীয় অথ8িট হল, পূণ8তার তাৎপয8মিNত। যিদও এর সmাব. দৃJাn (مصداق) ঘাটিত ও 

সীমাবdতা সমিnত; িকn তার জেn অসীম এক ময8াদােক িবেবচনা করা  যেত পাের -  যখােন 

 কান pকার ঘাটিত ও িনভ8রশীলতাই আর থােকনা। অিst ও পণূ8তার তাৎপয8ও অnrপ। 

মূলতঃ জীবন  য অেথ8 jান ও ঐি<ক কায8সমিnত হয়,  স অেথ8 অবstগত এক অিstতার জেn 

অপিরহায8 । কারণ যিদও জীবn বstর pিত জীবনেক অেরাপ করা হয়, তথািপ তা( জীবন) হল 

pকৃতপেk এেদর (জীবn বstর ) আtার (روح) �বিশJ.। িকn  যেহতু ঐ বst আtার অিধকারী 

হয়, তাই ভুলবশতঃ তা জীবn বেল �বিশJ.মিNত হয়। অথ8াৎ  যমন কের বsর জেn িবstার 

অপিরহায8,  তমিন িনব8stেকর ( مجرد বা অবstগত) জnও আtা (روح) অপিরহায8 । আর এ 

আেলাচনার উপর িভিt কের মহান sJার জীবন সmেক8 অপর, একিট দিলল আমােদর হsগত 

হয় । যথা : pভুর পিবt অিst হল িনব8stক (مجرد) বা অবstগত- যা পূব8বত8ী পােঠ pমািণত 

হেয়েছ। আর pেত.ক িনব8stক অিstই সtাগতভােব জীবেনর অিধকারী। অতএব মহান আlাহও 

সtাগতভােব জীবেনর অিধকারী। 
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jান  :  

jান হল sতঃিসdতম ভাবাথ8সমূেহর একিট। তেব সৃJ িবষয়ািদর মেধ. এর  য দৃJাn আমরা 

লk. কের থািক তা সীমাবd ও অসmূণ8। sতরাং এ ধরেনর িবেশষt সহকাের মহান pভরু 

উপর তা আেরাপেযাগ. হেব না। িকn ইিতপূেব8  যমনিট উেlখ হেয়েছ  য, বুিdবৃিt (عقل ) 

এভাবােথ8র পূণ8তার জেn এমন  কান দৃJাnেক িবেবচনা করেত পাের, যার  কান pকার অপূণ8তা 

ও সীমাবdতা থাকেব না এবং যা jানীর অিভn সtার অnগত হেব। আর তা- ই হল মহান 

pভরু  সই সtাগত gণ। 

pভুর jানেক একািধক উপােয় pিতপাদন করা  যেত পাের, যােদর একিট হল  স পথ, যা সকল 

সtাগত gেণর pমােণর  kেt ইি=ত করা হেয়েছ। অথ8াৎ  যেহতু সৃJ িবষয়ািদর মেধ. jান 

িবদ.মান,  সেহতু তােদর সৃিJকত8ার মেধ. ও (এ jান) চূড়াn পয8ােয় িবদ.মান থাকা আব9ক। 

 

(pভরু pjােক pমােণর জেn) অপর পথিট sিবnsতার দিলেলর উপর িনভ8রশীল যা িনmrপ : 

 কান সৃJ িবষেয় যেতািধক শYৃলা ও িবnাস ব.বsা পিরলিkত হেব, তা তেতািধক অিsেt 

আনয়নকারীর jান ও pjা সmেক8 pমাণ বহন করেব।  যমনঃ  কান তািttক বই অথবা  কান 

একিট snর কিবতা িকংবা অn  য  কান িশlকম8, pণয়নকারীর jান, srিচ ও দkতার 

pমাণ বহন কের এবং কখেনাই  কান বুিdমান ব.িkর পেkই এটা ভাবা সmব নয়  য, একিট 

তািttক অথবা দাশ8িনক বই  কান এক অj ও িনরkর ব.িk কতৃ8ক িলিখত হেয়েছ। অতএব 

িকrেপ ধারণা করা যায়  য, এত রহs ও িবsয় সmিলত এ মহািব',  কান এক অj অিst 

কতৃ8ক সৃিজত হেয়েছ ? 

সব8েশেষ (pভরু pjােক pমােণর জেn) তৃতীয় পnািট, কতgেলা (অsতঃিসd) পেরাk (نظری) 

দাশ8িনক pিতjার উপর িভিt কের pণীত হেয়েছ।  যমন : pেত.ক sাধীন িনব8stক (جمرد) 

অিstই jােনর অিধকারী।১১ (যা সংিbJ gnসমূেহ pমািনত হেয়েছ ) 
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pভরু jােনর pিত আsা jাপন করা আtগঠেনর জেn অতীব grtপণ8। এজnই পিবt 

 কারােন এ সmেক8 অনবরত grtােরাপ করা হেয়েছ । উদাহরণতঃ উেlখ করা  যেত পাের : 

 )يـَْعَلُم َخائَِنَة اْألَْعُنيِ َوَما ُختِْفي الصُُّدورُ (
মহান আlাহ pতারকেদর চkুসমূহ ও অnেরর রহsসমূহ সmেক8 অবগত আেছন (sরা মুিমন-

১৯) । 

 

kমতা : 

যিদ কত8া sীয় কম8েক  s<ায় সsn কের থােকন তেব বলা হেয় থােক  য, তার কম8 

সmাদেনর kমতা (قدرت) রেয়েছ। অতএব kমতা বলেত বুঝায় সmবপর সকল কােয8র জেn 

sাধীন  কান কত8ার সkমতােক। কত8া অিsেtর ময8াদার দৃিJেত যতেবশী পিরপণূ8 হেব ততেবশী 

kমতার অিধকারী হেব এবং  য অিst অসীম পণূ8তার অিধকারী, তার kমতা হেব অপিরসীম। 

 )ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ (
 

- িন]য়ই আlাহ সকল িকছুর উপর kমতাবান (sরা বাকারা- ২০) ।এখােন কেয়কিট িবষয় 

sরণেযাগ. : 
১।  য সকল কম8 kমতার আওতায় বেল পিরগিণত  স সকল কেম8র বাsব rপ লােভর 

সmাব.তা থাকা অিনবায8। অতএব যা িকছু সtাগতভােব অসmব অথবা অপিরহায8rেপ অসmব 

তা kমতার আওতাধীন বেল পিরগিণত হয় না। ‘আর সকল িকছুর উপর pভুর kমতা আেছ’ 

তার মােন এ নয়  য,  খাদা অn এক  খাদােক সৃিJ করেত পােরন (কারণ  খাদােক সৃিJ করা 

অসmব) অথবা  খাদা পােরন ২, সংখ.ািট  য অেথ8 ২ তােক ৩ ( য অেথ8 ৩) অেপkা বৃহtর 

করেত অথবা সnানেক সnান িহেসেব িপতার পূেব8 সৃিJ করেত। 

২। সকল কম8 সাধেনর kমতা থাকার অথ8 এ নয়  য, ঐ কম8gেলার সব ক’িটই িতিন 

অপিরহায8rেপ কায8কর করেবন। বরং যা িতিন ই<া করেবন তা- ই করেবন এবং pjাবান pভ ু
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যেথাপযুk ও jানগভ8 কম8 ব.তীত  কান কম8 কামনা কেরন না ও সmাদন কেরন না - যিদও 

িতিন অনাকািYত ও অপছnনীয় কম8 সmাদেন সkম । পরবত8ী পাঠসমূেহ  খাদার pjা 

 সmেক8 িবsািরত ব.াখা pদান করা হেব । (حکمت)

৩। kমতা, আেলাচ. অেথ8 sাধীনতা বা িনব8াচন kমতােকও সমিnত কের এবং মহান আlাহ 

চূড়াn kমতার অিধকারী হওয়ার পাশাপািশ পূণ8 sাধীনতারও অিধকারী।  কান িকছুই তাঁেক sীয় 

কম8সmাদেন বাধাgs করেত পাের না বা তার sাধীনতােক হরণ করেত পােরনা। কারণ সকল 

সৃJ িবষেয়রই অিst ও শিk তাঁর  থেক pাp এবং  য শিk ও kমতা িতিন অপরেক দান 

কেরেছন কখেনাই  স শিk ও kমতার ব9তা িতিন sীকার কেরন না । 
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১০ম পাঠ 

িkয়াগত gণাবলী 

 

ভিূমকা  

পূব8বত8ী পােঠ বিণ8ত হেয়েছ  য, িkয়াগত gণসমূহ বলেত বুঝায়  স সকল ভাবাথ8েকই, যা 

pভসুtােক তাঁর সৃJ িবষয়সমূেহর সােথ তুলনা করতঃ এ dেয়র পারsিরক িবেশষ সsক8  থেক 

 বাধগম. হেয় থােক। সৃিJকত8া ও সৃJ িবষয় এ dেয়র সমnেয় এ সsক8 rপ লাভ কের।  যমন : 

sয়ং ‘সৃজন’যা মহান আlাহর উপর সৃJ িবষেয়র অিsেtর িনভ8রশীলতােক বুঝায় এবং যিদ এ 

সsক8েক (সৃিJকত8া ও সৃিJ িবষেয়র যুগপৎ সsক8) িবেবচনা না করা হয়, তেব এ ধরেনর 

ভাবাথ8 আমােদর হsগত হয় না। 

pভ ু এবং সৃJ িবষেয়র মেধ. িবেবচ. সsক8সমূহেক সংjািয়ত করা যায় না। তেব, এক 

দৃিJেকাণ  থেক ঐ gেলােক d‘ mণীেত িবভk করা  যেত পাের :  

এক  mণীর সsক8 আেছ,  যgেলা pভ ুএবং সৃJ িবষেয়র মেধ. pত.krেপ িবেবচ.।  যমন : 

অিst দান, সৃিJ, অভূতপূব8 সৃিJ ইত.ািদ। অপর এক  mণীর সsক8 হল, যা অn  কান 

সmেক8র পিরেpিkেত িবেবচ.।  যমন : িরজk (অnদান )। কারণ সব8ােg অnগহণকারীর 

অিsttেক, ঐ সকল উপাদান  যgেলা  থেক  স rযী gহণ কের  সgেলার সােথ িবেবচনা করতঃ 

pভরু পk  থেক  য তা (rযী) pদt হেয় থােক,  সটা িবেবিচত হেয় থােক। আর  কবলমাt 

তখই অnদাতা (رازق) ও pকৃত অnদাতার (رزّاق) ধারণা অিজ8ত হয়। এমনিক কখেনা কখেনা 

এমনও হেত পাের  য, pভরু িkয়াগত gেণর ধারণা অিজ8ত হওয়ার পূেব8ই sয়ং সৃিJkেলর 

মেধ. একািধক সsক8 িবেবচনায় আেস। অতঃপর ঐ gেলার সsক8েক মহান আlাহর সােথ 

সsিক8ত করা হয়, অথবা pভ ু ও সৃJ িবষেয়র মেধ. িবদ.মান একািধক আিদ সmেক8র 

ফলrিতsrপ  কান সsক8rেপ িবেবিচত হেয় থােক।  যমন : kমা (مغفرة) যা pভুর িবিধগত 
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বা অিনধ8ািরত pভtুু(ربوبيت تشريعی), কায8করী আইন pণয়ন এবং বাnার অবাধ.তার সােথ 

সsক8যুk । 

অতএব pভরু িkয়াগত gণাবলী সmেক8 জানেত হেল মহান pভ ু ও তার সৃJ জগেতর মেধ. 

তুলনা করতঃ এতdেয়র মেধ. একpকার সsক8েক িবেবচনা করেত হেব, যােত pভ ু ও সৃJ 

িবষেয়র মেধ. িবদ.মান িdপািkক সmেক8র তাৎপয8 অnধাবন করা যায়। এ দৃিJেকাণ  থেক 

উেlিখত িdপািkক সsক8েক বাদ িদেয় ;ধুমাt pভরু পিবt সtােক িবেবচনা করেল িkয়াগত 

gণাবলীর দৃJাn পাওয়া যােব না। আর এটাই হল pভরু সtাগত gণাবলী ও িkয়াগত gণাবলীর 

মেধ. মূল পাথ8ক.। 

তেব ইিতপূেব8  যমনিট উেlখ করা হেয়েছ  য, িkয়াগত gণসমূহেক তােদর উৎেসর িভিtেত 

িবেবচনা করেল, তারা সtাগত gেণ pত.াবত8ন কের।  যমন : সৃিJকত8ােক যিদ ‘সৃিJ করেত 

সkম’এমন কাউেক  বাঝােনার  kেt িবেবচনা করা হয় তেব তা kমতা নামক gেণর িদেক 

িফের যায় অথবা mবণ ও দশ8ন যিদ ‘mবণেযাগ. ও দশ8নেযাগ. িবষয় সmেক8 jাত’অেথ8 

ব.বhত হয়, তেব তা pjা নামক gেণর িদেক pত.াবত8ন কের । 

অপরিদেক সtাগত gেণর অnভু8k  কান  কান ভাবাথ8 সmnসূচক বা িkয়ামূলক অেথ8 িবেবিচত 

হয় এবং এ অবsায় ঐgেলা িkয়াগত gণ বেল পিরগিণত হয়।  যমন : পিবt  কারােন িবিভn 

pসে= pjা (علم ) শbিট িkয়াগত gেণর  kেt ব.বhত হেয়েছ।১২ 

এখােন একিট grtপূণ8 িবষয় sরণ করা সমীচীন বেল মেন করিছ। িনেm তা বিণ8ত হল : 

যখন pভ ুও বstগত অিsেtর মেধ.  কান সsক8েক িবেবচনা করা হয় এবং এর িভিtেত মহান 

আlাহর জেn িবেশষ িkয়াগত gেণর ধারণার pকাশ ঘেট, তখন উেlিখত gণ, বstগত 

অিstসমূহ,  যgেলা (িdপািkক) সmেক8র এক পেkর ভিূমকায় অবsান কের, তােদর সােথ 

সmেnর িভিtেত sান ও কােলর শত8াধীন হেয় পেড়। তেব (িdপািkক ) সmেক8র 
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অপরপk, মহান আlাহর সােথ সmেnর িভিtেত (উেlিখত gণgেলা) এ ধরেনর (উপের বিণ8ত) 

 কান শত8 ও সীমাবdতা  থেক মুk থাকেব। 

উদাহরণsrপ, অngাহকেক অnদান,  কান এক িবেশষ sান ও কােল সsn হেয় থােক। িকnt 

এ শত8gেলা pকৃতপেk অngাহক- অিsেtর সােথ সংিbJ- অnদাতার সােথ নয়। আর pভরৃু 

পিবt সtা  কান pকার sান ও কােলর শত8  থেক পিবt। 

এিট একিট অিত সূk¥ ব.াপার এবং মহান আlাহর িবিভn gণ ও কম8 কােNর পিরিচিতর 

 kেt অেনক সমsা সমাধােনর চািবকািঠsrপ,  যgেলা সmেক8 িবিভn তািক8ক ও মেধ. তীb 

মতিবেরাধ সৃিJ হেয়েছ। 

 

সজৃনkমতা 

সmাব. অিstসমূেহর উৎপিtর  kেt, pারিmক কারণrেপ অিনবায8 অিsেtর pমােণর পর 

এবং সmাব. অিstসমূহ sীয় অিsেtর জেn সব8দা ঐ অিনবায8 অিsেtর উপর িনভ8রশীল এটা 

িবেবচনার পর, অিনবায8 অিsেtর জেn ‘সৃজনkমতা’এবং সmাব. অিsেtর জেn ‘সৃিজত’ 

gণ িহেসেব pকাশ পায়। সৃিJকত8ার ধারণা, যা অিsেtর এ িdপািkক সmেক8র িভিtেত pকাশ 

পায়, তা অিstদানকারী কারেণর বা অিsেt আনয়নকারীর সমান এবং সকল সmাব. ও 

িনভ8রশীল অিst তাঁর সােথ সsক8যুk পk িহেসেব ‘সৃিজত’বেল gণািnত হেয় থােক । 

তেব কখেনা কখেনা সৃজন (خلق) শbিট, িকছুটা সীমাবd অেথ8 ব.বhত হেয় থােক এবং ;ধুমাt 

ঐ সকল অিsেtর সােথই সংিbJ হয়, যারা pারিmক বst  থেক অিst লাভ কেরেছ। আর এর 

িবপরীেত ‘অভূতপবূ8 সৃিJ’(ابداع) নামক অপর এক ভাবাথ8, যা ঐ সকল অিst যারা  কান 

pাথিমক বst  থেক অিstpাp নয়, তােদর  kেt ব.বhত হেয় থােক ( যমন : িনব8stকসমূহ¡‘

এবং pারিmক বsসমূহ)। আর এrেপ অিstদান- সৃিJকরণ ( خلق) ও অভূতপূব8 সৃিJকরণ 

(ابداع) , এd‘ভােগ িবভk হেয় থােক। 
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যা  হাক, আlাহ কতৃ8ক সৃিJকরণ, মাnষ কতৃ8ক একািধক বstর সমnেয়  কান কৃিtম সৃিJর মত 

নয়  য, গিত এবং �দিহক অ= -  pত.ে=র সNালেনর উপর িনভ8রশীল হেব এবং গিত‘িkয়া’

নােম ও এর ফেল অিজ8ত িবষয় ‘িkয়ার ফল’নােম পিরিচত হেব । অnrপ, এমন নয় 

 য, সৃিJকরণ এক ব.াপার আর ‘সৃJ িবষয়’অn ব.াপার। কারণ মহান আlাহ বstগত গিত ও 

বstগত �বিশJ.  থেক পিবt। যিদ ‘সৃিJকরণ’সৃJ সtার উপর বিত8ত অিতিরk  কান sতnt 

দৃJাn (مصداق) হত, তেব তা ‘সmাব. অিst’ও ‘সৃJ িবষয়সমূেহর’মেধ. একিট বেল 

পিরগিণত হয়। ফেল এর (সৃিJকরেণর) সৃিJ সmেক8 একািধক বkেব.র পুনরাবৃিt ঘটত। অথচ 

িkয়াগত gেণর সংjায় বলা হেয়েছ  য, এ ধরেনর gণ pভ ুও সৃJ িবষেয়র সsক8েক িবেবচনা 

কের  বাধগম. হেয় থােক। আর এ সsক8 বুিdবৃিtর মাধ.েম অnধাবনেযাগ.। 

 

pিতপালনkমতা  

িবেশষ কের sJা এবং সৃJ িবষেয়র মেধ.  য সmেক8র কথা উেlখ করা হয়, তা হল : সৃJ 

িবষয়সমূহ ;ধুমাt মূল অিst ও উৎপিtর জেnই আlাহর উপর িনভ8রশীল নয়; বরং সমs 

অিsেtর জেnই মহান pভরু উপর িনভ8রশীল এবং  কান pকােরই sাধীন নয় । মহান pভ ু

 যভােবই ই<া কেরন,  সভােবই সৃJ িবষেয়র উপর pভাব িবsার কেরন এবং িতিনই ঐgেলার 

যাবতীয় িবষেয় তtাবধান কের থােকন । 

যখন এ সsক8েক সামিgকভােব িবেবচনা করা হয় তখন pিতপালন kমতার ধারণা পাওয়া 

যায়, যার ফলrিত হল তtাবধান এবং এর দৃJাn অেনক।  যমন : রkা, পিরচয8া, জীবনদান ও 

মৃত.দান, অnদান, িবকাশ ও উৎকেষ8  পৗছঁােনা, পথ pদশ8ন এবং আেদশ- িনেষেধর িবষয়rেপ 

sান দান ইত.ািদ। 

pকরণেভেদ pিতপালেনর পয8ায়gেলােক d‘ mণীেত িবভk করা  যেত পাের sিনধ8ািরত ও 

িবিধগত । 
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sিনধ8ািরত pিতপালন (ربوبيت تکوينی) সকল সৃJ িবষয় ও ঐ gেলার pেয়াজন ও চািহদােক পূরণ 

তথা সমg িব' পিরচালনােক সমিnত কের। আর িবিধগত pিতপালন (ربوبيت تشريعی) ;ধুমাt 

সেচতন ও ই<ার অিধকারী অিsেtর জেn িনিদ8J এবং ঐশী িকতাবসমূহ ও নবী- রাসূল 

 pরণ, দািয়t িনধ8ারণ ও আেদশ - িনেষধ pণয়েনর সােথ সংিbJ । 

sতরাং pভুর িনরংkশ pিতপালন kমতার অথ8 হল : সৃJ িবষয়সমূহ তােদর অিsেtর সকলsেরই 

মহান pভরু উপর িনভ8রশীল এবং তােদর পারsিরক  য িনভ8রশীলতা, পিরেশেষ তার 

পিরসমািp মহান সৃিJকত8ােতই ঘেট। িতিনই  স সtা, িযিন তাঁর সৃিJর এক অংশ িদেয় অপর 

অংশেক তttাবধান কেরন, অngাহকেক সৃJ অn  থেক অn দান কেরন, সেচতন ও বুিdবৃিtক 

সtােক আভ.nরীণ মাধ.ম ( যমন : আkল বা বুিdবৃিt এবং অnাn  বাধশিk) এবং বািhক 

মাধ.ম ( যমন : নবীগণ ও ঐশী িকতাবসমূহ) dারা পথিনেদ8শ কেরন এবং মাnেষর জেn নীিত 

pণয়ন, দািয়t ও কত8ব. িনধ8ারণ কেরন। 

pিতপালনও সৃজনkমতার মত সmnীয় (ضافی) ভাবাথ8যুk। তেব পাথ8ক. হল এই 

 য, pিতপালেনর িবিভn  kেt সৃিJর মেধ. িবদ.মান িবেশষ সsক8েকও িবেবচনা করা হয়, যা 

িরyক pসে= আেলািচত হেয়েছ । 

pিতপালন ও সৃজেনর অেথ8র আেলােক এবং তােদর সmnযুk হওয়া  থেক sJতঃই pতীয়মান 

হয়  য, এ d‘িট gণ পরsর ওতেpাতভােব সsক8যুk। আর এটা অসmব  য, িবে'র 

pিতপালক এর সৃিJকত8া িভn অn  কউ হেবন, বরং িতিনই হেবন এ িবে'র পিরচালক ও 

রkাকত8া, িযিন এ সকল সৃিJেক সতnt �বিশJ. সহকাের এবং পারsেরর উপর িনভ8রশীল কের 

সৃিJ কেরেছন। pকৃতপেk pিতপালন kমতা, পিরচালন kমতার তাৎপয8, সৃিJ pিkয়া ও সৃJ 

িবষেয়র মেধ. িবদ.মান সংহিত  থেক pকাশ লাভ কের। 
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pভtু 

ইলাহ ও উলুিহয়.ােতর (الوهيت) srপ সmেক8 িচnািবদগেণর মেধ. একািধক বkব. pচিলত, যা 

 কারােনর িবিভn তাফিসর gেn িবদ.মান ।  য অথ8িট আমােদর মেত সব8ািধক gহণেযাগ. তা 

হল : ইলাh (اله) অথ8 উপাs অথবা আnগত. ও উপাসনার  যাগ. ।  যমন : বইেয়র অথ8 হল 

 লখ. এবং যা িলখনেযাগ.তা রােখ । 

এ অথ8াnসাের উলুিহয়.াত হল এমন এক gণ, যার ধারণা লােভর জেn বাnাগেণর উপাসনা ও 

আnগত.েকও িবেবচনা করেত হেব। যিদও পথeJরা িমথ.া মাবুদgেলােক িনেজেদর উপাsrেপ 

িনব8াচন কেরেছ, তবু িতিনই হেলন pকৃত উপাসনা ও আnগেত.র  যাগ. - িযিন তােদর সৃিJকত8া 

ও pিতপালক। িব'ােসর এ নূ.নতম সীমা, যা আপন pভরু pিত সকল বাnারই থাকা 

আব9ক। অথ8াৎ মহান আlাহেক অিনবায8 অিst, সৃিJকারী, িবে'র sিনভ8র পিরচালক িহেসেব 

িচনার পাশাপািশ তাঁেক উপাসনা ও আnগেত.র  যাগ. িহেসেবও জানেত হেব। আর এ কারেণই 

ইসলাম (ال اله اال اهللا) অথ8াৎ আlাহ ছাড়া  কান ইলাহ  নই, এ .িনেক sীয়  bাগানrেপ িনব8াচন 

কেরেছ।  
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১১তম পাঠ 

অnাn িkয়াগত gণাবলী 

 

ভিূমকা  

কালামশােstর একিট জিটলতম িবষয় হল pভরু ই<া বা pত.য় (اراده)। িবিভn িদক  থেক এ 

িবষয়িট আেলাচনা ও মতিবেরাধপূণ8 িবষয় rেপ পিরগিণত।  যমন : ই<া বা pত.য় িক সtাগত 

gণ, না িkয়াগত gণ? pাচীন (قدمي) , না সৃJ (حادث) ? একt, না বht ? ইত.ািদ। 

এতদসেtও দশ8নশােst ‘চূড়াn pত.য় বা ই<া’িশেরানােম একিট িবষেয়র অবতারণা 

হেয়েছ, িবেশষ কের pভুর ই<া সmেক8 আেলাচনা করা হেয়েছ । 

এটা অনsীকায8  য, এ বইেয়র kdু কেলবের এ িবষয়িট সmেক8 িবsািরত আেলাচনা করা 

যুিkযুk হেব না । sতরাং pারেmই ই<া বা pত.েয়র তাৎপয8 তুেল ধরব । অতঃপর আlাহর 

ই<া সmেক8 সংিkp আেলাচনায় মেনািনেবশ করব । 

 

ইcা বা pতfয়  

ই<া বা pত.য় (اراده) শbিট pচিলত ভাষায় কমপেk d‘িট অেথ8 ব.বhত হয় : একিট হল 

‘পছn করা’আর অপরিট হল ‘ কান কাজ করার িসdাn  নয়া’। 

pথম অথ8িট িবষেয়র িভিtেত অত.n ব.াপক এবং বাsব বsসমূহেক পছnকরণ১৩, ব.িkগত 

কায8কলাপ এবং অপেরর কায8কলাপেকও সমিnত কের। িdতীয় অথ8িট হল এর ব.িতkম, যা 

;ধুমাt sয়ং ব.িkসংিbJ কায8কলােপর  kেtই pেযাজ. । 

ইরাদা শbিট pথম অেথ8 পছn (حمبت) যিদও মাnেষর  kেt নফেসর কামনাrেপ পিরগিণত হয় 

তবু বুিdবৃিt এর ঘাটিতপূণ8 িদকgেলােক িন)াশন কের একিট সাধারণ অথ8েক হsগত করেত 
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পাের, যার পিরসীমা বsগত সtা  থেক ;r কের মহান আlাহ পয8n িবsত হেত পাের। 

 যমনিট jােনর  kেtও pেযাজ. । আর এ দিৃJেকাণ  থেক পছn (حب), যা sীয় সtা সmেক8 

pভুর পছnেকও সমিnত কের, তােক সtাগত gণrেপ গণনা করা  যেত পাের। 

অতএব, যিদ pভরু ‘ইরাদা’বা (ই<া) বলেত পূণ8তােক পছn করা বুঝায়, যা pথম পয8ােয় 

pভরু অসীম পূণ8তা সংিbJ হয় এবং পরবত8ী পয8ােয় অnাn অিstময়, যারা pকারাntের pভুর 

পূণ8তারই িনদশ8ন, তােদরেক সমিnত কের তেব তা (ইরাদা) সtাগত gণ rেপ পিরগিণত হেত 

পাের। আর তখন অnাn সtাগত gেণর মতই ইরাদােকও pাচীন (قدمي) একক এবং pভরু 

পিবt সtার অিভn rপ বেল মেন করা  যেত পাের । 

িকn ‘ইরাদা’( িdতীয় অেথ8) কম8সmাদেন িসdাn  নয়া অেথ8 িনঃসেnেহ িkয়াগত gেণর 

অnভু8k হেব, যা সৃJ িবষয় সংিbJ হওয়ার  kেt কােলর শেত8 আবd হয় -  যমনিট পিবt 

 কারােন এেসেছ । 

َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيًئا َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ (  )ِإمنَّ
 

তার ব.াপার ;ধ ুএই, িতিন যখন  কান িকছুর ই<া কেরন, িতিন তােক বেলন ‘হও’ফেল তা 

হেয় যায় (sরা ইয়ািসন - ৮২)। 

তেব মেন রাখেত হেব  য, মহান আlাহ িkয়াগত gণাবলী gণািnত, তা এ অেথ8 নয়  য, তার 

সtায়  কান পিরবত8ন সািধত হেয়েছ অথবা  কান উপজাত (عوارض) তার জাত বা সtায় 

সংেযািজত হেয়েছ । বরং এ অেথ8  য, িনিদ8J শেত8 ও িবেশষ দৃিJেকাণ  থেক pভসুtা ও তাঁর 

সৃিJর মেধ. একিট সsক8েক িবেবচনা করা হয় এবং িবেশষ এক সmেক8র ভাবাথ8েক pভরু 

িkয়াগত gণ িহসােব গণনা করা হয় । 

‘ইরাদার’ kেt এ সsক8েক িবেবচনা করা হয়  য, সকল সৃJ িবষয়ই  য দৃিJেকাণ  থেক 

পূণ8তা, sা<n. ও কল.ােণর অিধকারী  স দৃিJেকাণ  থেকই সৃJ হেয়েছ। অতএব, তার অিst 
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িবেশষ sান ও কাল অথবা িবেশষ অবsা, pভরু পছn ও jােনর অধীেন হেয়েছ এবং মহান 

আlাহ  s<ায় তােক সৃিJ কেরেছন - অn কােরা কতৃ8ক বাধ. হেয় নয়। এ সsক8 িবেবচনার 

ফেল ইরাদা নামক এক সmnযুk ভাবাথ8 pকাশ লাভ কের, যা সীমাবd ও শত8াধীন  কান বstর 

সংিbJ হেল সীমাবdও শত8াধীন হেয় থােক এবং এ সmnযুk ভাবাথ8ই তখন সৃিজত ) حدوث(  ও 

বht ( (کثرت  বেল gণািnত হেয় থােক। কারণ সmn )اضافه(  , d‘পেkর ) طرفني(  অধীন হেয় 

থােক এবং সৃিজত ) حدوث( ও বht ( (کثرت  হল d‘পেkর মেধ. একপk। এিদক  থেক 

উেlিখত �বিশJ.সমূহ)সীমাবd ও শত8াধীন  ( সmেnর  kেtও pেযাজ. হওয়াই যুিkসংগত । 
 

pjা :  

‘ইরাদার’উপেরাk ব.াখ.া  থেক ইিতমেধ.ই ssJrেপ pতীয়মান হেয়েছ  য, pভুর এ 

ইরাদা বা ই<া অথ8হীন ও পিরকlনািবহীন  কান কম8েক অnভু8k কের না। বরং যা িকছু মূলতঃ 

pভরু ইরাদার অnভু8k হয় তাই বstর পূণ8তা ও কল.ােণর কারণ হেয় থােক।  যেহতু বstসমিJর 

এক অংশ অপর অংেশর kিতর কারণ হয়  সেহতু pভুর পণূ8তাpীিতর দাবী হল সৃিJkল 

এমনভােব অিstমান হেব  য, সমিJগত কল.াণ ও পূণ8তার লিd সব8ািধক হেব। এ ধরেনর 

সsক8সমূহেক িবেবচনা করেল কল.াণ নামক ভাবােথ8র সnান  মেল। নতুবা কল.াণ (مصلحت) 

সৃিJkেলর অিst  থেক এমন  কান sাধীন িবষয় নয়  য তােদর িবদ.মানতায়  কান pভাব 

 ফলেব। sতরাং এটা িকছুেতই সmব নয়  য, তা pভরু ইরাদায় pভাব  ফলেব । 

অতএব উপেরাk আেলাচনা  থেক আমরা  দখেত পাই,  যেহতু pভুর িkয়া তাঁর সtাgণ( যমন 

: jান, kমতা, পূণ8তা ও কল.াণpীিত)  থেক উৎসািরত,  সেহতু সব8দা এrেপ বাsবািয়ত হয় 

যখন তা কল.াণকর হয়। অথ8াৎ সৃJ িবষয় সব8ািধক কল.াণ ও পূণ8তার অিধকারী হেব। আর এ 

ধরেনর ইরাদা বা ই<ােকই pjাপূণ8 ইরাদা বলা হেয় থােক। এখােন মহান আlাহর জেn 
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কায8েkেt pjা নামক অপর একিট gেণর বিহঃpকাশ ঘেট, যা অnাn িkয়াগত gেণর মতই 

pভরু সtাগত gেণর িদেক pত.াবত8ন কের । 

তেব মেন রাখেত হেব  য, কল.ােণর জেn কম8সmাদেনর অথ8 এ নয়  য, কল.াণই হল pভরু 

জেn চূড়াn কারণ। বরং তা এক ধরেনর  গৗণ ও অধঃsন উেd9 বেল পিরগিণত হয় । 

অপরিদেক কম8 সmাদেনর জেn চূড়াn কারণ হল,  স অনn সtাগত পূণ8তার অnরাগ, যা 

আnসি=কভােব তার ফলrিত অথ8াৎ অিstময় িবষয়সমূেহর পূণ8তােকও সমিnত কের। আর এ 

জেnই বলা হয়, pভরু কম8কােNর জেn  স কতৃ8কারণই হল চূড়াn কারণ এবং মহান আlাহ 

তাঁর সtা বিহঃভূত  কান উেd9ও আকাYা  পাষণ কেরন না। তেব সৃJ িবষেয়র 

পূণ8তা, sা<n. ও কল.াণ,  গৗণ উেd9 বা অধঃsন উেd9 বেল পিরগিণত হেলও তা 

উেlিখত িবষয়িটর সােথ  কান িবেরাধ রােখনা। আর এ জেnই pভরু কম8কাN সmেক8 পিবt 

 কারােন এমন সকল িবষয়েক কারণrেপ িচিhত করা হেয়েছ, যােদর pেত.েকরই মূেল রেয়েছ 

সৃJ িবষেয়র পণূ8তা ও কল.াণ১৪।  যমন : পরীkীত কম8সমূহেক িনব8াচন, আlাহর দাসt করা 

এবং pভরু িবেশষ ও অপিরসীম অngেহর অিধকারী হওয়া ইত.ািদেক মানব সৃিJর উেd9rেপ 

বণ8না করা হেয়েছ, যােদর pেত.েকই যথাkেম অপেরর pারিmকা(مقدمه)। 

 

pভরু ভাষা 

মহান আlাহর উপর আেরািপত ভাবাথ8সমূেহর মেধ. একিট হল কেথাপকথন বা কালাম(كالم)। 

pভরু কেথাপকথন সmেক8, pাচীনকাল  থেকই কালামশাstিবদগেণর মেধ. আেলাচনা pচিলত 

িছল। কিথত আেছ ‘কালামশাst’নামকরেণর কারণও হল এটাই  য, এ শােstর পিNতগণ pভরু 

ভাষা বা কালাম সmেক8 আেলাচনা করেতন। আশােয়রীরা এটােক সtাগত gণ এবং 

মুতােযলীরা িkয়াগত gণ বেল মেন করেতন। এ d‘দেলর মেধ. িবেরাধপূণ8 িবষয়সমূেহর মেধ. 
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একিট হল উেlিখত িবষয়িট । বলা হয়  কারান  য, আlাহর কালাম বা ভাষা, তা িক সৃJ, না 

সৃJ নয় ? আর এ িবষয়িটর জেn এমনিক পরsর পরsরেক কােফর পয8n আখ.া িদেয়েছন! 

সtাগত ও িkয়াগত gণাবলীর সংjার আেলােক সহেজই বুঝেত পারা যায়  য, কেথাপকথন 

হল িkয়াগত gণাবলীর অnভু8k, যােক অnধাবেনর জেn এমন এক  mাতােকও িবেবচনা করেত 

হেব, িযিন বkার উেd9েক শb mবেণর মাধ.েম বা িলিখত অবsায়  দখার মাধ.েম অথবা sীয় 

মিsে)  কান ভাবাথ8 অnধাবেনর মাধ.েম িকংবা অn  কান ভােব বুঝেত পােরন। pকৃতপেk 

এ ভাবাথ8িট pভ ু (িযিন এক সত.েক কােরা কােছ pকাশ করেত চান) এবং  mাতার (িযিন ঐ 

সত.েক অnধাবন কেরন) সsক8  থেক pকাশ লাভ কের (যা িkয়াগত gেণর pমাণবহ)। িকnt 

যিদ কেথাপকথেনর জেn অnেকান অথ8েক িবেবচনা করা হয়; যথা : কথনkমতা, বkেব.র 

সারবtা সmেক8 jান, এধরেনর অেথ8র িদেক িফিরেয়  দয়া হয়, তেব এ অবsায় এ gণিট 

(কেথাপকথন ) পূেব8ােlিখত  কান  কান িkয়াগতgেণর মতই সtাগত gেণর িদেক pত.াবত8ন 

করেব । 

িকnt  কারান বলেত আkিরক িলিপ বা শbসমিJ বা মিsে) িবদ.মান ভাবাথ8সমূহ অথবা তার 

( কারােনর)  জ.ািতম8য় ও িনব8stক বাsবrপেক বুঝােনা হেল, তা সৃJ িবষয় বেল পিরগিণত হেব।

‘তেব যিদ  কউ আlাহর সtাগত jানেক  কারােনর বাsবrপ বেল মূল.ায়ন কের 

থােকন, তাহেল তার pত.াবত8ন pভরু সtাগত gণ jােনর িদেক ঘটেব । িকnt এ ধরেনর ব.াখ.া 

সব8জন sীকৃত নয় বেল পিরত.াজ. । 

 

সতfবািদতা 

pভরু কথন যিদ আেদশ, িনেষধ ও p+েবাধক হয়, তেব তা বাnাগেণর কত8ব.েক িনেদ8শ কের 

থােক এবং তখন তার উপর সত. বা িমথ.া আেরািপত হয় না। িকnt যিদ pভুর কথন িববৃিতমূলক 

হয়, যা বাsব অিstসমূহ অথবা পরবত8ী ও পূব8বত8ী ঘটনাpবাহ সmেক8 সংবাদ বহন কের তেব 

তা সত. বেল অিভিষk হয়।  যমন পিবt  কারােন বলা হেয়েছ : 
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 )َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًا(
 

 ক আlাহ অেপkা অিধক সত.বাদী (sরা িনসা-  ৮৭) ? 

sতরাং  কউই ঐgেলােক  কান অজহুােতই অgাh করেত পারেব না। 

pস=kেম উেlখেযাগ.  য, আেলাচ. gণ, িব'দৃিJর  গৗণ িবষয়gেলােক এবং অিধকাংশ 

মতাদশ8গত িবষয়েক pিতপাদন করার জেn অপর এক  mণীর যুিkর (িব'াস ও িববৃিতমূলক) 

�বধতা দান কের। উেlিখত gণিটর pমােণর জেn, িবেশষ কের  য বুিdবৃিtক যুিkিটর 

অবতারণা করা যায় তাহল : 

pভরু কথা বলা, pিতপালকেtর ময8াদায় এবং jান ও pjার িভিtেত, মাnষ ও িব'জগেতর 

পিরচালনার  kেt, সৃJ িবষেয়র জেn পথিনেদ8শনার ও সিঠক পিরিচিতর  kt pstেতর জেn—

অপিরহায8। যিদ এর ব.িতkম হওয়ার সmাবনা থােক তেব বিণ8ত িবষয়gেলার  কান িব'sতা 

থাকেব—না । কারণ তা উেdে9র ব.িতkম ও pjার পিরপnী। 
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১২তম পাঠ 

িবচfুিতর কারণসমেূহর পযNেলাচনা  

 

ভিূমকা  

pথম পােঠ পিরদJৃ হেয়েছ  য, িব'দিৃJসমূহেক d‘িট সািব8ক  mণীেত িবভk করা যায়- ঐ'িরক 

ও বsবাদী। এতdেয়র মেধ. grtপূণ8 pেভদ হল, সব8j ও মহাপরাkমশালী সৃিJকত8ার অিst 

সmেক8 । pকৃতপেk ঐ'িরক িব'দিৃJ এক  মৗিলক িভিtrেপ সৃিJকত8ার অিsেtর িব'াস 

 থেক rপ পিরgহ কের । অপরিদেক বstগত িব'দিৃJ এ িব'াসেক অsীকার কের । 

পূব8বত8ী পাঠসমূেহ, এ বইেয়র আওতায় যতটkু সmব সৃিJকত8ার অিstেক pিতপাদন করা ও 

তাঁর grtপূণ8 gণসমূহ অথ8াৎ hাঁ-  বাধক ও না-   বাধক এবং সtাগত ও িkয়াগত gণাবলীর 

বণ8না  দয়া হেয়িছল। 

এখন এ  মৗিলক িভিtর উপর িব'ােসর দঢ়ৃতা বধ8েনর িনিমেt বstবাদী িব'দিৃJর িকিNৎ 

সমােলাচনায় মেনািনেবশ করব, যােত ঐ'িরক িব'দিৃJর অবsান sিsতকরেণর পাশাপািশ 

বstগত িব'দিৃJর অসারতা ও অkমতা pত.krেপ pিতপn হয় । 

এ উেdে9 সব8pথেম ঐশী দৃিJভি=  থেক িবচু.িত ও নািsক. দৃিJভি=র pিত  ঝাঁেকর কারণ 

ও িনব8াহক সmেক8 আেলাকপাত করব। অতঃপর বstবাদী িব'দৃিJর dব8লতম িদকgেলার ব.াখ.া 

pদান করব । 

 

িবচfুিতর কারণসমহূ 

মানবজািতর ইিতহােস নািsকতা ও বstবািদতার এক spাচীন িভিt রেয়েছ। ইিতহাস ও 

পুরাতেtর সাk.  থেক যতটkু জানা যায়, তােত  দখা যায়, মানব সমােজ সৃিJকত8ার িব'াস 

 যমন বজায় িছল,  তমিন অিত pাচীনকাল  থেকই নািsক. ধারণার অnসারী ব.িk ও 
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 গাNীরও সnান পাওয়া যায়। িকnt ধম8হীনতার pচলন অJাদশ CীJাb  থেকই ইউেরােপ আরm 

হেয়িছল এবং উtর উtরতা িবে'র অnt িবsার লাভ কেরিছল । সৃিJকত8ার pিত এ 

আsাহীনতা গীজ8াপিতেদর িবrেd  kাভ ও pিতিkয়া  থেক উৎপিt লাভ করেলও অnাn ধম8 

ও মাযহােবও এ তরে=র  ছাঁয়া  লেগিছল । ধম8িববজ8ন pবণতা, পা]াত. িশl, pেকৗশল ও 

pযুিk িনেয় ছিড়েয় পেড়িছল অnt। গত শতাbীেত এ ধম8হীনতা মাক8সবােদর সামািজকও 

অথ8ৈনিতক ধারণা িনেয় অিধকাংশ  দেশ ছিড়েয় পেড়েছ, যা িব'মানবতার জেn এক মহািবপদ। 

এ িবচু.িতর উৎপিt, বধ8ন ও িবsৃিতর কারণ অেনক এবং এেদর সবgেলার পয8ােলাচনার জেn 

একিট sতnt বইেয়র pেয়াজন। তেব সািব8কভােব তৃিবধ কারেণর কথা উেlখ করা  যেত পাের 

: 

১। মানিসক কারণ : ধম8হীনতা ও নািsকতার জেn দায়ী এমন সকল pবণতা মাnেষর মেধ. 

থাকেত পাের, যার pভাব সmেক8 sয়ং ব.িkও অবগত নয়। এgেলার মেধ. সব8ােg উেlখেযাগ. 

হল আরামিpয়তা, উদাসীনতা, দািয়tjানহীনতা। অথ8াৎ একিদেক  যমন গেবষণা ও 

অnসnােনর মত mমসাধ. কম8, িবেশষ কের  স সকল িবষেয়র জেn  যgেলােত বstগত  কান 

sাদ- আনn  নই, তা অলস, আরামিpয়, অkম ব.িkর জেn কিঠন;  তমিন অপরিদেক 

পাশিবক sাধীনতার pিত আকষ8ণ, উ<Yৃলতা এবং দািয়tjানহীনতা অবাধ.তা তােদরেক 

ঐ'িরক িব'দিৃJ  থেক িবরত রােখ। কারণ ঐশীমতবাদেক gহণ এবং মহান pভুর pিত 

িব'ােসর ফেল অn এক  mণীর িব'াস rপ পিরgহ কের, যার অিবে<দ.তা হল সকল sাধীন 

কম8কােNর ব.পাের মাnেষর দািয়t পরায়ণতা । আর এ ধরেনর দািয়tপরায়ণতার দািব 

হল, sীয় কামনার অিধকাংশ িবষয়েক পিরত.াগ করা এবং এক pকার সীমাবdতােক gহণ 

করা। অপরপেk এ ধরেনর সীমাবdতােক gহণ করা উ<Yৃল pবণতার সােথ সমNsপূণ8 নয় 

। ফেল এ ধরেনর পাশিবক ই<া অবেচতনভােব হেলও দািয়tপরায়ণতার মূেল আঘােতর কারণ 

এবং সৃিJকত8ার অিstেক অsীকােরর মূল । এ ছাড়াও িকছু মানিসক কারণ রেয়েছ যা ধম8হীনত 

pবণতােক pভািবত কের এবং অnাn কারেণর প]ােত আtpকাশ কের । 
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২। সামািজক কারণ :  কান  কান সমােজ অনাকািYত সামািজক পিরিsিতর সৃিJ হয় এবং 

ধম8ীয়  নতৃবৃn এর উৎপিt ও িবsাের ভূিমকা রােখন। এ অবsায় অিধকাংশ মাnষ, যারা 

বুিdবৃিtক িচnার  kেt dব8ল এবং  কান িবষেয়র pকৃত িবচার- িবেbষেণ মাধ.েম সংঘিঠত 

ঘটনার pকৃত কারণ উদঘাটেন অপারগ, তারা মেন কেরন  য, এ িবশYৃল অবsা ধম8ীয় 

ব.িkবেগ8র অnপেবেশর ফেলই সৃিJ হেয়েছ। ফেল তারা এর দািয়tভার dীন ও ধেম8র উপর 

অপ8ণ কেরন এবং বেলন  য, ধম8িব'াসসমূহই এ ধরেনর অনাকািYত পািরিsিত সৃিJর কারণ। এ 

কারেণ তারা ধম8 ও মাযহাব  থেক িবি<n হেয় পেড়ন। 

এ  mণীর কারেণর sJ দৃJাnrেপ  রেনসাঁ যুেগর ইউেরােপর সামািজক অবsার কথা sরণ 

করা  যেত পাের। ধম8ীয়, রাজৈনিতক ও নাগিরক অিধকােরর  kেt তদানীnন গীজ8াপিতেদর 

অেযাগ. কম8কাNই CীJবাদ এবং সামিgকভােব ধম8 ও ধম8ীয় িবষেয়র pিত মাnেষর  kাভ ও 

অসnিJর grtপূণ8 কারণ। 

এ ধরেনর কারেণর pিত িবেশষভােব লk. রাখা সকল ধম8ীয় ব.িkবেগ8র জেn অতীব 

pেয়াজন, যােত sীয় দািয়েtর grt ও sশ8কাতর পিরিsিত সmেক8 অিধক সেচতন হেত 

পােরন। অnrপ sরণ রাখেত হেব  য, তােদর সামাn ভুল- trিটই একিট সমােজর 

িবপথগািমতা ও dদ8শার কারণ হেত পাের। 

৩। িচnাগত কারণ : সেnহ ও িdধা, যা ব.িtর মিsে) আেস, তা হয়েতা অn কােরা মাধ.েম 

সৃিJ হয় এবং যুিk ও িচnাশিkর dব8লতার ফেল,  স ঐ gেলােক খNন করেত পাের না । ফেল 

নূ.নতম পেk হেলও  স ঐ সেnহ dারা pভািবত হেয় থােক এবং তার মিs)েক  দাdল.মান ও 

অিsিতশীল কের থােক, যা সেnহাতীত ও sিsত িব'াস সৃিJেত বাধা pদান কের । 

এ  mণীর কারণসমূহও sয়ং একািধক শাখায় িবভk।  যমন : ইিndয়gাhতা িভিtক 

সনহ, kসংsারা<n িব'াসpসূত সেnহ, অপব.াখ.া ও dব8ল যুিk- ফলpসূত 

সেnহ, অpীিতকর ঘটনা সংিbJ সেnহ - যােক pভুর pjা ও nােয়র পিরপnী বেল মেন করা 

হয়, �বjািনক ধারণাpসতূ সেnহ- যা ধম8ীয় িব'ােসর পিরপnী বেল পিরিচত এবং ধম8ীয়  কান 
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 কান িবিধ- িবধান সmেক8 সেnহ, িবেশষ কের রাজৈনিতক ও সমািজক িবিধ- িনেষধ সmেক8 

সেnহ। 

কখেনা কখেনা dই বা তেতািধক কারণ সমিJগতভােব সেnহ ও িdধা - dn অথবা অsীকৃিতও 

নািsকতার কারণ হেয় থােক ।  যমন : কখেনা কখেনা একািধক মানিসক জিটলতা ও অসংগিত 

সেnহ সৃিJর  kt pstত কের এবং ‘সিng’নামক মানিসক  রােগর সৃিJ—কের, যার 

ফলrিতেত  কান pকার যুিk- pমােণই  স তুJ হয় না ।  যমন : সেnহpবণ ব.িk, তার 

কৃতকেম8র সিঠকতা সmেক8 কখনই িনি]ত হেত পাের না। উদাহরণতঃ দশ দশকবারও যিদ 

পািনেত হাত  ধৗত কের তারপরও  স িনি]ত হেত পাের না  য, পিবt হেয়েছ িকনা - যিদও 

একবার  ধৗত করাই পিবtতার জেn যেথJ িছল এবং তেতািধকবার অপিরহায8 িছলনা । 

 

িবচfুিতর িনবNাহকসমেূহর িবrেd সংgাম 

িবচু.িতর িনব8াহক ও কারণসমূেহর িবিভnতােক িবেবচনা করেল ssJrেপ pতীয়মান হয় 

 য, এেদর pিতিটর pিতকােরর জেn sতnt পdিত ও শেত8র pেয়াজন।  যমন : মানিসক ও 

আচরণগত কারণেক সিঠক পিরচয8ার মাধ.েম এবং আসn kিতর িদেক লk.  রেখ pিতকার 

করেত হেব;  যমনিট িdতীয় ও তৃতীয় পােঠ dীেনর অnসnােনর grt ও এ ব.াপাের 

উদাসীনতার kিত সmেক8 আেলাচনা করা হেয়েছ । 

অnrপ সামািজক অপকেম8র pভাবেক pিতেরাধ ( এ ধরেনর ঘটনার উৎপিtর িবrেd কায8কর 

পদেkপ  নয়ার পাশাপািশ ) করেত হেল ধম8ীয় ব.িkবেগ8র trিটসমূহেক ধম8  থেক পৃথক 

করেত হেব। মানিসক ও সামািজক কারেণর pভােবর pিত লk. রাখার ফেল নূ.নতম এ লাভটkু 

হেব  য, ব.িk অবেচতনভােব হেলও এ িনব8াহক dারা slমাtায় pভািবত হেব । 

তদnrপ িচnাগত কারেণর অপpভাবেক pিতেরাধ করার জেn যেথাপযুk ব.বsা gহণ করেত 

হেব। িবেশষকের kসংsারা<n িব'াস  থেক সিঠক িব'াসেক পৃথক করেত হেব এবং dীেনর 

িব'াসসমূহেক pিতিNত করার জেn অেযৗিkক ও dব8ল pমােণর অবতারণা  থেক িবরত 
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থাকেত হেব। একইভােব ssJrেপ  দখােত হেব  য, pমােণর dব8লতা, দািবকৃত িবষেয়র 

dব8লতা নয়। 

এটা sJ  য, িবচু.িতর সকল কারণ এবং তােদর pেত.েকর িবrেd সংgােমর উপযুk পdিত 

সmেক8 আেলাচনা করা (এ বইেয়র kdু কেলবের) যেথাপযুk নয়। ফেল ;ধুমাt 

নািsক.pবণতার িচnাগত কারণ ও এতদ সংিbJ অnপপিtgেলার উtর দােনই তুJ থাকব ।  
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১৩তম পাঠ 

কেয়কিট ভলু ধারণার অপেনাদন 

 

ইিndয়gাh নয় এমন অিsেt িবDাস  

 খাদা পিরিচিতর  kেt একিট সাধারণ ভুল ধারণা হল  য, ইিndেয়র মাধ.েম অnধাবনেযাগ. নয় 

এমন অিstমেয়র অিsেt িকrেপ িব'াস করা যায়? 

এ ধরেনর ভুল ধারণা সরল িচnার ব.িkেদর মিsে) পিরলিkত হয়। তােদর মেত ইিndয়gাh 

নয় এমন বstর অিst থাকা অসmব। তেব এমন সকল িচnািবদও খুেজ পাওয়া যায়, যারা 

তােদর িচnার িভতেক ইিndেয়র উপর িভিt কের গেড় তুেলেছন এবং ইিndয়gাh নয় এমন 

অিstেক অsীকার কেরেছন অথবা অnতঃপেk সেnহাতীতrেপ শনাkকরেণর উপযুk নয় 

বেল মেন কেরেছন। 

এ  kেt বলা যায়  য, ইিndয়াnভূিত শরীেরর িবিভn অ=- pত.ে=র সমnেয় অিজ8ত হয় এবং 

আমােদর pিতিট ইিndয়ই sীয় কেম8র সােথ সংিbJ বstগত িবষয়েক িনিদ8J শত8সােপেk অnভব 

কের থােক। ফেল  যমিন কের আশা করা যায় না  য,  চাখ শb ;নেব ও কণ8 রং সমূহেক 

 দখেব,  তমিন এটাও আশা করা উিচৎ নয়  য, আমােদর সমিJগত ইিndয়সমূহও সকল pকার 

অিstেকই অnভব করেত পারেব। 

কারণ pথমত : বsগত অিstসমূেহর মেধ.ও এমন িকছু অিst রেয়েছ  যgেলা ইিndয়gাh 

নয়।  যমন : আমােদর ইিndয়সমূহ অিত  বgনী রি|, র}ন- রি|, ইেলকেTা ম.াগেনিটক 

তর=েক  দখেত অkম । 

িdতীয়ত : এমন অেনক বাsবতা িবদ.মান  যgেলােক আমরা ইিndয় বিহভূ8ত উপােয় অnভব 

কের থািক এবং সেnহাতীত ভােবই এgেলােক আমরা িব'াস কির - যিদও ঐgেলা ইিndয়gাh 

িবষয় নয়।  যমন : আমরা ভয়, ভালবাসা অথবা sীয় ই<া ও িসdাn সmেক8 অবগত আিছ এবং 
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সেnহাতীতভােব ঐgেলার অিstেক sীকার কির - যিদও এ আিtক িবষয়gেলা আtার মতই 

ইিndেয়র মাধ.েম অnভবেযাগ. নয়। এমন িক sয়ং অnভুিতও অবsগত ও ইিndয়gাh. বিহভূ8ত 

িবষয়। 

অতএব ইিndেয়র মাধ.েম  কান িবষয় অnভত না হওয়ার অথ8ই এটা নয়  য, এর অিst  নই। 

বরং এ ধরেনর  কান িবষেয়র (ইিndয়gাh নয় এমন অিst) অিst থাকা অসmব িকছু নয়। 
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সিৃVকতNার অিsেt িবDােসর Gkেt ভীিত ও অjতার ভিূমকা  

 

অপর একিট ভুল ধারণা, যা  কান  কান সমাজতািntেকর পk  থেক বিণ8ত হেয়েছ, তা হল এই 

 য,  খাদার অিsেt িব'াসসমূহ িবপেদর pভাব িবেশষকের, ভূিমকs, বjপাত ইত.ািদ  থেক 

উৎপিt লাভ কেরেছ। pকৃতপেk মাnষ sীয় মানিসক শািnর জেn  খাদা নামক এক কাlিনক 

অিstেক (العياذ باهللا)  সৃিJ কেরেছ এবং তার উপাসনায় আtিনেয়াগ কেরেছ। sতরাং এ 

ধারণামেত pাকৃিতক ঘটনাসমূেহর উৎপিtর কারণ এবং ঐgেলা  থেক িনরাপেদ থাকেত পারার 

পdিত যতেবশী আিবsতৃ হেব  খাদার অিsেt িব'াসও ততটা dব8লতর হেত থাকেব । 

মাক8সবািদরা আরও বাগাড়mরপূণ8তা সহকাের sীয় পুsকসমূেহ এ িবষয়িটেক সমাজতnt—

িবjােনর অিজ8ত িবষয় বেল উেlখ কের থােকন এবং মূখ8 ব.িkেদরেক pতারণা করার জেn 

এিট একিট  কৗশলমাt বেল মেন কের থােকন । 

 

উtের বলা উিচৎ  

pথমতঃ এ ভুলধারণার উৎস হল  কান  কান সমাজতttিবেদর অnমান এবং এর সপেk 

যেথাপযুk  কান তািtক যুিk  নই । 

িdতীয়তঃ অধুনা অেনক jানী ব.িkই, যারা pাকৃিতক ঘটনার কারণ সmেক8 অn সকেলর  চেয় 

 বশী অিভj িছেলন ও আেছন এবং এমতাবsায়  খাদার অিst সmেক8ও তারা সেnহাতীত ও 

দঢ়ৃ িব'াস sাপন করেতন এবং করেছন।১৫ অতএব  খাদার অিsেt িব'াস  য, ভীিত ও 

অjতারই ফল, এমনিট হেত পাের না । 

তৃতীয়তঃ  কান  কান pাকৃিতক ঘটনা  থেক উৎসািরত ভীিত ও তােদর pকৃত কারণ সmেক8 

অjতাই যিদ  খাদার অিsেt িব'ােসর কারণ হেয়ও থােক, তথািপ তার অথ8 এ নয় 

 য,  খাদাভীিত ও অjতার সৃিJ। 
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এমন অেনক মানিসক pবণতা আেছ,  যমন :  সৗnয8িpয়তা, খ.ািত লােভ<া ইত.ািদ, যা 

তািttক, pেকৗশিলক ও দাশ8িনক গেবষণার কারণ হেয় থােক । অথচ তা ঐ gেলার িব'sতােক 

 কানভােবই kিতgs কের না। 

চতুথ8তঃ যিদ  কউ  খাদােক অjাত কারণিবিশJ িবষয়সমূেহর অিstদাতা িহেসেব শনাk কের 

থােকন এবং ঐgেলার pাকৃিতক কারণ আিবsতৃ হওয়ার পর যিদ তােদর িব'াস dব8ল হেয় 

পেড় তেব এটােক তােদর িব'ােসরই dব8লতা বেল মেন করেত হেব, যা  খাদার অিsেt 

িব'ােসর অৈবধতার pমাণ নয় । কারণ pকতৃপেk জাগিতক িবিভn ঘটনার  kেt  খাদার 

কারণt, pাকৃিতক কারেণর মত নয় ও তােদর সামnিরক  কান কারণও নয় । বরং এ কারণt 

সকল কারেণর উে.8 ও সমুdয় বstগত এবং অবstগত কারেণর উলেm অবsান কের । sতরাং 

pাকৃিতক কারেণর শনাkকরণ বা না করণ, এেক gহণ বা বজ8েনর  kেt  কান pকার pভাব 

 ফেল না । 

 

কাযNকারণিবিধ িক একিট সািবNক িবিধ ? 

অপর একিট ভুলধারণা, যা  কান  কান পা]ত. িচnািবদ উেlখ কেরেছন তা হল : যিদ 

কায8কারণ িবিধর সািব8কতা  থেক থােক তেব  খাদার জেnও  কান কারণেক অব9ই িবেবচনা 

করেত হেব। অথচ মহান আlাহ হেলন pারিmক কারণ, যার অিst  কান কারেণর উপর 

িনভ8রশীল নয়। অতএব কারণিবহীন  খাদােক sীকার করার অথ8 হল কায8কারণ িবিধর পিরপিn 

এবং এ িবিধর সাব8জনীনতার ব.িতkম  কান িবষেয়র sীকৃিত pদান । অপরপেk যিদ এ িবিধর 

সাব8জনীনতােক অsীকার কির, তেব অিনবায8 অিstেক pমােণর জেn এ িবিধেক pেয়াগ 

করেত পারব না । কারণ, হয়ত  কউ বলেত পােরন  য, বstমূল অথবা শিk sয়ংিkয়ভােব এবং 

 কান কারেণর সাহায. ব.িতেরেকই অিsেt এেসেছ। অতঃপর এর পিরবত8ন ও িববত8েনর 

মাধ.েমই অn সকল িবষয়বstর সৃিJ হেয়েছ । 
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এ ভুলধারণািট ( যমনিট ৭ম পােঠ বিণ8ত হেয়েছ) কায8কারণ িবিধর অপব.াখ.ার ফেল সৃিJ 

হেয়েছ। অথ8াৎ এrপ িচnা কেরেছন  য, উেlিখত িবিধিটর pকৃত ভাবাথ8 হল ‘সকল িকছুই 

কারেণর উপর িনভ8রশীল’। অথচ এর সিঠক ব.াখ.া হল ‘pিতিট সmাব. অিst বা িনভ8রশীল 

অিstই কারেণর উপর িনভ8রশীল’। এ িবিধিট এমন এক িবিধ, যা সাব8জনীন ও ব.িতkমতা 

বিজ8ত। 

আবার যিদ মেন করা হয়  য, বstমূল ও শিk  কান কারণ ব.তীতই অিsেt এেসেছ এবং তার 

িববত8েনই অn সকল িকছু সৃিJ হেয়েছ; তাহেল তার জেn অেনক p+ ও সমsার সmুখীন হেত 

হয়। পরবত8ীেত আমরা এ সmেক8 আেলাচনা করব বেল আশা রািখ । 

 

অিভjতালb jােনর সংgহ 

অপর একিট ভুলধারণা হল এই  য, িব' ও মাnেষর জেn  কান সৃিJকত8ার অিsেt 

িব'াস, আধুিনক jান- িবjােনর  কান  কান িবষেয়র সােথ সাম}sপূণ8 নয় ।  যমন : রসায়েন 

pমািণত হেয়েছ  য, বst ও শিkর  মাট পিরমাণ সব8দা rব এবং  কান িকছুই অনিst  থেক 

অিsেt আেসনা। অnrপ  কান অিstই সmণূ8rেপ িবনািশত হেয় যায় না। অথচ  খাদার 

উপাসকগণ িব'াস কেরন  য,  খাদা সৃJ িবষয়সমূহেক অনিst  থেক অিsেt এেনেছন । 

অnrপ জীবিবjােন pিতপািদত হেয়েছ  য, জীবn অিst িনজ8ীব অিst  থেক সৃিJ হেয়েছ 

এবং পয8ায়kেম িববত8ন ও িবকােশর মাধ.েম মানবীয় rপ লাভ কেরেছ । অথচ  খাদার 

উপাসকগণ িব'াস কেরন  য,  খাদা তােদর pেত.কিটেক sতntভােব সৃিJ কেরেছন । 

 

উtের বলেত হেব  

pথমতঃ বst ও শিkর িনত.তাসূt হল, একিট তািttক ও অিভjতালb পdিত যা ;ধুমাt 

পরীkা- িনরীkার উপেযাগী িবষয়বstর  kেtই pেযাজ.। sতরাং উেlিখত pিkয়ায় িনmিলিখত 
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দাশ8িনক িবষয়িটর সমাধান করা সmব নয়। যথা : পাদাথ8 এবং শিk িক অনািদ ও অনn হেত 

পাের ? 

িdতীয়তঃ  মাট পদাথ8 ও শিkর পিরমাণ rব ও িচরnন হওয়ার অথ8,সৃিJকত8ার উপর 

অিনভ8রশীলতা (সৃিJর জেn) নয়। বরং পৃিথবীর বয়ঃসীমা যত দীঘ8তর হেব,সৃিJকত8ার pিত তার 

িনভ8রশীলতাও ততেবশী হেব। কারণ কােয8র (Effect) কারেণর (Cause) উপর িনভ8রশীলতার 

মানদN হল তার (কােয8র) সmাব.তা ও সtাগত িনভ8রশীলতা -সৃিJ ও কােলর সীমাবdতায় নয়। 

অn কথায় : পদাথ8 ও শিk হল িবে'র বstগত কারণ,কত8কারণ নয় এবং তারাও sয়ং 

কত8কারেণর উপর িনভ8রশীল। 

তৃতীয়ত : পদাথ8 ও শিkর পিরমাণ rব হওয়ার অথ8, নতুন  কান সৃিJর আিবভ8াব ও hাস- বৃিdর 

ব.িতkম নয়। অপরপেk আtা (روح) , জীবন (حيات)  চতনা (شعور) ও pত.য় ইত.ািদ 

িবষয়gেলা পদাথ8 ও শিkর মত  কান িবষয় নয়  য, তােদর hাস- বৃিdর ফেল পদাথ8 ওশিkর 

িনত.তা সূেtর পিরপnী  কান ঘটনা ঘটেব। 

চতূথ8ত : িববত8েনর ধারণািট �বjািনক দিৃJেকাণ  থেক এখেনা যেথJ sীকৃিত পায়িন। বরং 

অিধকাংশ িবj - মনীষী কতৃ8ক পিরত.াজ.ও হেয়েছ। এ ধারণািটর সােথ  খাদার অিsেt 

িব'ােসর  কান িবেরাধ  নই । সেব8া` হেলও তা ;ধুমাt জীবn অিstসমূেহর মেধ. একpকার 

সহায়ক কারণtেক pিতিNত কের - অিstদাতা pভরু সােথ অিstমেয়র সsক8েক িনেষধ কের 

না । আর এর pমাণ হল এই  য, এ ধারণারই অেনক সমথ8ক, িব' ও মাnেষর জেn এক 

সৃিJকত8ার অিst আেছ বেল িব'াস করেতন এবং কেরন ।  
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১৪তম পাঠ 

বstগত িবDদিৃV এবং এর trিট িনেদNশ  

 

বstগত িবDদিৃVর মলূনীিতসমহূ 

বsগত িব'দিৃJর মূলনীিতgেলােক িনmিলিখতrেপ বণ8না করা  যেত পাের : 

pথমতঃ অিst হল বst ও বsসmnীয় িবষেয়র সমান । ঐgেলােকই অিstশীল বলা 

যােব,  যgেলা হল বst এবং যারা িtমািtক (�দঘ8., ps ও উ`তা িবিশJ) ও যােদর আয়তন 

আেছ; অথবা যারা বsগত �বিশেJ.র অিধকারী বেল পিরগিণত। sভাবতঃই বst sয়ং িনিদ8J 

পিরমােণর অিধকারী যা িবভাজনেযাগ.। এ মূলনীিতর িভিtেত অবsগত ও অিতpাকৃিতক অিst 

িহেসেব  খাদার অিstেক অsীকার করা হয় । 

িdতীয়তঃ বst হল অনিদ ও অনn এবং অসৃJ অিst যা  কান কারেণর উপর িনভ8রশীল নয় । 

অথ8াৎ দাশ8িনক পিরভাষায় আমরা যােক বিল অিনবায8 অিst । 

তৃতীয়তঃ িবে'র জেn  কান চূড়াn কারণ বা উেd9 আেছ বেল মেন করা যায় না। কারণ এমন 

 কান সেচতন ও pত.য়ী কত8া  নই, যার pিত  কান উেd9েক আেরাপ করা যােব । 

চতূথ8তঃ িবে' িবদ.মান সৃিJkল (বsমল নয়) বsকণার গিতর ফেল এবং তােদর পারsিরক 

িkয়া- pিতিkয়ার ফেল সৃিJ হেয়েছ। sতরাং এ দৃিJেকাণ  থেক অgবত8ী সৃিJসমূহেক উtরবত8ী 

সৃিJসমূেহর জেn একpকার শত8 ও সহায়ক কারণrেপ মেন করা  যেত পাের এবং বsগত 

িবষেয়র মেধ. অnতঃপেk একpকার pাকৃিতক কতৃ8tেক  মেন  নয়া যায়।  যমন : বৃkেক 

ফেলর জেn pাকৃিতক কত8া বলা যায়। অnrপ বstগত ও রাসায়িনক িবষয়সমূহও িনজ িনজ 

িনব8াহকসমূেহর সােথ সsক8 যুk । িকnt  কান সৃJ িবষয়ই সৃিJকত8া বা অিstদাতা কত8ার উপর 

িনভ8রশীল নয় । 
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উপেরাk মূলনীিতসমূেহর সােথ অপর একিট মূলনীিতেক পNম মূলনীিত rেপ উেlখ করা 

 যেত পাের, যা পিরিচিত িবjান সংিbJ িবষেয়র অnভু8k এবং যা এক দৃিJেকাণ  থেক অপর 

সকল মূলনীিতর শীেষ8 অবsান কের। িনেm তা উেlখ করা হল : 

একমাt  স সকল পিরিচিতই gহণেযাগ., যা ইিndয়gাh এবং  যেহতু ইিndয়gাhতা ;ধুমাt 

বst ও বsগত িবষয়েকই pিতপাদন কের  সেহতু অn  কান িকছুরই gহণেযাগ.তা থাকেত 

পােরনা। 

িকnt এ মূলনীিতর অসারতা পূব8বত8ী পােঠ pিতভাত হেয়েছ। sতরাং নতুন কের এেক খNেনর 

pেয়াজন  নই। ফেল এখােন আমরা অnাn মূলনীিতসমূেহর সমােলাচনায় মেনািনেবশ করব । 

 

pথম মলূনীিতর পযNােলাচনা  

এ মূলনীিতিট, যা বsগত িব'দিৃJর  মৗিলকতম মূলনীিত িহেসেব পিরগিণত তা pকৃতপেk 

িনরথ8ক ও অেযৗিkক দািব ব.তীত আর িকছুই নয়। িবেশষ কের বsবাদী দৃিJভি=র িভিtেত যা 

ইিndয়gাhতার  মৗিলক িভিtর উপর pিতিNত, তা অিতpাকৃিতক িবষয়েক pত.াখ.ান করার মত 

 কান pমাণই উপsাপন করেত পারেব না। কারণ এটা sJ  য,  কান ইিndয়gাh jানই sীয় 

বst ও বsগত পিরসীমােক অিতkম কের,  কান িকছুর ব.াপাের মnব. অথবা  কান িকছুেক 

gহণ বা বজ8ন করেত পারেব না। ইিndয়gাhতার যুিkেত সেব8া` যা বলা যােব, তা হল এই 

 য, এর (ইিndয়gাhতার) িভিtেত অিতpাকৃিতক িবষয়েক pমাণ করা যােব না। অতএব 

কমপেk তার (অিতpকৃিতেক) অিsেtর সmাবনােক  মেন  নয়া উিচৎ। 

ইিতপূেব8 আমরা  দিখেয়িছ  য, মাnষ এমন অেনক অবsগত িবষয়েক pত.k jােনর মাধ.েম 

উপলিb কের থােক,  যgেলা বst বা বsগত  কান �বিশেJ.র অিধকাির নয় ।  যমন : আtােক  

(امور جمرد) মাnষ pত.k jােনর মাধ.েম উপলিb কের । অnrপ িনব8stক িবষেয়র (روح)  sপেk 

অেনক pমাণ উপsাপন করা হেয়েছ, যা দশ8েনর িবিভn পুsেক সংরিkত আেছ। িনব8stক আtার 

অিsেtর সেব8াৎকৃJ pমাণ িহেসেব সত. spসমূহ,  যাগীেদর িবিভn কম8কাN, ১৬ নবী- রাsল ও 
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ওলীগেণর (আলাইিহমু ছালাম) িবিভn  মা’ জযা ও িকয়ামেতর কথা িবেশষভােব 

উেlখেযাগ.। সেব8াপির মহান আlাহর অিst ও তাঁর বsগত না হওয়ার sপেk,  য সকল 

দিলল, pমােণর অবতারণা হেয়েছ তা- ই এ মূলনীিতিটর অসারতা pমােণর জেn যেথJ। 

িdতীয় মলূনীিতর পযNােলাচনা  

এ মূলনীিতেত বsর অনািদ ও অনn হওয়ার pিত grtােরাপ কের িসdাn  দয়া হেয়েছ  য, বst 

হল অসৃJ। িকnt,  

pথমতঃ বstর অনািদ ও অনn হওয়া, �বjািনক ও ইিndয়gাh অিভjতার িভিtেত 

pিতপাদনেযাগ. নয়। কারণ ইিndেয়র kমতা সীমাবd এবং  কান ইিndয়gাh ও অিভjতালb 

jানই sান ও কােলর দৃিJেত িবে'র অনn হওয়ার কথা pমাণ করেত পারেব না । 

িdতীয়তঃ বsেক অনািদ মেন করেলও, তার পারsিরক অথ8 এ নয়  য, তা সৃিJকত8ার উপর 

িনভ8রশীল নয়।  যমন :  কান যািntক গিতর অনািদ হওয়ার কথা কlনা করার পারsিরক অথ8 

হল, এক অনািদ উdীপক শিkেক কlনা করা - উdীপক শিkর উপর এর অিনভ8রশীলতা নয়। 

এ ছাড়া বsর অসৃJ হওয়ার অথ8 হল, এর অিনবায8 অিst হওয়া । িকnt অJম পােঠ আমরা 

pমাণ কেরিছ  য, বsর পেk অিনবায8 অিst হওয়া অসmব। 

 

তৃতীয় মলূনীিতর পযNােলাচনা  

তৃতীয় মূলনীিতিট অsীকার কের  য,  কান িবেশষ উেdে9 পৃিথবী সৃিJ হেয়েছ। ফেল তা হেত 

sভাবতঃই সৃিJকত8ার অিsেtর অsীকৃিতর pকাশ পায়। তাই pjাবান সৃিJকত8ার অিstেক 

pমাণ করার মাধ.েম যুগপৎ এ নীিতিটর অসারতাও pমািণত হয়। 

এ ছাড়া p+ আেস  য, িকrেপ বুিdবৃিtর অিধকাির  কান মাnষ মানব �তরীকৃত  কান িকছুর 

পয8েবkেণ �তরীকারেকর উেd9 সmেক8 অবগত হেত পাের, অথচ এক িবsয়কর sিবns 

িব'bmাN ও তােত িবদ.মান িবিভn িবষয়বsর পারsিরক বnন ও অগিণত কল.াণময় সৃিJেক 

অবেলাকন কেরও এর উেd9 সmেক8 অনবগত থাকেব ? 
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চতথুN মলূনীিতর পযNােলাচনা 

বsগত িব'দিৃJর চতুথ8 মূলনীিতিট হল কারণtেক ;ধুমাt বsগত সৃিJসমূেহর মেধ. সীমাবd 

করা, যা pচুর সমsার সmুখীন হেয় থােক। এ সমsাgেলার মেধ. grtপূণ8 কেয়কিট িনেm 

উেlখ হল : 

pথমতঃ এ মূলনীিত অnসাের কখেনাই  কান নব অিsেtর আিবভ8াব ঘটা উিচৎ না। অথচ 

pিতিনয়ত আমরা িবেশষ কের মানব ও pাণীজগেত নব নব অিsেtর সংেযাজন লk. করিছ । 

এgেলার মেধ. সব8ািধক grtপূণ8 হল জীবন,  চতনা, অnভূিত, আেবগ, সৃজনশীলতা ও pত.য়। 

বsবাদীরা বেলন, উেlিখত িবষয়gেলাও বsগত �বিশJ. ছাড়া আর িকছুই নয়। 

উtের বলব : 

pথমতঃ উেlিখত িবষয়gেলা খNনেযাগ. নয়। অথচ বst ও বsগত িবষয়gেলা হল খNন ও 

িবভাজনেযাগ. এবং আকিৃত িবিশJ। িকnt উপেরাk িবষয়gেলা এ �বিশেJ.র অিধকারী নয়। 

িdতীয়তঃ এ িবষয়gেলা  যgেলােক ‘বsগত �বিশJ.’বেল উেlখ করা হেয়েছ িনঃসেnেহ 

এgেলা  কান িনজ8ীব বsেত িবদ.মান িছলনা । অn কথায় :  কান এক সময় বst এgেলার 

অভােব িছল এবং পরবত8ীেত এ gেলার অিধকারী হেয়েছ । অতএব বsগত �বিশJ. বেল পিরিচত 

এ িবষয়gেলােক অিsেt আসার জেn এমন এক অিstদানকারীর উপর িনভ8র করেত হয়,  য 

এgেলােক অিstদান কের। আর তা- ই হল সৃিJকারী বা অিstদাতা কারণ । 

এ মতবাদিটর অপর একিট grtপূণ8 সমsা হল  য, এ নীিত অnসাের িবে'র সকল িকছু 

বাধ.তামূলক হেত হেব । কারণ বstর আভ.nরীণ িkয়া- pিতিkয়ার  kেt sীয় িনব8াচন ও—

sাধীনতার  কান sান  নই। 

sাধীনতােক অsীকার করা বুিdবৃিtর ব.িতkম, যার পারsিরক অথ8 হল,  য  কান pকার 

দািয়t- পরায়ণতা এবং চািরিtক ও আিtক মূল.েবাধেক অsীকার করা। আর দািয়t পরায়ণতা 



88 
 

ও মূল.েবাধসমূহেক অsীকার করা  য, মানিবক জীবন ব.বsার জেn কতটা hমিকsrপ তা 

বলাই বাhল. । 

সেব8াপির বst অিনবায8 অিst হেত পাের না, ( ইিতপূেব8 pমািণত হেয়েছ) এ যুিkর আেলােক 

বলেত হয়,  কান এক কারণেক জাগিতক িবষয়সমূেহর জেn িবেবচনা করেত হেব এবং এ 

ধরেনর  কান কারণ pাকৃিতক বা সহায়ক কারেণর মত হেব না। কারণ এ ধরেনর শYৃলা বা 

পারsিরক সsক8 ;ধমুাt বsগত িবষয়সমূেহর পরsেরর মেধ. পিরলিkত হয় বেট, িকnt 

সমgবst sীয় কারেণর সােথ এ ধরেনর সsক8 ( অথ8াৎ একিট অপরিটর কারণ) বজায় রাখেত 

পারেব না। অতএব  য কারণ বsেক অিsেt এেনেছ তা হল সৃিJকারী কারণ - যা অিত বsগত 

িবষয়। 
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১৫তম পাঠ 

dািndক বsবাদ ও তার trিট িনেদNশ  

 

যািntক বstবাদ ও dািndক বstবাদ  

বsবাদ একািধক শাখায় িবভk। এেদর pিতিটই িবে'র সৃিJ সmেক8 sতnt ব.াখ.া pদান কের। 

নবযুেগর pারিmক লেg বsবাদীরা িনউটেনর পদাথ8 সsক8ীয় মতবােদর pেয়ােগ জাগিতক 

যাবতীয় সৃিJসমূহেক যািntক গিতর িভিtেত ব.াখ.া pদান কেরেছন। তারা pিতিট গিত (বা 

পিরবত8নেকই)  কান িবেশষ গিতশিkর ফল বেল মেন কেরেছন যা বাইের  থেক গিতশীল 

(পিরবত8নশীল) বsেত pেবশ কের । অn কথায় : তারা িব'bmাNেক এমন একিট বৃহৎ 

যানবাহেনর সােথ তুলনা কেরেছন  য, গিতশিk তার এক অংশ  থেক অn অংেশ পিরচািলত 

হয় যার ফেল এ বৃহৎ যানবাহনিট গিতশীল হেয় থােক। 

‘যািntক বsবাদ’বেল পিরিচত এ মতবাদিটর অেনক dব8লতা িবদ.মান  যgেলা pিতপেkর 

সমােলাচনার িবষয়বsেত পিরণত হেয়িছল। িবেশষ কের উেlখেযাগ. একিট হল : যিদ সকল 

pকার গিতই বািhক  কান শিkর ফল হেয় থােক তেব pারিmক বsর জেnও  কান শিkেক 

িবেবচনা করেত হেব, যা বাইের  থেক তােত pেবশ কেরেছ। আর এর অিবে<দ. অথ8 হল  কান 

অিতpাকৃিতক অিstেক sীকার কের  নয়া, যা নূ.নতম পেk বsজগেতর pারিmক গিতর উৎস 

হেয় থাকেব । 

অপরিট হল : ;ধুমাt ঘণু8নগিত ও sানাnিরক গিতেকই যািntক গিতশিkর িভিtেত ব.াখ.া করা 

সmব। অথচ িবে'র সকল িবষয়েক  কবলমাt sানাnিরতগিতর মেধ.ই সীমাবd বেল মেন করা 

যায় না। sতরাং এতিdn অnাn িবষেয়র উৎপিtর জেn অপর এক কারণ ও িনব8াহীেক 

িবেবচনা করা অপিরহায8 । 
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এ অnপপিtসমূেহর উtরদােন যািntক বsবােদর অkমতা,বsবাদীেদরেক জগিতক িবিভn 

rপাnেরর ব.াখ.ার জেn অপর এক কারেণর দারs হেত বাধ. কের এবং নূ.নতম পেk তারা 

 কান  কান গিতেক sয়ংিkয়তার িভিtেত অথ8াৎ (Dynamically) ব.াখ.া করেত,বstর জেn 

একpকার sয়ংিkয় আেnালনেক িবেবচনা করেত বাধ. হেয়েছন। িবেশষ কের dািndক 

বsবােদর পুেরাধাগণ (মাক8স ও এ.াংেগ!স)  হেগেলর দাশ8িনক ধারণার িভিtেত গিতর 

িনব8াহকেক বstর আভ.nরীণ িবেরাধrেপ ব.াখ.া কেরেছন । তারা sীয় মতবােদর ব.াখ.ার 

জেn,বsর অিবনািশতাবাদ ও অসৃJ- নীিত সাব8জনীন গিত এবং সৃJ িবষয়সমূেহর পারsিরক 

pভােবর মূলনীিতেক gহণ করার পাশাপািশ িনmিলিখত িতনিট  মৗিলক িবষয়েক বণ8না কেরেছন 

: 

১। আভ.nরীণ �বপরীত.নীিত। 

২। �দবাৎনীিত বা সংখ.াবাচক (کمی) rপাnেরর gণবাচক rপাnের পিরবত8ন। 

৩। িবpতীপdেয়র িববত8ননীিত বা pকিৃতর িবকাশনীিত। 

আমরা এখােন উেlিখত নীিতtেয়র pিতিটর সmেক8 সংিkp ব.াখ.া pদােনর  চJা করব এবং 

পিরেশেষ তােদর অসারতা pমােণ pয়াসী হব।  

oবপরীতf নীিত  :  

dািndক বsবাদ িব'াস কের  য,সকল  যৗগই d‘িট িবpতীপ (Thesis Ges Anti-thesis) িনেয় 

গিঠত। এ িবpতীপdেয়র �বপরীত.ই বsর গিত ও rপাnেরর কারণ । যখনই Anti-thesis িবজয়ী 

হয় তখনই নতুন এক বs,যা তােদর Synthesis বেল পিরগিণত,তা অিst লাভকের থােক। 

 যমন : মুরগীর িডেম (Thesis) ;kাণ ু (Anti-thesis) িবদ.মান,যা পয8ায়kেম বৃিdpাp হয় এবং 

খােদ.াপাদনসমুহেক িনেজর অভ.nের হজম কের;অতঃপর মুরগীর বা`া ঐgেলার Synthesis 

িহসােব অিst লাভ কের থােক। 
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�বd.িতক ধনাtকতা ও ঋণাtকতা হল পদােথ8র আভ.nরীণ �বপরীেত.র একিট উৎকৃJ 

উদাহরণ।  তমিন  যাজন- িবেয়াজন, pাথিমক পয8ােয়র গািণিতক �বপরীত. এবং 

িডফােরিnেয়শন ও ইিNg.াশন উ`পয8ােয়র গািণিতক �বপরীত. বেল পিরগিণত হেয় থােক । 

এ িবষয়িট সামািজক ও ঐিতহািসক  kেtও পিরলিkত হয়। িবেশষ কের পুিঁজবাদী সমােজ 

কম8জীিব  mণী হল পুিঁজবাদীেদর Anti -thesis যা pবৃিd লাভ কের এবং পয8ায়kেম পুিঁজবােদর 

উপর িবজয়ী হেয় তােদর Synthesis িহেসেব সমাজতািntক (Socialistic) ও সাম.বাদী 

(Communistic) সমাজ rপ পিরgহ কের থােক। 

মাক8সবােদর pবkার বেলন  য, এ �বপরীত. নীিতিট ম.াটািফিজক.াল ধারণােক (পারsিরক 

�বপরীেত.র অসmাব.তা ) pত.াখ.ান কের । 

 

সমােলাচনা :  

pারেmই sরণেযাগ.  য, d‘িট বsগত অিst যিদ পরsর এমনভােব অবsান কের  য,  

তােদর একিট অপরিটেক dব8ল কের  ফেল অথবা িনি]h কের  ফেল sীয় অিstেক িটিকেয় 

রােখ; তেব এ ব.াপাের কােরা িdমত  নই।  যমনিট পািন ও আgেনর  kেt আমরা লk. কির। 

িকnt,  

pথমতঃ এ ব.াপারিট সাব8জনীন নয় এবং এেক িবে'র সকল ঘটনার জেn  কান সূt িহেসেব 

আমরা gহণ করেত পাির না। কারণ এর ব.িতkম এমন শত- সহs ঘটনা এ িবে' িবদ.মান । 

িdতীয়তঃ  কান  কান বsেত pাp এ ধরেনর �বপরীেত.র সােথ যুিk- িবjান ও পরাpাকৃিতক 

দশ8েন বিণ8ত অসmাব.তার  কান সsক8  নই। কারণ অসmব বেল যােক গণনা করা হেয়েছ, তা 

হল একই িবষেয় পরsর িবpতীেপর সমােবশ, ( (اجتماع الضدين فی موضوع واحد । উপেরািlিখত 

উদাহরণসমূেহর  কানিটেতই িবষয়বst একক নয়। আর মাক8সবাদীেদর হাsকর উদাহরেণর 

কথােতা বলারই অেপkা রােখ না।  যমন :  যাজন ও িবেয়াজন অথবা িডফােরিnেয়শন ও 
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ইিNেgশেনর সমােবশ ইত.ািদ, অথবা পুিঁজবাদী সমােজ কম8জীিব শাসন ব.বsার pিতNা 

সmেক8 িমথ.া ভিবcdাণীকরণ । 

তৃতীয়তঃ যিদ সকল িকছুই d‘িট িবpতীেপর সমnেয় অিsেt এেস থােক,তেব pিতিট Thesis 

এবং Anti -thesis- এর জেnও অপর একিট সমnয়েক িবেবচনা করেত হেব। কারণ এgেলাও 

dিট sতnt িবষয়। ফেল বিণ8ত নীিত অnসাের এরাও d‘িট িবpতীেপর সমnয় হওয়াই যুিkস=ত। 

ফলrিতেত,pিতিট kdুতম অিstই অসীম সংখ.ক িবpতীেপর সমnয় হেত হেব। 

অপরিদেক যািntক বsবােদর dব8লতােক দূরীকরেণর িনিমেt, আভ.nরীণ �বপরীত.েক  য গিত 

বা িববত8েনর মূলিনব8াহক িহেসেব পিরচয় করােনার  চJা কেরেছন, তা নূ.নতমপেk  য সমsার 

সmুখীন হয় তা হল, এ ধারণার sপেk  কান �বjািনক যুিkরই অিst  নই। তাছাড়া বািhক 

শিkর pভােব  য যািntক গিতর উৎপিt হয়, তা  য  কান অবsায়ই অনsীকায8। নতুবা p+ 

 থেক যায়, ফুটবেলর গিতও িক তার আভ.nরীণ �বপরীেত.র ফেল সৃJ বলেত হেব, না িক 

 খেলায়ােড়র পােয়র আঘােত সৃJ বলেত হেব ! 

 

oদবাৎনীিত  :  

জগেতর সকল পিরবত8নই পয8ায়kেম ও একক  রখায় সিjত নয়। অিধকাংশ সময়ই নতুন 

এমন  কান িবষেয়র আিবভ8াব ঘেট, যা পূব8বত8ী সকল সৃJিবষয়  থেক sতnt এবং তােক পূব8বত8ী 

গিত বা পিরবত8েনর ফলrিত িহসােব বণ8না করা যায় না । এ ধারণার উপর িভিt 

কের, মাক8সবাদীরা, �দবাৎনীিত বা ‘পিরমাণবাচক পিরবত8েনর gণবাচক পিরবত8েন rপাnেরর 

পথ’নামক অপর একিট নীিতর pবত8ন কেরেছন। এ নীিতেত তারা বেলন : সাংিখ.ক পিরবত8ন 

যখন  কান এক িবেশষ িবndেত  পৗেঁছ, তখন gণগত বা pকরণগত পিরবত8েনর উdব হয়। 

 যমন : পািনর তাপমাtা বৃিdpাp হেয় যখন একিট িনিদ8J সীমায়  পৗেঁছ, তখন পািন, বােs 

rপাnিরত হয়। অnrপ pিতিট ধাতব পদােথ8র জেnই িনিদ8J গলনাংক িবদ.মান এবং যখন 
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তাপমাtা ঐ গলনাংেক  পৗেঁছ উk ধাতবপদাথ8 তরল পদােথ8 পিরণত হয় । মানব সমােজও 

যখন িবেরাধ বা মতপাথ8েক.র তীbতা িনিদ8J সীমানায়  পৗেঁছ, তখন িবpব অিsেt আেস । 

 

সমােলাচনা  :  

pথমতঃ  কান  kেtই সংখ.াবাচকতা, gণবাচকতায় rপাnিরত হয় না। সেব8াপির যা ঘেট তাহল 

 কান িনিদ8J বstর উৎপিt িনিদ8J সংখ.াবাচকতার শত8াধীন ।  যমন : পািনর তাপমাtা বােs 

পিরণত হয় না। বরং পািনর বােs পিরণত হওয়াটা পািনেত িবদ.মান তাপমাtার পিরমােণর 

শত8াধীন। 

িdতীয়তঃ পিরবত8েনর জেn এ বািMত পিরমাণ, পয8ায়kিমক পিরমাণগত বধ8েনর ফেল অিজ8ত 

হওয়াটা অপিরহায8 নয়। বরং পূব8বত8ী পিরমােণর hােসর ফেল এ পিরবত8ন সংঘিটত হেত পাের 

।  যমন : বােsর পািনেত পিরবত8ীত হওয়াটা তাপমাtার hােসর শত8াধীন । 

তৃতীয়তঃ gণগত পিরবত8ন সব8দাই আকিsকভােব ঘেট না । বরং অিধকাংশ  kেtই 

পয8ায়kিমকভােব ঘেট থােক।  যমন :  মাম ও কাঁেচর গেল যাওয়াটা পয8ায়kেম ঘেট থােক। 

অতএব gহণেযাগ. িবষয়িট হে<, pাকৃিতক কতকgিল িবষেয়র বাsবায়েনর জেn  কান িবেশষ 

পিরমােণর আব9কতা রেয়েছ। না, পিরমােণর gেণ পিরবত8েনর আব9কতা আর 

না, পিরমােণর kমশ বৃিdর আব9কতা রেয়েছ এবং না,  কান gণগত ও পিরমাণগত যাবতীয় 

পিরবত8েনর জেn অnrপ শেত8র সামgীকতা আব9ক। 

sতরাং িব'জগেত �দবাৎ নীিত বা ‘পিরমাণবাচক পিরবত8েনর gণবাচক পিরবত8েন rপাnেরর 

পথ’ নামক  কান নীিতর অিst  নই। 
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িবpতীপdেয়র িববতNননীিত  

এ নীিতিট ‘না-  বাধেকর না-  বাধক’ নীিত বেল পিরিচত। কখেনা কখেনা এেক pকিৃতর িববত8ন 

নীিতও বলা হেয় থােক। এ নীিতর বkব. হল : dািndকতার অসংখ. rপাnেরর ধারায় সব8দা 

Thesis, Anti - thesis কতৃ8ক অsীকৃত হেয় থােক। অnrপ Anti - thesis ও sয়ং Synthesis 

কতৃ8ক অsীকৃত হয়।  যমন : বীজ,বৃkকতৃ8ক এবং তাও নতুন বীজসমূহ কতৃ8ক অsীকৃত হয়। pাণ 

একক (نطفه) িডম কতৃ8ক এবং sয়ং িডম বা`া কতৃ8ক অsীকৃত হেয় থােক। িকnt সকল 

অnজই,অgজ অেপkা পূণ8তর। অথ8াৎ dািndক িববত8ন- ধারা সব8দা উnয়ন ও পণূ8তার িদেক হেয় 

থােক। আর এ নীিতর grtও এখােনই sp,যা rপাnর ধারােক িনেদ8শ কের এবং rপাnর ধারা 

উnয়ন ও পণূ8তার িদেক বেল grtােরাপ কের। 

 

সমােলাচনা  :  

িনঃসেnেহ pিতিট পিরবত8ন ও িববত8েনই পূব8বত8ী অবsান ও অবsা িবলুp হেয় থােক এবং 

নতুন  কান অবsা ও অবsােনর সূtপাত ঘেট। যিদ ‘না-  বাধেকর না-  বাধক’নীিতেক 

উপেরােlিখত অেথ8 িবেবচনা কির, তেব তা rপাnেরর অিবে<দ. িবষেয়র বণ8না ব.তীত আর 

িকছুই নয়। িকnt এ নীিতর  য ব.াখ.া  দয়া হেয়েছ এবং এেক  য, গিত ও পণূ8তার িদক-

িনেদ8শনা বেল মেন করা হেয়েছ,  স pসে= বলেত হয় : িবে'র গিত ও rপাnর পূণ8তার িদেক 

বলেত যিদ এ অথ8েক বুঝায়  য, pিতিট নতুন িবষয়ই অপিরহায8ভােব পূব8বত8ী িবষয় অেপkা 

পূণ8তর তেব তা gহণেযাগ. হেত পাের না । ইউেরিনয়াম  য, অিত িব<রুেণর pভােব সীসায় 

পিরণত হয় তাও িক আর পূণ8তাpািp বেল পিরগিণত হয় ? পািন  য, বােs পিরণত হয় অথবা 

বাs  য পািনেত পিরবিত8ত হয়, তােতও িক পণূ8তা pািp ঘেট ? বৃk ও লতা- পাতা  য, ;) 

হেয় যায় এবং  কান pকার বীজ ও ফলই তােত অবিশJ না থােক তা- ও িক তােদর পূণ8তা 

pািp? 
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অতএব ;ধুমাt এটুকই gহণেযাগ.  য,  কান  কান pাকৃিতক িবষয়বst গিত ও পিরবত8েনর 

ফেল পূণ8তর হেয় থােক (সকল িবষয়ই নয় )। sতরাং িববত8নেকও িবে'র সকল সৃJ িবষেয়র 

জেn একিট সাব8জনীন সূtrেপ gহণ করা যায় না । 

পিরেশেষ sরণ করব : এ সকল নীিতgেলা সাব8জনীনভােব যিদ গৃহীত ও sীকৃতও হেয় 

থােক, তারপরও pকৃিত িবjােন pমািণত সূtসমূেহর মত ;ধুমাt সৃJ িবষয় বsর srপ 

উ_ঘাটন করেত পারত । িকnt, এমন  কান pিতিNত সাব8জনীন নীিত ও সূেtর অিst  নই 

 য, pমাণ করেব  কান িবষয় তার সৃিJকত8া বা অিstদাতা কারণ ব.তীতই সৃিJ হেয়েছ।  যমিন 

কের পূব8বত8ী পাঠসমূেহ আমরা বণ8না কেরিছ  য,  যেহতু বst ও বstগত িবষয়সমূহ হল সmাব. 

অিst,  সেহতু  কান অিনবায8 অিsেtর উপর িনভ8রশীল থাকা অপিরহায8 । 
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১৬তম পাঠ 

আlাহর একt 

 

ভিূমকা : 

পূব8বত8ী পাঠসমূেহ, িব'সৃিJকত8ার অিsেtর অপিরহায8তােক pিতিNত করা হেয়েছ –িযিন 

সব8j, পরাkমশালী এবং িবে'র অিstদানকারী, রkক ও পিরচালক । এ ছাড়া সাmpিতক 

পাঠসমূেহ আমরা বsবাদী িব'দিৃJ সmেক8 আেলাচনা পূব8ক তার িবিভn সমsা ও trিট সmেক8 

আেলাকপাত কেরিছ। ফেল sJতঃই pতীয়মান হেয়েছ  য, সৃিJকত8ািবহীন িবে'র ধারণা হল 

একিট অেযৗিkক ধারণা এবং এর sপেk gহণেযাগ.  কান ব.াখ.া  নই । 

এখন একtবাদ সmেক8 আেলাচনার পালা এেসেছ। এ পয8ােয় আমরা অংশীবাদী ধারণার 

অসারতা pমাণ করার pয়াস পাব। 

অংশীবাদী িব'াস িকrেপ মাnেষর মােঝ পtন এবং িবsার লাভ কেরিছল,  স ব.াপাের সমাজ 

িবjানীরা একািধক মতবাদ ব.k কেরেছন । িকnt ঐgেলার  কানিটর sপেkই ssJ ও 

িব'াসেযাগ.  কান যুিk  নই । 

সmবতঃ অংশীবাদ এবং একািধক  খাদার িব'ােসর pথম কারণ িছল িব'- bমােNর �বিচt.ময় 

ঘটনাবলীর পয8েবkণ । এ �বিচেt.র পয8েবkেণ মাnেষর মেধ. এ ধারণার সৃিJ হেয়িছল 

 য, pেত.ক pকােরর ঘটনা, সংিbJ  খাদার তttাবধােন সsn হেয় থােক ।  যমন :  কউ  কউ 

ধারণা কেরেছন  য, ;ভ ঘটনাgেলা হল কল.াণকামী pভরু কম8 এবং মn ঘটনাgেলা হল 

অকল.াণকামী pভুর কম8। আর এ ভােবই িবে'র জেn d‘ খাদার িব'াস pবিত8ত হেয়িছল। 

অপরিদেক সূয8া  লাক, চnd ও তারকাসমূহ  য, পািথ8ব ঘটনাবলীর উপর pভাব  ফেল, তার 

আেলােক এ ধারণার সৃিJ হেয়িছল  য, িবে'র িবষয়বsর উপর ঐgেলার এক pকার pভtু 

িবদ.মান । 
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অথবা sৃ9 ও ইিndয়gাh  খাদার pিত ঝুেক পড়ার কারেণ কিlত pভেুদর মূিত8 �তরী এবং 

তােদর উপাসনায় িনেয়ািজত হওয়ার pবণতা সৃিJ হেয়িছল। কালkেম sয়ং মূিত8সমূহ slবুিdর 

জনসমিJর মােঝ মূখ. rপ পিরgহ কেরেছ এবং সকল জািত এমনিক pিতিট  গাt িনজ িনজ 

কlনার িভিtেত মূিত8- পূজার জেn একািধক ধেম8র pবত8ন কেরেছ - যােত একিদেক  যমিন 

pভভুিkর িফতরাতগত pবণতােক িভnrেপ উপsাপন করা  যেত পাের,  তমিন 

অপরিদেক, িনেজেদর পাশিবক  লাভ- লালসােক পিবtতার রেঙ রি}ত করা  যেত পাের এবং 

তদnrপ এgেলােক ধম8ীয় অnNানািদর কেলবের rপ  দয়া  যেত পাের। আেজাবিধ উ< ৃংখল 

নৃত., মদ.প ও কামুক উৎসবসমূহ ধম8ীয় অnNান rেপ মূিত8পজারীেদর মেধ. pচিলত আেছ। 

এ ছাড়া,  s<ারী,  mNেtর দাবীদার, pিতিহংসাপরায়ণ পাষNেদর অিভলাষও সরলমনা 

জনসমিJর িব'াস ও িচnাভাবনার  kেt pবNনার কারণ হেয়িছল। এভােব sীয় রাজt ও 

kমতার সmpসারেণর জেn তারা অংশীবাদী ধ.ান- ধারণার pচার ও pসাের pয়াসী হেয়িছল 

এবং িনেজেদর জেn এক pকার pভুেt িব'াসী িছল। এ দৃিJেকাণ  থেক তারা দূবtেদর 

উপাসনােক ধম8ীয় অnNােনর অnভু8k কেরেছ । িমশর, ভারত, চীন, পারs ইত.ািদ  দেশ এর 

ssJ িনদশ8ন পিরলিkত হয় । 

যােহাক অংশীবাদী ধম8সমূহ, িবিভn কারণ ও িনব8াহেকর pভােব, মানব সমােজ pিথত ও 

pচিলত হেয়িছল এবং ঐশীধম8 ও একtবােদর ছায়ায় মাnেষর pকৃত িবকাশ ও উৎকষ8 লােভর 

পেথ অnরায় সৃিJ কেরিছল। যার ফেল নবীগেণর (আঃ) pেচJার এক বৃহtর অংশ জুেড় sান 

 পেয়িছল অংশীবাদ ও অংশীবাদীেদর িবrেd সংgাম। পিবt  কারােন পুনঃেপৗিনকভােব তাঁেদর 

কািহনী বিণ8ত হেয়েছ । 

অতএব অংশীবাদী িব'ােসর মূলিভিt, িব'b¤মােNর  কান  কান ঘটনার জেn মহান pভ ুিভn 

অপর  কান অিsেtর pিত pভেুtর ধারণা  থেক rপ লাভ কেরিছল। তেব অংশীবাদীেদর মেধ. 

অেনেকই িব'সৃিJ কত8ার একেt িব'াসী িছেলন। pকৃতপেk তারা সৃজনkমতার একtেক 

sীকার কেরিছেলন; িকnt অেপkাকৃত িনmsের, িdতীয়  mণীর pভুেদর pিত িব'াসী িছেলন । 
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তােদর ধারণাnসাের জগেতর পিরচালনা ও রkার ব.াপারিট pত.kভােব (এ িdতীয়  mণীর) 

pভুেদর ই<াধীন। তারা সৃিJকত8া pভেুক বিণ8ত  খাদােদর pভrুেপ নামকরণ কেরেছ। অথ8াৎ 

িতিন হেলন pভুেদর pভ ু(رب االرباب) 

কােরা কােরা মেত এ পিরচালক pভরুা হেলন  ফেরsাগণ । আরব অংশীবাদীরা এ  ফেরstাগণেক 

আlাহর কnা বেল মেন করত । আবার কােরা কােরা মেত িjন- পরীরা, কােরা কােরা মেত 

নkt সমিJর আtারা অথবা pয়াত মাnেষর আtারা িকংবা এক িবেশষ ধরেনর অjাত অিst 

হল এ পিরচালক pভসুকল। 

দশম পােঠ আমরা ইি=ত কেরিছলাম  য, pকৃত সৃজনt ও pিতপালনt পরsর  থেক 

িবভাজনেযাগ. ও পৃথকীকরণেযাগ. নয় এবং আlাহর সৃজনেt িব'াস (আlাহ ব.তীত) অn 

কােরা pিতপালনেtর সােথ সাম}s পূণ8 নয়। যারা এ ধরেনর sিবেরািধতাপূণ8 িব'াস  পাষণ 

করেতন তারা pকৃতপেk বিণ8ত অবsাdেয়র �বপরীেত.র pিত লk. রােখনিন এবং তােদর 

িব'ােসর বাতুলতা pমাণ করার জেn এ �বপরীেত.র ssJ কারণই যেথJ । 

 খাদার একtেক pমাণ করার জেn একািধক যুিkর অবতারণা হেয়েছ;  যgেলা কালামশাstও 

দশ8নশােstর িবিভn পুsেক বিণ8ত হেয়েছ। তেব আমরা এখােন এমন একিট যুিk উপsাপন 

করব, যােত pত.kভােব pিতপালনেtর একtবাদেক pিতপাদন করার পাশাপািশ, অংশীবাদী 

িব'ােসরও অপেনাদন হয়। 

 

আlাহর একেtর pমাণ 

ধরা যাক িবে'র জেn dই বা তেতািধক সৃিJকত8া িবদ.মান। তাহেল তা িনmিলিখত 

অবsাসমূেহর ব.িতkম হেব না : হয় িবে'র pিতিট িবষয়ই তােদর ফলrিত বা সৃJ বেল 

পিরগিণত হেব অথবা pিতিট  mণীই  কান এক pভরু সৃJ বেল পিরগিণত হেব িকংবা সবিকছুই 

এক pভুর সৃJ; তেব অnাn  খাদারা িবে'র পিরচালক ও তtাবধায়ক rেপ পিরগিণত হেব । 
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িকnt ‘সকল সৃJরই একািধক সৃিJকত8া িবদ.মান’এ ধারণািট অসmব। কারণ, dই বা তেতািধক 

সৃিJকত8া (অিstদাতা কারণ)  কান অিstশীলেক সৃিJ করার অথ8 হল, তােদর pেত.েকই একিট 

কের ‘অিst’ঐ অিstশীলেক দান করা। যার ফলrিত হল, একিট অিstশীেলর জেn 

একািধক অিsেtর ধারণা। অথচ pেত.ক অিstশীলই  কবলমাt একিট অিsেtরই অিধকারী। 

নতুবা তা একক অিstশীল হেত পাের না । 

অপরিদেক pিতিট সৃJ িবষেয়র অথবা ঐ  mণীর সৃJ িবষেয়র জেn একজন কের সৃিJকত8া 

থাকার অপিরহায8 অথ8 হল : pেত.ক সৃJ িবষয়ই sতnt সৃিJকত8ার উপর িনভ8রশীল এবং 

 কবলমাt চূড়াn িনভ8রশীলতা, যা sীয় সৃিJকত8ায়  পৗেঁছ, তা ব.তীত অপর  কান সৃJ িবষেয়র 

তার  কান pেয়াজন  নই। আর এ ধরেনর িনভ8রশীলতা ;ধুমাt sীয় সৃিJকত8ার সৃJ 

িবষয়সমূেহর মেধ.ই সীমাবd থাকেব। 

অnকথায় : িবে'র একািধক সৃিJকত8া থাকার অপিরহায8 অথ8 হল একািধক ও পরsর িবেরাধী 

িবnাস ব.বsার অিst থাকা। অথচ সৃিJর আিদ  থেকই িব'- bhাN একক িবnাস ব.বsায় 

ও িনয়মাnবিত8তায় পিরচািলত হে<। সমসামিয়ক সৃিJসমূহ পরsর সsক8যুk ও িনভ8রশীল 

এবং তারা পরsেরর উপর pভাব  ফেল। অnrপ পূব8বত8ী সৃিJসমূেহর সােথ উtরবত8ী 

সৃিJসমূেহর  যমন সsক8 িবদ.মান,  তমিন িবদ.মান সৃিJসমূেহর সােথও ভািব সৃিJসমূেহর 

সsক8 pিতিNত হেব। আবার সকল পূব8বত8ী সৃিJসমূহই উtরবত8ী সৃিJসমূেহর আিবভ8ােবর 

জেn  kt pstত কের। 

অতএব এ ধরেনর  কান িব', যা পরsর সsক8যুk ও sসিnেবিশত এবং যা একক 

িবnাসব.বsার অধীন পিরচািলত, তা কখেনাই একািধক অিstদাতা কারেণর ফলrিত হেত 

পাের না । 

অnrপ যিদ ধারণা করা হয়  য, সকল pকার সৃিJর জেn একই সৃিJকত8া িবদ.মান, িকnt 

তােদর তtাবধান ও পিরচালনার দািয়t অnাnেদর উপর ns, তেব তা- ও সিঠক হেত পাের 

না। কারণ সকল সৃJ িবষয়ই, তার অিsেtর জেn সািব8কভােব অিstদাতা কারেণর উপর 
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িনভ8রশীল- অপর  কান sাধীন অিsেtরই, তার উপর  কান অিধকার বা pভাব  নই। তেব 

 কবলমাt ঐ সকল pভাবই িবদ.মান যা  কান এক কারেণর কায8সমূেহর (معلومات) মেধ. 

পিরদৃJ হয়। তdপির সকল িকছুই অিstদাতা কত8ার pভাব বলেয় এবং আিধপেত.র আওতায় 

অবsান কের এবং তাঁরই sিনধ8ািরত ও sিনিদ8J অnমিতkেম সকল কম8 সmািদত হয়। আর এ 

অবsায় বিণ8ত তtাবধায়কেদর  কউই pকৃত রাb (رب) হেত পাের না। কারণ রােbর (رب) 

srপ হল sীয় আিধপেত.র আওতায় sাধীনভােব sািধকার pিতNা করা। যিদ মেন করা হয় 

 য, এ ধরেনর pভাব ও আিধপত. sাধীন নয়; বরং সকেলই সৃিJকত8ার pিতপালেনর অধীন 

এবং  য kমতা সৃিJকত8া কতৃ8ক অিপ8ত হয়  স kমতার আেলােক কায8সmাদন কের থােক। 

তেব এ ধরেনর  কান pভtু ও তtাবধােনর ধারণা, pভেুtর একtবােদর সােথ  কান িবেরাধ 

সৃিJ কের না। অnrপ  য সৃজনকম8 আlাহর অnমিতkেম সmািদত হয় বেল মেন করা 

হয়, তা- ও সৃজনkমতার একেtর সােথ  কান িবেরাধ সৃিJ কের না। পিবt  কারান ও 

 রওয়ােয়তসমূেহ এ ধরেনর অnচিরত ও পরাধীন সৃিJ ও তtাবধােনর কথা আlাহর  কান  কান 

বাnাগেণর  kেt pমািণত হেয়েছ।  যমন : হযরত ঈসা (আঃ) সmেক8 পিবt  কারােন বলা 

হেয়েছ : 

- আর যখন তুিম কাদামািট dারা আমার অnমিতkেম পাখীসদৃশ আকিৃত গঠন করেত এবং 

তােত ফুৎকার িদেত, ফেল আমার অnমিতkেম তা পাখী হেয়  যত। (সূরা মািয়দাh - ১১০) 

অnrপ আরও বলা হয় : - শপথ তােদর যারা সকল কম8 িনব8াহ কের। (সূরা নািযয়াত- ৫) 

উপসংহাের বলা যায়, িবে'র জেn একািধক  খাদার ধারণা, বsগত কারণ ও সহায়ক 

কারণসমূহেক  খাদার সােথ তুলনা করা  থেক rপ লাভ কেরেছ এবং একক কােয8র জেn 

তােদর (কারেণর) বhেt  কান সমsা  নই। অপরিদেক অিstদাতা কারণেক এ ধরেনর 

কারেণর সাদ9ৃ বেল কlনাই করা যায় না এবং  কান একক কােয8র জnই একািধক 

অিstদাতা কারণ বা pভ ুিকংবা sাধীন তtাবধায়েকর ধরণা করা যায় না । 
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অতএব এ ধরেনর ভুল ধারণার অপসারেণর জেn, একিদেক অিstদাতা কারেণর অথ8 ও এ 

ধরেনর কারণেtর িবেশষt সmেক8 সূkদৃিJ িদেত হেব যােত অবগত হওয়া যায়  য,  কান 

একক কােয8র জেn এক ধরেনর কারণেtর বht অসmব। অপরিদেক িব'- bhােNর sশৃংখল 

িবnাসব.বsা সmেক8 িচnা করেত হেব যােত ssJrেপ pতীয়মান হয়  য, এ ধরেনর sশৃংখল 

িবnাসব.বsা এশািধক সৃিJকত8া অথবা এশািধক sাধীন রােbর তtাবধােন হেত পাের না। 

pসংগkেম sJ হেয়েছ  য, মহান আlাহর  কান  কান বাnার জেn সৃজন kমতা ও 

pিতপালনt যিদ sাধীন বা অিনভ8রশীল অেথ8 না হয় তেব sিনধ8ািরত িবলায়াত একtবােদর 

সােথ  কান অস=িত সৃিJ কের না ।  যমন : মহানবী (সঃ) ও পিবt ইমামগেণর (আঃ) িবিধগত 

িবলয়াত(الوالية التشريعة) মহান আlাহর িবিধগত িবলায়ােতর সােথ  কান িবেরাধ বা অস=িত সৃিJ 

কেরনা। কারণ মহান আlাহর পk  থেকই তা অnেমািদত হেয়েছ। 
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১৭তম পাঠ 

তাওহীেদর অথN কী ? 

 

ভিূমকা : 

তাওহীদ (توحيد) শbিটর আিভধািনক অথ8 হল ‘অিdতীয় বেল sীকার করা’বা একtবাদ। 

দশ8ন, কালাম, আ)লাক ও ইরফান িবেশষjগেণর ভাষায় “তাওহীদ”শbিট একািধক অেথ8 

ব.বhত হয়। তেব এ অথ8gেলােত  খাদার একtবাদেক িবেশষ দিৃJেকাণ  থেক িবেবচনা করা 

হেয় থােক। আবার কখেনা কখেনা ‘তাওহীেদর pকারেভদ’অথবা ‘তাওহীেদর sরসমূহ 

িশেরানােম sরণ করা হেয় থােক। তেব এgেলার সবকিট সmেক8 আেলাচনা করা এ pবেnর 

সােথ সাম}sপূণ8 নয়। 

অতএব এখােন আমরা অেপkাকৃত pিসdতর ও সাযুজ.তর পিরভাষাgেলার আেলাচনা কের 

ইতুJ থাকব। 

১। বhেtর অsীকৃিত : 

তাওহীেদর সব8পথম pিসd পিরভাষািট হল,  খাদার একেt িব'াস ও বhেtর অsীকৃিত। 

“তাওহীদ”pকা9 অংশীবােদর িবrেd বা িবপরীেত অবsান িনেয় থােক। dই বা তেতািধক 

sাধীন  খাদার pিত িব'াস এrেপ  য, তােদর এেকর pিত অপেরর  কান িনভ8রশীলতা  নই এ 

অংশীবাদী িব'াসেকও তাওহীদ অsীকার কের। 

২।  যৗিগকতার অsীকৃিত : 

তাওহীেদর িdতীয় পিরভাষািট হল একেtর িব'াসােথ8 সtার অিবভাজ.তা বা pভসুtা, কায8করী 

ও সামথ8.গতভােব অংেশর সমিJ না হওয়া। 

এ অথ8েক অিধকাংশ  kেt না-  বাধক gণ বা িসফাতুসসালিবয়াh ( যৗিগকতার অsীকৃিত) rেপ 

বণ8না করা হেয় থােক ( যমনিট দশম পােঠ আেলাচনা করা হেয়েছ)। কারণ আমােদর বুিdবৃিt 
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 যৗেগর ধারণা সmেক8 এবং pাসংিগকভােব তার অsীকৃিতর সােথ, অিবভাজ.তার তাৎপয8 

অেপkা অিধকতর পিরিচত । 

৩। pভসুtার সােথ অিতিরk gণাবলী সংেযাজেনর অsীকৃিত : 

তাওহীেদর তৃতীয় পিরভাষািট pভসুtার সােথ তাঁর gণসমূেহর একাtতা এবং সtার সােথ 

অিতিরk বা অিজ8ত gণাবলী সংেযাজেনর অsীকৃিত অেথ8 ব.বhত হেয় থােক- যােক gণগত 

একt বলা হয়। তেব  রওয়ােয়েতর ভাষায় এেক ‘gণাবলীর পিরবজ8ন’নােম উেlখ করা 

হেয়েছ। তাওহীেদর এ পিরভাষািট, যারা ( যমন : আশােয়রী সmpদায়)  খাদার gণাবলীেক তাঁর 

সtাবিহভূ8ত অিতিরk িবষয় বেল মেন কেরন এবং যারা ‘অJpাচীনেtর’pবkা, তােদর 

িবপরীেত অবsান  নয় । 

gণগত একtবােদর sপেk যুিk হল : যিদ আlাহর pিতিট gণই sতnt দৃJােnর (مصداق) 

অিধকারী হয়, তেব তা িনmিলিখত কেয়কিট অবsার ব.িতkম নয় : 

হয় ঐ gণgেলার দৃJাn pভসুtার অnভু8k বেল পিরগিণত হেব, যার অপিরহায8 অথ8 

হেব, pভসুtা হল এশািধক অংেশর সমিJ এবং ইিতপূেব8 আমরা pমাণ কেরিছ  য, এ ধরেণর 

 কান িকছু অসmব অথবা ঐ gণgেলার দৃJাn সtাবিহভূ8ত বেল িবেবিচত হয় এবং এ 

অবsায়, হয় ‘অিনবায8অিst’ও ‘সৃিJকত8ার উপর অিনভ8রশীল’বেল পিরগিণত হেব অথবা 

‘সmাব. অিst’ও ‘সৃিJকত8ার উপর িনভ8রশীল’বেল পিরগিণত হেব। 

িকn gণgেলার অিনবায8 অিst হওয়ার অথ8 হেব, সtার একািধকt ও ssJ অংশীবাদ এবং 

 কান মুসলমানই এর দািয়t gহণ করেব বেল মেন হয় না। অপরিদেক gণgেলার ‘সmাব. 

অিst’ হওয়ার অপিরহায8 অথ8 হল ‘pভসুtা’ঐ gণgেলার ঘাটিতেত থাকার ফেল ঐgেলােক 

সৃিJ করতঃ সংিbJ gণসমূেহ gণািnত হেয়েছন ।  যমন : যিদও মহান আlাহ জীবনহীন তথািপ 

জীবন নামক এক অিstেক সৃিJ কেরন এবং তার মাধ.েমই জীবন লাভ কেরন। অnrপ 

jান, kামতা ইত.ািদ  kেtও একই ধারণা rপ পিরgহ কের । অথচ ‘অিstদাতা কারণ’ 

সtাগতভােব সৃJ িবষেয়র পূণ8তাসমূেহর ঘাটিতেত থাকেব, এটা অসmব। 
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সব8ােপkা লjাজনক ব.াপার হল এটা  য, sীয় সৃJ িবষয়সমূেহর ছায়ায় জীবন, jান ও 

kমতার অিধকারী হওয়া এবং অnাn উৎকষ8 gেণ gণািnত হওয়া। 

উপেরাk ধারণাgেলার বজ8েনর মাধ.েম ssJrেপ pতীয়মান হয়  য, pভুর gণসমূহ pভুসtা 

িভn, পরsর sতnt অn  কান দৃJােnর (مصداق) অিধকারী নয়। বরং তােদর সকেলই এমন 

এক ভাবাথ8  য, ( ;ধুমাt) বুিdবৃিtই, pভরু একক, অিবভাজ., পিবt সtা  থেক পৃথক rেপ 

উপsাপন কের থােক (িকnt বাsব জগেত তােদরেক আলাদা কের ভাবা অসmব)। 

৪। িkয়াগত একtবাদ : 

তাওহীেদর চতুথ8 পিরভাষািট, দাশ8িনক ও কালামশাstিবদগেণর িনকট িkয়াগত একtবাদ বেল 

পিরিচত। আর এর অথ8 হল : মহান আlাহ sীয় কম8 সmাদেনর জেn কােরা উপর ও 

 কানিকছুর উপরই িনভ8রশীল নন এবং িতিন  কান ভােবই  কান অিsেtর সাহােয.র মুখােপkী 

নন। 

এ িবষয়িট ‘অিstদাতা কারেণর’িবেশষেtর আেলােক pমাণ করা যায়, যা সকল কােয8র 

( (معلول pিতNাতা।  কননা এ ধরেনর কারেণর (অিstদাতা কারণ) কায8gেলা সমs অিsেtর 

জেn উk কারেণর উপর িনভ8রশীল। অথ8াৎ দশ8েনর ভাষায়, এ কায8gেলা  খাদার সােথ 

pত.kভােব সsক8যুk’এবং ঐ gেলার  কান pকার sিনভ8রতা  নই । 

অnকথায় :  য  কউ যা িকছুরই অিধকারী  হাক না  কন, তা তাঁরই িনকট  থেক এবং তাঁরই 

kমতার অধীন। তাঁরই রাজেtর পিরমNেল, তাঁরই sিনধ8ািরত ও pকৃত মািলকানাধীন। অn 

সবার kমতা ও মািলকানা তাঁর kমতা ও মািলকানার উলেm ও িনmsের অবsান কের এবং 

তারা  খাদার kমতার পেথ  কান pকার  kশ সৃিJ কের না।  যমন : বাnা উপািজ8ত সsেদর 

উপর  য �বধ মািলকানা লাভ কের তা pভুর �বধ মািলকানার উলেm অবsান কের। 

   العبد و ما فی يده کان ملواله
 

‘বাnা ও যা িকছু তার িনকট আেছ, সকলই pভুর জেn’। 
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অতএব মহান আlাহ এমন কােরা সাহােয.র মুখােপkী হেবন, যারা তােদর সমg অিsেtর 

জেn তাঁর উপর িনভ8র কের, তা কীrেপ সmব ? 

৫। sাধীন pভাব : 

তাওহীেদর পNম পিরভাষািট হল ‘sাধীন pভাব’১৭ অথ8াৎ আlাহর সৃJ িবষয়ািদ sীয় কেম8র 

 kেtও আlাহর pিত িনভ8রশীল। সৃJ িবষয়ািদর পরsেরর মেধ.  য pভাব ও কম8তৎপরতা 

িবদ.মান, তা আlাহরই অnমিতkেম, আlাহ pদt শিk ও kমতায় সsn হয়। pকৃতপেk 

একমাt িযিন অিনভ8রশীল ও sাধীনভােব সব8t ও সব8াবsায় এবং সকল িকছুর উপর pভাব 

 ফলেত সkম, িতিন হেলন পিবt সtার অিধকারী মহান আlাহ। সকল কম8তৎপরতা ও pভাব 

তাঁর কম8তৎপরতা ও pভােবর উলেম^  অবsান কের এবং তাঁরই pভােবর pিতফলেন sীয় 

কম8সmাদন কের। 

আর এর িভিtেতই পিবt  কারান pাকৃিতক িনব8াহকসমূহ এবং অpাকৃিতক িনব8াহকসমূেহর 

( যমন :  ফেরsা, jীন ও মাnষ) সকল ক8ীিতেক  খাদার pিত আেরাপ কের থােক ।  যমন : 

বৃিJবষ8ণ, বৃেkর উ_গমন ও ফলদান ইত.ািদ  খাদায়ী কীিত8 বেল আখ.ািয়ত হয়। এ জেn 

sপািরশ করা হয়  য, মাnষ  যন এ  খাদায়ী কীিত8েক  খাদার উলেম^  িনকটবত8ী  য 

িনব8াহকসমূহ িবদ.মান  সgেলােত উপলিb ও sীকার কের এবং সব8দা এ সmেক8 িচnা কের। 

অnধাবেনর জেn �দনিnন জীবন  থেক একিট উদাহরণ উেlখ করব : যিদ  কান কায8ালেয়র 

pধান  কান কম8কত8া বা কম8চারীেক  কান কম8 সmাদেনর জেn আেদশ pদান কের, তেব কম8িট 

আিদJ কম8কত8া বা কম8চারী কতৃ8ক সmািদত হেলও উ` পয8ােয় এর দায়- দািয়t ঐ কায8ালেয়র 

pধােনর উপরই বত8ায়। এমনিক jানীেদর দৃিJেত এটাই অিধকতর যুিkস=ত। 

sিনধ8ািরত কতৃ8েtর (فاعليت التکوينی)  kেtও পয8ায়kম িবদ.মান। ‘সকল িনব8াহেকর অিstই 

মহান আlাহর ই<ার উপর িনভ8রশীল’, এ দৃিJেকাণ  থেক তা মিs)গত কিlত িবষেয়র 

মতই, যা কlনাকারীর উপর িনভ8রশীল। 
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  و هللا املثل االعلی
 

ফেল  য  কান কম8,  য  কান কত8ার মাধ.েমই সsn  হাক না  কন, উ`তর পয8ােয় তা মহান 

আlাহর অnমিতkেম, তাঁরই sিনধ8ািরত ই<ায় (االرادة التکوينية) সmািদত হেয়েছ বেল িবেবিচত 

হেব। 

  و ال حول و ال قوت اال باهللا العلی العظيم
d‘িট grtপণূN িসdাn : 

িkয়াগত একtবােদর  মাdাকথা হল, ‘মাnষ মহান আlাহ ব.তীত কাউেক এবং  কান িকছুেকই 

উপাসনার জেn  যাগ. বেল মেন করেব না’। কারণ ইিতপূেব8  যমনিট আমরা ইি=ত 

কেরিছলাম  য, বাnার িনকট তার সৃিJকত8া ও পালনকত8া ব.তীত  কউই উপাসনার  যাগ. হেত 

পােরনা। অnকথায় : pভুt হল সৃজন ও পালন কতৃেtর অিবেয়াজ. ভাc । 

অপরিদেক তাওহীেদর  শেষাk অথ8িট (sাধীন pভাব)  থেক pাp উপসংহারিট হল : মহান 

আlাহর উপর মাnেষর পূণ8 আsা থাকা, সকল কেম8র জেnই তাঁর উপর িনভ8র করা ও একমাt 

তাঁরই িনকট সাহায. pাথ8না করা, একমাt তাঁরই িনকট আশা করা এবং িতিন ব.তীত অn 

কাউেক ভয় না করা; এমন িক pত.াশা ও চািহদাসমূহ পূরেণর sাভািবক  ktসমূহ pstত না 

থাকেলও িনরাশ না হওয়া। কারণ মহান আlাহ sাভািবক পথ িভn অn  কান পেথও তাঁর 

বাnার চািহদা ও pেয়াজন িমটােত সkম। 

আর (উপেরাk অথ8dেয়র অnসারী) এমন  কান মাnষই pভুর িবেশষ অngেহর অnভু8k এবং 

অভূতপূব8 মানিসক ও আিtক তুিJেত পিরপূণ8 জীবেনর অিধকারী হেয় থােকন। 

 )َأَال ِإنَّ أَْولَِياَء اللَِّه َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ (
 

 জেন রাখ ! আlাহর বnুেদর  কান ভয়  নই এবং তারা dঃিখতও হেব না। (সূরা ইউnস - ৬২) 
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উপেরাk িসdাndয় িনmিলিখত আয়াতশরীেফ সিnিহত রেয়েছ -  য আয়াতিট pেত.ক মুসলমান 

pত.হ কমপেk দশবার আবৃিত কের থােক। 

 )ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ (
( pভ ু  হ! ) আমরা আপনারই উপাসনা কির এবং আপনারই িনকট সাহায. pাথ8না কির।(সূরা 

ফািতহা-  ৫ ) 

 

একিট ভলু ধারণার অপেনাদন : 

এখােন সmবতঃ একিট ভুল ধারণার অবকাশ থাকেত পাের। যথা : যিদ পিরপণূ8 তাওহীেদর 

দািব এটা হেয় থােক  য, মাnষ আlাহ ব.তীত অn কােরা িনকট সাহায. pাথ8না করেব না। তেব 

আlাহর মেনানীত বাnা ও ওলীগেণর توسل করা বা শরণাপn হওয়াও সিঠক হেত পাের না। 

pিতউtের বলেত হয় : আlাহর ওলীগেণর শরণাপn হওয়া যিদ এ অেথ8 হয়  য, তারা 

sাধীনভােব ও আlাহর অnেমাদন ব.তীতই শরণাথ8ীর  কান কম8 সmাদন করেবন, তেব এ 

ধরেনর তাওয়াসsল তাওহীেদর সাযুজ. হেত পাের না। িকnt যিদ এ অেথ8 হয়  য, মহান আlাহ 

ওলীগণেক sীয় অnগেহর িনকটবত8ী হওয়ার জn মাধ.ম িহেসেব িনেয়াগ িদেয়েছন এবং 

মাnষেকও তােদর শরণাপn হওয়ার জেn আেদশ িদেয়েছন, তেব এ ধরেনর তাওয়াসsল 

একtবােদর সােথ  কান িবেরাধ  তা সৃিJ কেরই না, বরং উপাসনা ও আjাবহতার  kেt 

একtবােদর ময8াদায় পিরগিণত হেব। কারণ তাঁরই (আlাহর) আেদেশ সsn হেয় থােক। 

িকnt  কন মহান আlাহ এ ধরেনর মাধ.মসমূহেক sান িদেয়েছন এবং  কনই বা মানব 

সmpদায়েক তাঁেদর শরণাপn হেত বেলেছন ? এর উtের বলা যায়  য, এ ঐ'িরক িবষয়িটর 

প]ােত একািধক উেd9 লুkািয়ত। এgেলার মেধ. িনmিলিখত কেয়কিটর কথা উেlখ করা 

 যেত পাের : আlাহর উপযুk বাnাগেণর উ` ময8াদার পিরচয় pদান, উপাসনা ও আnগেত.র 

পেথ অnেদরেক উৎসাহ pদান - যা তাঁেদর এ সmািনত sােন  পৗছঁার কারণ মাnষেক তােদর 

ইবাদত ও আnগেত.র জেn অহংকার করা  থেক িবরত রাখা এবং যারা িনেজেদরেক সেব8া` 
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আসেনর অিধকারী ও পণূ8তম মানব িহেসেব মেন কেরন তােদরেক  স eািn  থেক মুিk pদান। 

dঃখজনক হেলও সিত.  য, সব8েশেষ বিণ8ত ব.াপারিট যারা আহেল বাইতগেণর (আঃ) 

িবলায়াতেক অsীকার কের এবং যারা তাঁেদর শরণাপn হওয়া  থেক বিNত, তােদর মেধ. 

পিরলিkত হেয় থােক । 
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১৮তম পাঠ 

জাবর ও এখিতয়ার 

 

ভূিমকা : 

 যমনিট পূব8বত8ী পাঠসমূেহ ইি=ত করা হেয়েছ  য, ‘sাধীন কীিত8েত তাওহীদ’হল একিট 

অমূল. িশkা, যা মাnেষর আtপির;িdেত grtপূণ8 ভূিমকা পালন কের। আর এ জেnই পিবt 

 কারােন এ িবষয়িটর উপর যেথJ grtােরাপ করা হেয়েছ এবং িবিভnভােব তার সিঠক ধারণা 

 দয়ার  চJা করা হেয়েছ।  যমন : সকল িবষয়েক pভরু অnেমাদন, ই<া, kাজা ও kাদােরর 

সােথ সsিক8ত বেল িব'াস করা । 

তেব এ িবষয়িটর সিঠক অnধাবেনর জেn একিদেক  যমন : বুিdবৃিtক ও িচnাগত িবকােশর 

pেয়াজন, অপরিদেক  তমিন সিঠক ব.াখ.া ও িশkার pেয়াজন। যারা যেথJ বুিdবৃিtক িবকােশর 

ঘাটিতেত আেছন অথবা  কারােনর pকৃত ব.াখ.াকারী ও পিবt পথpদশ8কগেণর িশkা- দীkা 

 থেক িনেজেক বিNত কেরেছন, তারা িনেজেদরেক িবচু.িত ও eািnর পেথ  ঠেল িদেয়েছন। 

তারা এ িবষয়িটেক,  য  কান pকােরর pভাব ও কারণt একাnই মহান আlাহ  থেক - এ 

অেথ8 ব.বহার কেরেছন এবং  কারােনর ssJ আয়ােতর ব.িতkেম  য  কান pকার pভাব ও 

কারণtেক মাধ.ম ও(উলিmক) কারণসমূহ  থেক pত.াখ.ান কেরেছন। তােদর মেত আlাহর 

pকৃিত এrপ  য, িতিন আgেনর উপিsিতেত তাপ সৃিJ কেরন অথবা আহার gহণ ও পািন 

পােনর সময় kুধা িনবারণ ও তৃিpেক অিsেt আেনন, নতুবা তাপ, kুধা িনবারণ ও তৃিpর 

জেn আgন, আহার ও পািনর  কান ভূিমকা  নই। 

এ িচnাগত িবচু.িতর kফলgেলােক আমরা মাnেষর sাধীন কম8কাN ও তার দািয়t সsিক8ত 

িবষেয়র আেলাচনায় sান িদব। অথ8াৎ এ ধরেনর িচnার ফল হল : মাnেষর কম8কােNর দায়-
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দািয়t pত.kভােব মহান আlাহর উপর বত8ায় এবং ঐ সকল কম8কাে/ডর ব.াপাের মাnেষর 

কতৃ8t সmূণ8rেপ অsীকৃত হয়। ফেল  কউই তার কেম8র জেn দায়ী হেব না। 

অnকথায়: এ ধরেনর বkিচnার একিট .ংসাtক pভাব হল, জাবিরয়াত ও মাnেষর 

কত8ব.পরায়ণতার অsীকৃিত তথা মাnেষর grtপূণ8 িবেশষেtর অsীকৃিত, িনsলতা এবং 

মানিসক, চািরিtক ও আধ.ািtক পিরচয8া তথা ইসলামী িবিধ- ব.বsার অn:সারশূnতা। কারণ 

 যখােন মাnষ তার কম8কােNর  kেt sাধীন িনব8াচেনর অিধকার রােখ না,  সখােন 

দািয়t, কত8ব., আেদশ- িনেষধ এবং পুরsার- িতরsােরর  কান p+ই আেস না। বরং sিনধ8ািরত 

িবnাস ব.বsার িনরথ8কতা ও অসারতা অপিরহায8 হেয় পেড়। কারণ পিবt আয়াত, ১৮ 

 রওয়ায়াত ও বৃিdবৃিtক যুিkর মাধ.েম যাপাওয়া যায়, তার িভিtেত বলা যায়, এ িব'pকৃিতেক 

সৃিJর একমাt উেd9 িছল, মানব সৃিJর  kt pstত করা, যােত মnc সmpদায় sীয় িনব8াচন 

kমতার মাধ.েম sকম8 সmাদন, উপাসনা ও আnগেত.র মাধ.েম উৎকেষ8র সেব8া` sের 

আেরাহণ করতঃ মহান আlাহর �নকট. লােভ সkম হয় এবং মহান আlাহর িবেশষ অngহ 

লােভর জেn উপযুk হয়। যিদ মাnেষর sীয় কম8কাে/ডর  kেt িনব8াচনািধকার না থােক এবং 

 কান দািয়tও না থােক তেব পুরsার, অনn অnগহ ও pভুর সntিJর জেn তার  কান 

উপযুkতাও থাকেব না। ফেল সৃিJর উেd9ও ব.াহত হেব। এবং সৃিJ জগৎ িনশীেথর 

নাট.শালায় পয8বিশত হেব,  যন মাnষ আপন হােত মূিত8 গড়ল ও অেnর ই<াধীন তােদর মেধ. 

গিতর সNার হল, অতঃপর  কউ  কউ পুরs ৃত ও pশংিসত হল,  কউবা আবার িতরs ৃত ও শািs 

pাp হল !  

এ ভয়ংকর অপিচnার pচার ও pসাের সবেচেয় grtপূণ8 ভূিমকা  রেখেছ অত.াচারী 

শাসকেগাNীর রাজৈনিতক অিভলাষ। কারণ এর মাধ.েম তারা তােদর আপন kকেম8র ব.াখ.া 

িদেত সkম হেয়েছ এবং িনরীহ ও অসেচতন জনেগাNীেক িনেজেদর dঃশাসন ও  নতৃেtর 

আjাবহ হেত বাধ. করেত  পেরেছ; একইসােথ সkম হেয়েছ  য  কান pকার 
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pিতবাদ, pিতেরাধ ও আেnালন  থেক জনগণেক দূের রাখেত। সিত.কার অেথ8 জািতসমূেহর 

অjতা ও অসেচতনতার জেn জাবিরয়াতেকই grtপূণ8 কারণ বেল গণনা করা উিচৎ। 

অপরিদেক যারা িকছুটা হেলও এ বkিচnার dব8লতাgেলােক অnধাবন করেত  পেরেছন, িকn 

না তারা পিরপূণ8 তাওহীদ ও জাবেরর অsীকৃিতর মেধ. পাথ8ক. করেত সkম হেয়েছন, না তারা 

পিবtও িনsাপ আহেল বাইতগেণর (আঃ) jানভাNার  থেক লাভবান হেত সkম হেয়েছন। 

ফেল তারা সমপ8ণবােদ (تفويض) িব'াস sাপন কেরেছন এবং মাnেষর িনব8াচনাধীন কম8কাNেক 

মহান আlাহর pভাব বলয়  থেক মুk বেল মেন কেরেছন । pকৃতপেk তারাও অn এক 

pকার িবচু.িত ও বkিচnার জােল আটকা পেড়েছন এবং ইসলােমর মহামিহম িশkা- দীkা ও 

তার sফল  থেক বিNত হেয়েছন। 

িকnt যারা এর srপ অnধাবেন সkম হেয়েছন এবং একই সােথ  কারােনর pকৃত ব.াখ.াকারী 

ও িশkকগণেক শনাk করেত  পেরেছন, তারা এ বkিচnা  থেক পিবt  থেকেছন। তারা 

একিদেক  যমন sীয় িনব8াচনাধীন কম8কাNেক pভ ুpদt kমতার আেলােক সsn হয় বেল মেন 

কেরেছন ও এতদসংিbJ সকল দায়- দািয়tেক gহণ কেরেছন, অপরিদেক  তমিন pভুর 

মিহমািnত sাধীন কীিত8সমূহেক উ` পয8ােয় উপলিb করেত  পেরেছন। যার ফলrিতেত এ 

অমূল. পিরিচিতর srপেক অnধাবন করেত  পেরিছেলন। 

মহানবী হযরত মুহmদ (সঃ) এর পিবt আহেল বাইতগেণর (আঃ) িনকট  থেক  য  রওয়ােয়ত 

আমােদর কােছ  পৗেঁছেছ, তােত এ সmেক8 ssJ বণ8নার সnান িমেল,  যgেলা kমতা 

,(استطاعت) জাবেরর অsীকৃিত (نفی اجلرب), সমপ8ণবাদ (تفويض) ইত.ািদ িশেরানােম এবং অnমিত 

,(اذن) ই<া (مشيت و اراده), আlাহর kাজা ও kাদর ইত.ািদর অnভূ8k হেয় হাদীস শরীেফ 

সংরিkত আেছ। অnrপ এমনও হাদীস বিণ8ত হেয়েছ  য, অkম ব.িkরা  যন এ সূk িবষয়িট 

িনেয় মাথা না ঘামায়। কারণ এেত তারা িবচু.ত ও পথeJ হেয়  যেত পাের। 
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যােহাক জাবর ও এি)তয়ােরর আেলাচনার িবিভn িদক রেয়েছ, যার সবgেলা সmেক8 আেলাচনা 

করা এ pবেnর উেd9 নয়। তেব িবষয়বstর grেtর উপর িভিt কের  সgিলর  কান  কান 

িদেকর উপর সরল ব.াখ.া pদােনর  চJা করব। অnrপ যারা এ িবষেয়র উপর অিধকতর 

গেবষণায় আgহী, তােদরেক পরামশ8 িদব যােত বুিdবৃিtক ও দাশ8িনক িভিtর উপর jানাজ8েনর 

জেn যেথJ �ধয8 ও �sয8 অজ8ন কেরন। 

 

এখিতয়ােরর বfাখfা : 

িসdাn  নয়ার ও িনব8াচেনর kমতা মাnেষর পিরিচিতর  kেt একিট sতঃিসd িবষয় বেল 

পিরগিণত। কারণ pেত.েকই িনভু8ল pত.k jােনর মাধ.েম sীয় অভ.nের এেক খুেজ 

পায়;  যমিনকের অnাn মানিসক অবsা সmেক8 এ jােনর মাধ.েম অবগত হয়। এমনিক যখন 

 কান ব.াপাের  কউ সেnহ কের তখন ঐ সেnেহর উপিsিতেকও pত.k jােনর মাধ.েম 

অnধাবন কের থােক এবং এ ব.াপাের  কান pকার িdধা- dndেক িনেজর মেধ. sান িদেত পাের 

না । 

অnrপ  য  কউ sীয় অভ.nের িকিNৎ মেনােযাগ িদেলই অnধাবন করেত পাের  য,  কান কথা 

বলেব ? না, বলেব না ? হাত নাড়েব ? না, নাড়েব না? আহার gহণ করেব? না, করেব 

না? ইত.ািদ। 

 কান কােজর িসdাn কখেনা কখেনা pবৃিtগত পাশিবক চািহদার উপর িভিt কের  নয়া হয়। 

 যমন : kুধাথ8 আহার gহেণর ই<া কের, তৃ-াত8 পািন পােনর ই<া কের ইত.ািদ। আবার 

কখেনা কখেনা বুিdবৃিtক চািহদােক তুJ করার জেn এবং sউ` মানিবক মূল.েবাধেক 

বাsবায়েনর জেn এ িসdাn  নয়া হয়।  যমন :  কান অss sীয়  রাগ িনরামেয়র জেn িতk 

ঔষধ  সবন কের এবং  লাভনীয় খােদ.র sাদ gহণ  থেক িনেজেক িবরত রােখ অথবা  কান 

িবদ.া অজ8নকারী jানাজ8ন ও সত. উদঘাটেনর পেথ sীয় বstগত কামনা  থেক িনেজেক দূের 
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রােখ এবং অkাn পিরmেমর মােঝ িনেজেক মুhমান রােখ অথবা আেtাৎসগ8কারী �সিনক 

ময8াদাপূণ8 মূল.েবােধ  পৗছঁার জেn এমনিক আপন িpয় জীবনেক পয8n উৎসগ8 কের। 

pকৃতপেk মানিবক মূল.েবােধর pকাশ তখনই ঘেট যখন িবিভn pকােরর চাওয়া- পাওয়ার 

মেধ. িবেরাধ সৃিJ হয় এবং ব.িk চািরিtক pকৃJতা, আিtক উৎকষ8, আlাহর �নকট. ও সntিJ 

অজ8েনর জেn sীয় kpবৃিt ও পাশিবক কামনা  থেক িনেজেক িবরত রােখ। যেতািধক  কান 

মাnষ sাধীনভােব ও সেচতনভােব িনব8াচেনর মাধ.েম  কান কম8 সmাদন করেব, আিtক ও 

মানিবক উৎকষ8 বা প]াৎপদতার  kেt তেতািধক pভাব থাকেব এবং পরকালীন পুরsার বা 

শািsর জেn উপযুkতর হেব। 

তেব পাশিবক ই<ার িবrেd pিতেরােধর kমতা সকল মাnেষর মেধ. সব িবষেয় এক রকম 

নয়। িকnt pেত.ক মাnষই কম-  বশী এ আlাহ pদt �বভব (sাধীন িনব8াচনািধকার)  থেক 

লাভবান হেত পাের এবং (pিতেরােধর জেn) যতেবশী অnশীলন করেব pিতেরাধ kমতা 

ততেবশী দঢ়ৃতর হেব । 

অতএব sাধীন িনব8াচন kমতার অিst সmেক8 িdধা- dেndর  কান sেযাগ  নই এবং এ 

িবেবকpসূত ও sতঃিসd িবষয়িট সmেক8 িবিভn pকার সেnহ, িdধার মাধ.েম মিs)েক সিng 

কের  ফলা অnিচৎ।  যমনিট আমরা ইি=ত কেরিছলাম  য, sাধীন িনব8াচন kমতা একিট 

sতঃিসd মূলনীিত িহেসেব সকল চািরিtক ও আধ.ািtক পিরচয8ার pিতNােন, িবিভn ধেম8 এবং 

ঐশী িবধােন গৃহীত হেয়েছ। এ মূলনীিত ব.িতেরেক দািয়tেবাধ ও কত8ব., pশংসা বা 

ভৎ8সনা, শািs বা পুর)ােরর  কানsান  নই । 

তেব যা এ sতঃিসd সত.  থেক িবচু.িতর ও জাবিরয়ােতর কারণ হেয়েছ, তা কতgেলা 

eাnধারণা �ব িকছুই নয়। ফেল এ gেলার জবাব িদেত হেব, যােত  কান pকার kমntণা ও িdধা-

dেndর sেযাগ না থােক । আর তাই এখােন আমরা অিতশয় eাn ধারণাgেলার অপেনাদেন 

সংিkp আেলাচনায় মেনািনেবশ করব। 
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জাবরবাদীেদর (াn ধারণার জবাব  

জাবরবাদীেদর grতর ভলুধারণাgেলা ও ঐgেলার জাবাব িনেm বণ8না করা হল : 

১। মাnেষর ই<া, অভ.nরীণ pবৃিt বা কামনা জাগরেণর মাধ.েম rপ পিরgহ কের। আর এ 

ধরেনর কামনা, একিদেক  যমন মাnেষর িনব8াচেনর kমতাধীন নয়, অপরিদেক  তমিন  কান 

বািhক কারেণর pভােবও আেnািলত হয় না। অতএব sাধীন িনব8াচন kমতার  কান sান 

থাকেত পাের না। 

জবাব : আভ.nরীণ pবৃিtর জাগরণ, sাধীন িনব8াচন ও িসdােnর জn উপযুk  kt সৃিJ কের 

 কান কােজর িসdাn  দয় না, যার ফেল আভ.nরীণ pবৃিtর জাগরেণর মাধ.েম pিতেরাধ kমতা 

হািরেয় বাধ.তামূলক  কান ফেল উপনীত হেব। এর pমাণ এই  য, অিধকাংশ  kেt মাnষেক 

িdধা- dেndর সmুখীন হেত হয় এবং ঐ ব.াপাের িসdাn  নয়ার জেn িচnা- ভাবনা ও ঐ কেম8র 

লাভ-  লাকসানেক িবেবচনা করেত হয় এবং কখেনা কখেনা তা কেঠার পিরmেমর মাধ.েম 

অিজ8ত হয়। 

২। jান- িবjােনর িবিভn শাখায় যা pিতিNত হেয়েছ তার িভিtেত বলা 

যায়, উtরািধকার, gিnর kরণ, তেদাnrপ পািরপািশ8ক ও সামািজক অবsাও মাnেষর  কান 

িসdােnর  kেt pভাব  ফেল এবং তােদর পারsিরক আচার- ব.বহােরর �বসাদ9ৃও এ 

কারণgেলার �বসাদৃে9র ফেল rপপিরgহ কের।  যমনিট ধম8ীয় দৃিJেকাণ  থেকও  মাটামুিট 

অnেমাদন  পেয়েছ। অতএব মাnেষর কীিত8- কম8 তার sাধীন িনব8াচন kমতা  থেক পিরগৃহীত -

এ কথা বলা যায় না। 

জবাব : এখিতয়ার ও sাধীন ই<ােক sীকার করার অথ8 এ নয়  য, উেlিখত কারণgেলার 

pভাবেক অsীকার করা। বরং এর অথ8 এই  য, এ কারণgেলার অিst থাকেলও মাnষ 

এgেলােক pিতেরাধ করেত পাের এবং যখন একািধক pবৃিt বা কামনার মেধ. িবেরাধ সৃিJ 

হয়, তখন  স তােদর একিটেক িনব8াচন করেত সkম। 
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তেব এ কারণgেলার  কান  কানিটর তীbতা, কখেনা কখেনা ঐgেলার ব.িতkমী  কান কেম8র 

িনব8াচেনর  kেt সমsা সৃিJ কের। িকnt এ ধরেনর pিতেরাধ ও িনব8াচন, িবিনমেয় উৎকষ8 ও 

পূণ8তার  kেt অিধকতর pভাব  ফেল এবং পুরsােরর জেn তার উপযুkতােক অিধকতর কের 

থােক,  যমন : িনদাrন উৎক/ঠা ও অnাn কিঠন অবsা, অপরাধ ও শািs লাঘেবর কারণ হেয় 

থােক। 

৩। জাবরবাদীেদর অপর একিট ভুল ধারণা হল : মহান আlাহ িবে'র সকল ঘটনা- dঘটনা 

সmেক8 উদাহরণতঃ মাnেষর কম8কাN সmেক8, তা ঘটার পূেব8ই অবগত আেছন এবং pভরু jান 

হল ভুল- eািn িববিজ8ত। sতরাং সংগত কারেণই সকল ঘটনা মহান আlাহর অনািদ 

jানাnসােরই ঘেট থাকেব যার ব.িতkম করা অসmব। অতএব sাধীন িনব8াচেনর  কান sেযাগ 

 নই। 

জবাব : সকল ঘটনা  যrেপই ঘটুক না  কন, pভুর jান সকল িকছুেক পিরেবJন কের আেছ 

এবং মাnষ কতৃ8ক sাধীনভােব িনব8ািচত কম8কাNgেলাও sাধীনেtর �বিশJ.সহ মহান আlাহর 

অবগিতর আওতায় অবsান কের। অতএব যিদ জাবিরয়ােতর �বিশJ. সহকাের  কান ঘটনা 

ঘেট, তেব তা  খাদার jান বিহভূ8ত ঘটনা িহেসেব পিরগিণত হেব।  যমন : মহান আlাহ অবগত 

আেছন  য,  কান িবেশষ শত8াধীন,  কান িবেশষ ব.িk  কান কম8 সmাদেনর িসdাn িনেব এবং 

তা সsn করেব। এrপ নয়  য, আlাহর jান, sাধীন িনব8াচন ও ই<ার সােথ উk কেম8র 

সsক8েক অgাh কের ;ধুমাt ঘটনািট ঘটা সmেক8ই অবগত। অতএব আlাহর অনািদ 

jান, ই<া ও sাধীন িনব8াচন kমতার সােথ  কান িবেরাধ সৃিJ কের না। 

জাবরবাদীেদর অপর একিট eাn ধারণা, kাজা ও kাদার সংিbJ যা তােদর মেত মাnেষর 

sাধীন িনব8াচন kমতার সােথ সাম}sপূণ8 নয়। আমরা পরবত8ী পােঠ এ িবষয়িট সmেক8 

আেলাচনার pয়াস পাব।  
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১৯তম পাঠ 

kাযা ও kাদার  

 

kাযা ও kাদেরর তাৎপযN : 

kাদার (قدر) শbিটর অথ8 হল ‘পিরমাপ’এবং তাkিদর (تقدير) শbিটর অথ8 হল ‘পিরমাপন বা 

 কান িকছুেক িনিদ8J পিরমােপ �তরী করা’আর kাযা (قضاء) শbিট ‘চূড়াnভােব সsnকরণ বা 

কম8 সmাদন’( বুিdমtাগত pকারাnের) বা ‘মীমাংসা’ইত.ািদ অেথ8 ব.বhত হয়। কখেনা 

কখেনা এdিট শb সমাথ8েবাধক শbrেপ ‘ভাগ.িলিপ’অেথ8 ব.বhত হেয় থােক। 

pভ ুকতৃ8ক পিরমাপন অথ8 হল; মহান আlাহ সকল িকছুর জেnই সংখ.াগত ও gণগত sান, কাল 

ও পাtগত পিরমাণ িনধ8ারণ কেরেছন, যা পয8ায়kেম িবিভn কারণ ও িনব8াহেকর pভােব 

বাsবrপ লাভ কের থােক। আর pভ ুকতৃ8ক চূড়াnভােব সsnকরণ বা মীমাংসার অথ8 হল এই 

 য,  কান ঘটনার  kt ও কারণ, ভূিমকাসমূেহর উপযুk  যাগােনর পর, মহান আlাহ ঐ 

ঘটনােক িনি]ত ও চূড়াn পয8ােয় উnীত কেরন। 

উপেরাk ব.াখ.াnসাের, তাkিদেরর sর হল kাযার পূেব8, যার কেয়কিট পয8ায় িবদ.মান। এ‘

তাkিদর’দূরবত8ী pারিmকা (مقدمة البعيد) মধ.বত8ী pারিmকা (مقدمة املتوسط) ও িনকটবত8ী 

pারিmকার (مقدمة القريب) সমnেয় rপ পিরgহ কের এবং  কান  কান শত8 বা কারেণর পিরবত8েন 

পিরবিত8ত rপ লাভ কের।  যমন : rেণর দশাgেলা হল, যথাkেম ;kাণ ু  জমাট (نطفه )

রk(علقه ) মাংসিপN (مضغه)  থেক পণূ8া= rেণ rপাnর। এ দশাgেলাই হল rেণর তাkিদর, যা 

িনিদ8J sান ও কালেকও সমিnত কের এবং এ পয8ায়gেলার  কান একিটর অnপিsিত তার 
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তাkিদেরর পিরবত8ন বেল পিরগিণত হয়। িকnt kাযা হল একদশা িবিশJ (دفعی) এবং সংিbJ 

সকল pকার শত8ও কারেণর উপিsিতর সােথ সsক8যুk - যা sিনি]ত ও অলংঘনীয়। 

َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكونُ (  )ِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإمنَّ
 

িতিন যখন িকছু িsর কেরন, তখন ;ধ ুবেলন ‘হও’এবং তা হেয় যায় (সূরা আেল ইমরান-

৪৭)। এ সmিক8ত আরও অেনক আয়াত রেয়েছ  যমন:সূরা বাkারা- ১৭, সূরা মািরয়াম-

৩৫, সূরা গািফর- ৬৮। 

িকnt ইিতপূেব8 উেlখ করা হেয়েছ  য, কখেনা কখেনা kাযা ও kাদার সমাথ8ক শbrেপ ব.বhত 

হয়। আর এ দৃিJেকাণ  থেক তা ‘sিনি]ত ও অিনি]ত’এ d‘ভােগ িবভk হেয় থােক। 

অপরিদেক সমাথ8ক অেথ8 ব.বhত হয় বেলই  কান  কান  রওয়ােয়ত ও  দায়ায় ‘kাযােক’

পিরবত8নশীল বেল উেlখ করা হেয়েছ।  যমন : সা_কাh, িপতা- মাতার pিত সদাচরণ, আtীয়-

sজেনর সােথ sসsক8 রkা করা এবং  দায়া করা ইত.ািদ kাযার পিরবত8েন ভূিমকা রােখ বেল 

বিণ8ত হেয়েছ। 

 

তািttক এবং pতfk kাযা ও kাদার : 

কখেনা কখেনা ঐশী ‘তাkিদর ও kাজা’কথািট, ঘটনা সংঘটেনর pারিmকা, কারণ ও শেত8র 

 যাগান সmেক8, তদnrপ তার sিনি]ত সংঘটন সmেক8 ‘মহান আlাহর jান’, অেথ8 ব.বhত 

হয়। আর তখন এেক ‘তািttক kাযা ও kাদার' ( (القضا و القدر العلمی  বলা হেয় থােক। আবার 

কখেনা কখেনা  কান ঘটনার সােথ তার পয8ায়kিমক দশাgেলার সsক8 এবং অnrপ তােদর 

pত.k সংঘটেন মহান আlাহর সsক8 অেথ8 ব.বhত হয়। আর তখন এেক pত.k kাযা ও 

kাদার। ( (القضا و القدر الغينی  বলা হেয় থােক। 
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িবিভn আয়াত ও  রওয়ােয়ত  থেক যতটkু জানা যায় তােত পিরদৃJ হয়  য, সকল ঘটনা িঠক 

 যrপ বাsব জগেত সংঘিটত হেব,  স সmেক8 pভরু jান, ‘ লৗেহ মাহফুজ’নামক পিবt ও 

সমুnত সৃJ িবষেয় সংরিkত আেছ। িযিন মহান আlাহর অnমিতkেম এর সািnেধ. 

 পৗছঁেবন, িতিন অতীত ও ভিবcেতর সকল ঘটনা সmেক8 অবগত হেবন। অnrপ অেপkাকৃত 

িনmsেরর ফলকসমূহও (الواح) িবদ.মান,  যখােন ঘটনাসমূহ অসমাp ও শত8যুk অবsায় 

িলিপবd আেছ। যিদ  কউ (আlাহর অnমিতkেম) এর �নকেট. সkম হন তেব িতিন সীমাবd 

সংবাদ সmেক8 অবগত হেত পারেবন, যা শত8াধীন ও পিরবত8নেযাগ.। সmবতঃ িনmিলিখত 

আয়াতিট এ d‘ধরেনর ভাগ.িলিপ সmেক8ই সাkী pদান কের : 

 )َما َيَشاُء َويـُْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتابِ َميُْحو اللَُّه (
 

আlাহর যা ই<া তা িনি]h কেরন এবং যা ই<া তাই pিতিNত রােখন আর তাঁরই িনকট আেছ 

িকতােবর মূল। (sরা রা’দ- ৩৯) 

উেlখ. অিনি]ত ও শত8াধীন ‘তাkদীরসমূহেক’  রওয়ােয়েতর ভাষায় ’বাদা (بداء ) নামকরণ 

করা হেয়েছ। 

যা  হাক ‘তািttক kাযা ও kাদােরর’pিত িব'াস, আlাহর অনািদ jান সmেক8 যা বলা 

হেয়েছ তা অেপkা সমsাসংkল নয়। পূব8বত8ী পােঠ  খাদার jান সmেক8, জাবরবাদীেদর eাn 

ধারণার উপর আেলাচনা করা হেয়িছল এবং  সখােন তােদর ধারণার অnঃসার ;nতা pিতপn 

হেয়িছল। 

িকnt ‘pত.k kাযা ও kাদােরর’pিত িব'াস িবেশষ কের ‘sিনি]ত ভাগ.িলিপর’pিত িব'াস 

কেঠার সমsার সmুখীন হয়। sতরাং ঐ সমsাgেলার সমাধােন সেচJ হব - যিদও এর সংিkp 

উtর‘sাধীন pভাব’িশেরানােম একtবােদর আেলাচনায়  দয়া হেয়েছ।\  
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মাnেষর এি)তয়ােরর সােথ kাযা ও kাদােরর সsকN  

ইিতমেধ.ই আমরা  জেনিছ  য, pত.k kাযা ও kাদােরর pিত িব'ােসর দািব হল এই 

 য, সৃJিবষেয়র অিstেক, সৃিJর ;r  থেক িবকাশকাল পয8n ও তৎপর অিnমলg 

পয8n, এমনিক দূরবত8ী pারিmকার  যাগান কালেকও pjাবান pভুর jানাধীন বেল িব'াস 

করা।  তমিন সৃিJর শত8সমূেহর  যাগান ও চূড়াn পয8ােয়  পৗছঁােক pভুর ই<া বা ইরাদা সংিbJ 

বেল গণনা করা।১৯ 

অnকথায় : সব িকছুরই অিst  খাদার অnমিত ও sিনধ8ািরত ই<ার উপর িনভ8রশীল এবং 

তাঁর অnমিত ব.তীত  কান িকছুই অিsেtর ময়দােন পা  ফলেত পােরনা।  তমিন সব িকছুই 

আlাহ কতৃ8ক িনধ8ািরত তাkিদর ও kাযার উপর িনভ8রশীল, যা ব.তীত  কান অিstশীলই sীয় 

আয়াতন, আকৃিত ও িবেশষt pাp হয় না ও চূড়াn পয8ােয়  পৗেঁছ না। এ সmেক8র বণ8না ও এর 

sপেk সাk.pদান হল pকৃতপেk ‘sাধীন pভাব’অেথ8 তাওহীেদরই িশkা, যা হল 

একtবােদর সেব8া`sর এবং যা মানব সmpদােয়র আেtাnয়েন grtপূণ8 ভিূমকা পালন কের 

থােক -  যমনিট ইিতপূেব8 আমরা ইি=ত কেরিছ। 

িবষয়বstর সংঘটন pভরু অnমিত এবং তাঁর ই<ার উপর িনভ8রশীল এর pমাণ অেপkাকৃত 

সহজলভ. ও সহজেবাধ.। িকnt চূড়াn পয8ায় এবং pভরু kাযায় এর িনি]ত িনধ8ারেণর সাk.,  

dOpাপ.তার কারেণ অিধকতর আেলাচনা ও পয8ােলাচনার িবষেয় পিরণত হেয়েছ। কারণ এ 

ধরেনর িব'ােসর সােথ, ‘আপন ভাগ.িলিপর পিরবত8েন মাnেষর sাধীন িনব8াচন kমতা’বা 

‘এখিতয়ােরর’sীকৃিতর সমnয় খুবই dঃসাধ. ব.াপার। এর ফেলই এক  mণীর  মাতাকােlিমন 

(আশােয়রী) যারা মাnেষর কম8কােNর  kেt pভরু kাযােক sীকার কেরিছেলন, তারা 

জাবরবােদর িদেক ঝুেক পেড়িছেলন। আবার অপর এক  mণীর  মাতাকােlিমন ( মা’তােযলী) 

যারা জাবর ও এর  শাচনীয় পিরণিতেক gহণ করেত পােরনিন, তারা মাnেষর sাধীন 

িনব8াচনাধীন কম8কাNেক pভরু kাযার অnভু8k বেল  মেন  ননিন। উভয়দলই িনেজেদর মেতর 

িবেরাধী আয়াত ও  রওয়ােয়েতর ব.াখ.া pদােনর মাধ.েম sীয় মতবাদেক pিতিNত করেত 
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 চেয়েছন  যgেলা জাবর ও তাফিবজ সmেক8 আেলাচনায় কালমশােstর িবিভn পুsেক ও িবেশষ 

গেবষণাপtসমূেহ সিnেবিশত আেছ। 

মূল সমsািট হল : যিদ মাnেষর কম8কাN pকৃতই তার sাধীন িনব8াচনাধীন ও তার ই<ার সােথ 

সsিক8ত হয়, তেব িকrেপ এেক pভুর ই<া ও kাযার সােথ সsিক8ত বেল মেন করা সmব? 

আবার যিদ pভুর kাযার সােথ সsিক8ত হেয় থােক, তেব িকrেপ তােক মাnেষর sাধীন 

িনব8াচনাধীনও ই<াধীন বেল গণনা করা সmব ? 

অতএব এ সমsার সমাধােনর জেn এবং মাnেষর sাধীন িনব8াচনাধীন ও ই<াধীন কম8কােNর 

sপেk দিলেলর সােথ, pভুর kাযা ও ই<াধীন কম8কােNর sপেk দিলেলর সমnেয়র জেn 

‘একই কােয8র একািধক কারণ’িশেরানােম একিট আেলাচনা ও পয8ােলাচনায় pয়াসী 

হব, যােত মাnেষর ই<াধীন কম8কাN ও মহান pভুর ই<াধীন কম8কােNর sপেk দিলল সmেক8 

ssJ ধারণা সৃিJ হয়। 

 

একািধক কারেণর pভাব : 

 কান একিট িবষেয়র অিsেtর জেn একািধক কারেণর pভাব িবিভnভােব দৃিJেগাচর হয় : 

১। একািধক কারণ যুগপৎ ও পাশাপািশ িkয়া কের থােক।  যমন : বীজ, পািন ও তাপমাtা 

ইত.ািদর সমnেয় বীজ িবদীণ8 হেয় অংkেরাদগম ঘেট। 

২। কারণgেলা পালাkেম এrেপ িkয়া কের  য, সৃেJর জীবdশা একািধক ভােগ িবভk হেয় 

থােক এবং pেত.ক ভাগ পালাkেম তােদর  কান একিট কারেণর কােয8 (معلول) পিরণত হেয় 

থােক।  যমন : িবমােনর কেয়কিট  মাটর পালাkেম পিরচািলত হেয় এেক গিত দান কের থােক। 

৩। তােদর pভাবgেলা হল পারsিরক।  যমন : কেয়কিট বল ঐgেলার গিতগেথ পরsেরর 

সােথ  য সংঘষ8 কের তােত অথবা ধারাবািহক সংঘেষ8র  kেtও এrপ পিরলিkত হয়।এর অপর 

একিট উদাহরণ হল : হেsর গিতেত মাnেষর ই<াশিkর pভাব, কলেমর গিতেত হেsর 

pভাব, িলখেনর অিsেt কলেমর pভাব । 
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৪। পরsেরর উlােm অবsানকারী কারণসমূেহর পারsিরক pভাব এrপ  য, এেদর একিটর 

অিst অপরিটর উপর িনভ8রশীল (উ`kমাnসাের)। এিট পূব8বত8ী (হs, কলম ও ই<ার) 

উদাহরেণর ব.িতkম,  যখােন কলেমর অিst, হেsর অিsেtর উপর িনভ8রশীল িছল না; অnrপ 

হেsর অিst, মাnেষর ই<াশিkর উপর িনভ8রশীল িছল না। 

যা  হাক একক কােয8র উপর একািধক কারেণর pভােবর  kেt উপেরািlিখত সবgেলা অবsাই 

সmব। তেব sাধীন িনব8াচনাধীন কম8কােNর  kেt মাnেষর ইরাদা ও মহান আlাহর ইরাদার 

pভাব  শেষাk pকােরর মত। কারণ মাnষ ও তার ই<াশিkর অিst আlাহর ইরাদার উপর 

িনভ8রশীল। 

একক কারেণর উপর d‘িট কারেণর সামিJক pভাব,  কবলমাt তখনই অসmব, যখন উভয়ই 

অিstদাতা কারণ হেব, অথবা তােদর সমিJ িনিষd এবং pিতsাপনেযাগ. হেব।  যমন :  

d‘ইরাদাকারীর (অnভূিমক) { মাnেষর ই<া  খাদার ই<ার উlােm অবsান কের- আnভূিমকা 

অবsােন বা  খাদার সমnরােল নয়}  একই ইরাদায় অnpেবশ অথবা একই সৃJ িবষেয়র জেn 

d‘চূড়াnt কারেণর pভাব। 

 

(াn ধারণার অপেনাদন : 

উপেরািlিখত ব.াখ.ার আেলােক ইিতমেধ.ই ssJrেপ pতীয়মান হেয়েছ  য, মাnেষরsাধীন 

িনব8াচনাধীন কম8কােNর অিsেtর সােথ মহান আlাহর ইরাদার  কান িবেরাধ সৃিJ হয় না।কারণ 

এরা পরsর পরsেরর উlােm অবsান কের এবং পারsিরকভােব  কান pকার িবেরাধ বা 

সংঘষ8 তােদর মেধ.  নই। 

অnকথায় :  কান কেম8র সােথ মানব কতৃেtর সsক8 এক sের এবং ঐ কেম8র অিsেtর সােথ 

 খাদার সsক8 অেপkাকৃত উ`তর sের অবsান কের। আর এ sের মাnেষর অিst,  য বstর 

উপর মাnষ িkয়া কের তার অিst, কম8- সmাদেনর উপকরণসমূেহর অিst ইত.ািদ সব িকছুই 

 খাদার উপর িনভ8রশীল। 
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অতএব  শেষাk  mণীর চূড়াn কারণrেপ মাnেষর কম8কােNর উপর তার ই<াশিkর pভােবর 

সােথ,  খাদার উপর িনভ8রশীল চূড়াn কারেণর সকল সদেsর অিsেtর  কান িবেরাধ  নই। এ 

িব', মাnষ ও তার সকল মানবীয় ময8াদার অিst মহান আlাহরই িনকট এবং িতিনই 

pিতিনয়ত ঐgেলােক অিst pদান কের থােকন; আর নতুন নতুন rেপ তােদরেক সৃিJ কেরন। 

 কান অিstশীলই,  কান অবsায় ও কােলই তাঁর  থেক অিনভ8রশীল নয়। অতএব  য সকল 

কম8কাN মাnেষর িনব8াচনাধীন,  স সকল কম8কাNও মহান আlাহর অমুখােপkী নয় এবং তাঁর 

ই<া ও ইরাদার সীমানােক ছািড়েয়  যেত পাের না। অnrপ সৃিJর সকল 

�বিশJ., িবেশষt, আয়তন, আকৃিতও মহান আlাহ কতৃ8ক িনধ8ািরত তাkিদর ও kাযার উপর 

িনভ8রশীল। এমন নয়  য, হয় মাnেষর ই<ার মুখােপkী, নতুবা মহান আlাহর ইরাদার 

মুখােপkী। কারণ এ ইরাদাdয় পরsেরর সমাnরােল বা অnভেম অবsান কের না বা িনিষd 

সমnয় (مانع اجلمع) নয় এবং  কান কম8 সmাদেন এ ইরাদাdেয়র pভাব পরsেরর িবকl 

িহসােব িkয়া কের না। বরং মাnেষর ই<াশিk তার মূল অিsেtর মতই মহান আlাহর ইরাদার 

উপর িনভ8রশীল এবং মহান আlাহর এ ইরাদা তার অিst লােভর জেn অপিরহায8। 

 )َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ (
 

 তামরা ই<া করেব না, যিদ না জগতসমূেহর pিতপালক আlাহ ই<া কেরন। (সূরা তাকিভর-

২৯) 

 

kাযা ও kাদােরর pিত িবDােসর sফল  :  

আlাহ কতৃ8ক িনধ8ািরত kাযা ও kাদােরর pিত িব'াস,  খাদা পিরিচিতর সমুnত মূল.েবাধ ও 

বুিdবৃিtকভােব মাnেষর উৎকেষ8র কারণ বেল পিরগিণত হওয়া ছাড়াও এর বhিবধ কায8করী 

pভাব িবদ.মান। এgেলার মেধ.  কান  কানিট সmেক8 ইিতপূেব8ই ইি=ত করা হেয়েছ। ফেল 

এখােন আমরা অপর িকছুর বণ8না করব : 
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যিদ  কউ ঘটনার সংঘটনেক মহান আlাহর ই<াধীন ও kাযা- kাদেরর উপর িনভ8রশীল বেল 

মেন কেরন তেব িতিন  য  কান অpীিতকর অবsায় ভীত- সnts হেয় পেড়ন না এবং ঐ 

পিরিsিতর কােছ পরাজয় বরণ কেরন না ও উৎকিNত হেয় পেড়ন না। বরং মেন কেরন  য এ 

ঘটনাও মহান আlাহর pjা বা িহকমাতপূণ8 িবnাস- ব.বsারই অংশ এবং কল.াণ ও িহকমােতর 

ছায়াতেলই সংঘিটত হেয়েছ বা হেয় থাকেব। ফেল সানেn এ অবsােক sাগতম জানায় এবং 

�ধয8, আsা, তুিJ ও মহান আlাহর কােছ িনেজেক সমপ8ণ করার মত কল.ােণর অিধকারী হেয় 

থােক। 

অnrপ kাযা ও kাদাের িব'াসীগণ জীবেন আেমাদ- pেমােদ মুhমান, িবেমািহত িকংবা 

pতািরত হন না অথবা এgেলার জেn অহংকার ও pাণ- চাNল.তা pদশ8ন কেরন না বা আlাহ 

কতৃ8ক pদt িনয়ামতসমূহেক আিভজাত. ও আtmিরতার িবষয়rেপ গণনা কেরন না। 

kাযা ও kাদেরর pিত িব'ােসর এ মূল.বান pভাব হল তা- ই যা িনmিলিখত আয়াত শরীেফ 

বিণ8ত হেয়েছ : 

رََأَها ِإنَّ َذِلَك ( ) ۲۲(َعَلى اللَِّه َيِسٌري َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف أَنـُْفِسُكْم ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ِمْن قـَْبِل َأْن نـَبـْ
 )ْم َوَال تـَْفَرُحوا ِمبَا آتَاُكْم َواللَُّه َال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخورٍ ِلَكْيَال تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتكُ 

 

পৃিথবীেত অথবা  তামােদর জীবেনর উপর (অনাকািkতভােব)  কান িবপয8য় আেস না, িকnt 

এসবই পৃিথবী সৃিJর পূেব8ই লওেহ মাহফুেয িলিপবd আেছ; আর আlাহর পেk এটা খুবই সহজ 

কাজ। এটা এই জেn  য, যা িকছু  তামরা হািরেয়ছ তােত  যন িবমষ8 এবং যা িকছু িতিন 

 তামােদরেক িদয়ােছন তার pিত আসk ও হেষ8াৎফlু না হও, আlাহ উdত ও অহংকারীেদরেক 

ভালবােসন না। (সূরা হাদীদ-  ২২, ২৩) 

িকnt sরণ রাখা উিচৎ  য, kাযা ও kাদার, আর sাধীন pভােব একtবােদর trিটপূণ8 ব.াখ.া 

 যন উদাসীনতা, অলসতা, হীনতা, অত.াচািরত হওয়া এবং অnােয়র কােছ মাথা নত করার 
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কারণ না হয়। আর এটাই সব8দা sরণ করব  য, মাnেষর িচরnন  সৗভাগ. ও dভ8াগ. sীয় 

িনব8াচনাধীন কম8কােNর ফলrিতেতই অিজ8ত হেয় থােক। 

َها َما اْكَتَسَبتْ َهلَا َما َكَسَبْت (  )َوَعَليـْ
 

 স ভাল যা উপাজ8ন কের তা তারই এবং  স মn যা উপাজ8ন কের তাও তারই। (sরা বাকারা -

২৮৬) 

তদnrপ,  

ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى(  )أَْن لَْيَس ِلْإلِ
 

আর এই  য, মাnষ তাই পায় যা  স কের। (sরা নাজম- ৩৯)  
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২০তম পাঠ 

আlাহর nায়পরায়ণতা 

 

ভিূমকা : 

পূব8বত8ী পাঠসমূেহ িবিভn িবষেয় কালামশাstিবদগেণর d‘সmpদােয়র (আশােয়রী ও 

 মা’তােজলী) মেধ. মতিবেরাধ লk. কেরিছ। এ িবষয়gেলার মেধ. কালাম, ইরাদা, gণগত 

একtবাদ, জাবর ও এি)তয়ার এবং kাযা ও kাদােরর কথা িবেশষভােব উেlখেযাগ.। 

অিধকাংশ  kেtই এ d‘সmpদােয়র মতামত িছল চরম pািnক ও বাড়াবািড় ধরেনর। 

এ d‘সmpদােয়র মেধ. মতিবেরাধপূণ8 অপর একিট িবষয় হল pভরু nায় পরায়ণতা (عدل اهلی)। 

উেlখ. এ িবষয়িটর  kেt িশয়া মাযহােবর মতামত  মা’তােজলীেদর অnrপ। আশায়রীেদর 

pিতkেল এ d‘সmpদায়েক সিmিলতভােব আদিলয়াহ (عدلية) নামকরণ করা হেয় থােক। 

কালামশােst এ িবষয়িটর উপর এতই grt  দয়া হেয়েছ  য, মুখ. িবষয়সমূেহর মেধ. পিরগিণত 

হেয়েছ। এমনিক এেক আkােয়েদর মূলনীিত এবং িশয়া ও  মা’তােজলী মাযহােবর কালামশােstর 

িবেশষt বেলও মেন করা হেয়েছ। 

sরণ রাখা pেয়াজন  য, আশােয়রীগণও আlাহর আদল বা nায়িবচারেক অsীকার কেরন না 

অথ8াৎ এমন নয়  য, আlাহেক অত.াচারী (আlাহ আমােদরেক kমা কrন) মেন কেরন –

 যখােন  কারােনর ssJ আয়াতসমূহ আlাহর nায়িবচােরর pমাণ বহন কের এবং  য  কান 

pকােরর জুলুমও অত.াচােরর অপবাদ  থেক pভ ু সtােক পিবtrেপ pকাশ কের। বরং 

িবতেক8র িবষয় হল এটা  য, মাnেষর বুিdবৃিt িক শরীয়ত, িকতাব ও snেতর সাহায. ব.তীত 

 কান কম8, িবেশষ কের ঐশী কম8কােNর মানদN িনrপেণ সkম যার উপর িভিt কের  কান 

কেম8র gহণ বা বজ8েনর অপিরহায8তা সmেক8 মnব. করা যােব?  যমন : বলেব  য, মু’

 মনগণেক  বেহেs, আর কােফরেদরেক  দাযেখ  pরণ করা মহান আlাহর জেn অপিরহায8। 
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না িক, এ ধরেণর িসdাn দান  কবলমাt ওহীর িভিtেত rপ পিরgহ কের, যা ব.তীত বুিdবৃিt 

 কান pকার িসdাn িদেত অপারগ? 

অতএব িবেরােধর  কndিবnd হল তােতই, যােক ‘বুিdবৃিtক ভাল- মn’ احلسن و القبح العقلی 

বলা হেয় থােক। আশােয়রীরা এেক অsীকার কের এবং sিনধ8ািরত িবষেয় (امور تکوينی) িব'াস 

sাপন কের, অথ8াৎ যা মহান আlাহ সmাদন কেরন তা- ই sকম8, আর (িবিধগত িবষেয়) িতিন 

যা আেদশ কেরন তা- ই ভাল এমন নয়  য,  যেহতু কম8িট ভাল, তাই িতিন এটা সmাদন কেরন 

বা সmাদন করার আেদশ pদান কেরন। 

িকnt, আদিলয়াহগণ িব'াস কেরন  য, কম8কাNসমূহ sিনধ8ািরত ও িবিধগত িহেসেব মহান 

আlাহর সােথ সsিক8তকরণ ব.তীতই, ভাল অথবা মn নােম অিভিষk হেয় থােক এবং 

মাnেষর বুিdবৃিtও একিট িনিদ8J সীমা পয8n ভাল- মnেক অnধাবন করেত ও pভ ু সtােক 

সকল pকার মnকম8 সmাদন করা  থেক পিবt ভাবেত সkম। তেব তা মহান আlাহর pিত 

আেদশ- িনেষধ করা (মহান আlাহ আমােদরেক রkা কrন) অেথ8 নয়। বরং এ অেথ8  য,  কান 

কম8 মহান আlাহর কামািলয়ােতর সােথ সsিক8ত িক- না। আর এর উপর িভিt কেরই মহান 

আlাহ কতৃ8ক মnকম8 সmাদনেক অসmব বেল মেন করা হয়। 

এটা অনsীকায8  য, এ িবষয়িটর িবশদ ব.াখ.া এবং আশােয়রীেদর পk  থেক বুিdবৃিtক ভাল-

মেnর ধারণার অsীকৃিত ও অবেশেষ যা তােদরেক আদিলয়াহেদর িবপরীত অবsােন দাঁড় 

কিরেয়েছ, তার জবাব pদান, এ pবেnর kdু পিরসের অসmব। অnrপ এ ব.াপাের 

 মা’তােযলীেদর বkেব.রও অেনক dব8লতা থাকেত পাের,  য সmেক8 যথাsােন আেলাচনা করা 

উিচৎ। িকnt বুিdবৃিtক ভাল- মেnর মূলভাc িশয়া সmpদায় কতৃ8ক গহৃীত, িকতাব ও snেতর 

উৎস  থেক অnেমািদত ও মাsমগণ (আঃ) কতৃ8ক grtােরাপকৃত হেয়েছ । 
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ফেল আমরা এখােন সব8পথেম আদেলর ধারণা সmেক8 ব.াখ.া pদান করব। অতঃপর মহান 

আlাহর এ িkয়াগত gেণর sপেk একিট বুিdবৃিtক pমােণর উেlখ করব। সব8েশেষ এ িবষয়িট 

সmেক8 িবদ.মান eাn ধারণাসমূেহর জবাব pদােন সেচJ হব।  

 

আদেলর  ) nায়পরায়ণতার (তাৎপযN  :  

আদেলর (عدل) আিভধািনক অথ8 হল বরাবর বা সমমান সsn করা এবং সাধারেণর ভাষায় 

অত.াচােরর (অপেরর অিধকার হরণ) িবrেd অপেরর অিধকার সংরkণােথ8 ব.বhত হয়। এ 

দৃিJেকাণ  থেক আদলেক িনmrেপ সংjািয়ত করা যায়। 

 اعطاء کل ذی حق حقه
যার যার অিধকার তােক pদান করা। 
অতএব সব8ােg এমন এক অিstেক িবেবচনা করেত হেব যার অিধকার আেছ; অতঃপর তার 
সংরkণেক nায়িবচার বা আদল (عدل), আর তার লংঘনেক অত.াচার বা জুলুম (ظلم) নামকরণ 

করা যায়। িকnt কখেনা কখেনা আদেলর ধারণার সmpসারেণ বলা হেয় থােক : 
  وضع کل شئ فی موضعه

pেত.ক বstেকই তােদর িনজ িনজ sােন sাপন করা। 
অথ8াৎ সকল িকছুেক যথাsােন সংsাপন অথবা সকল কম8েক উপযুkrেপ সsn করণই হল‘

আদল’। আর এ সংjাnসাের আদল, pjা (حکمت) ও nায়িভিtক কেম8র সমাথ8েবাধক অথ8 

বা pjাপূণ8 কম8 অেথ8 rপ পিরgহ কের। তেব িকrেপ ‘অিধকারীর অিধকার’এবং সকল 

িকছুর যেথাপযুk sান িনধ8ারণ করা হয় - এ সmেক8 বkব. অেনক - যা ‘আখলােkর দশ8ন’ও 

‘অিধকােরর দশ8ন’rেপ grtপূণ8 শাখা সৃিJ কেরেছ। sভাবতঃই এখােন আমরা এ িবষেয়র 

উপর আেলাচনা করেত পারব না। 
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এখােন লkণীয় িবষয় হল : সকল বুিdসsn মাnষই অnধাবন করেত পাের  য, যিদ  কউ 

 কান কারণ ছাড়াই  কান অনাথ িশ;র হাত  থেক এক টুকরা rিটও িছিনেয়  নয় অথবা 

িনরপরাধ মাnেষর রk ঝরায়, তেব  স জুলম কেরেছ এবং অপরােধ িলp হেয়েছ। আবার 

িবপরীতkেম, যিদ  কউ িছনতাইকারীর িনকট  থেক িছনতাইকৃত rিটর  লাকমা উdার কের, ঐ 

অনাথ িশ;েক িফিরেয়  দয় অথবা অপরাধী ঘাতকেক উপযুk শািs pদান কের, তেব  স 

nায়িবচার কেরেছ বা সিঠক কম8সmাদন কেরেছ। এ িসdাngেলা pভ ুকতৃ8ক িনধ8ািরত িবিধ-

িনেষেধর উপর িনভ8রশীল নয়। এমনিক যিদ  কউ  খাদার অিsেt িব'াসী নাও হেয় 

থােক, তেব  সও এ ধরেনর িসdাnই িনেব। 

িকnt এ ধরেনর িসdােnর gঢ় রহs কী বা  কান  স শিkর মাধ.েম মাnষ ভাল- মnেক 

অnধাবন কের ইত.ািদ িবষয়gেলােক দশ8েনর একািধক শাখায় আেলাচনা করেত হেব । 

িসdাn : আদেলর জেn িবেশষ ও সাধারণ এ d‘ধরেনর ভাবাথ8েক িবেবচনা করা  যেত পাের। 

এেদর একিট হল ‘অেnর অিধকার সংরkণ’এবং অপরিট হল ‘pjাপূণ8 কম8 সmাদন’

 যখােন‘অেnর অিধকার সংরkণ’এর একিট দৃJাnrেপ পিরগিণত হেব । 

অতএব আদেলর অিবে<দ. অথ8, সকল মাnষেক বা সকল িকছুেক এক বরাবর বা এক  রখায় 

sাপন নয়।  যমন : nায়পরায়ণ িশkক িতিনই নন িযিন পিরmমী বা অলস িনিব8েশেষ সকল 

ছাtেকই একrপ pশংসা বা ভৎ8সনা করেবন। অnrপ nায়িবচারক িতিনই নন িযিন িববাদপূণ8 

 কান সsদেক, কলেহ িলp d‘পেkর মেধ. সমানভােব বNন করেবন। বরং nায়পরায়ণ 

িশkক িতিনই িযিন সকল ছাtেক তােদর  যাগ.তাnসাের পুরs ৃত বা িতরsতৃ করেবন। 

তদnrপ nায়িবচারক িতিনই িযিন িববাদপূণ8 সsদেক এর pকৃত মািলেকর িনকট অপ8ণ 

করেবন। 

একইভােব pভরু pjা ও আদেলর দাবী এটা নয়  য, সৃিJর সবিকছুেকই সমানভােব সৃিJ 

করেবন।  যমন : মাnষেকও িশং,  কশর বা পাখা ইত.ািদ িদেবন। বরং সৃিJকত8ার pjার দাবী 

হল এই  য, িব'েক িতিন এrেপ সৃিJ করেবন যােত সব8ািধক কল.াণ ও উৎকষ8 অিপ8ত হয় এবং 
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িবিভn সৃJ িবষয়  যgেলা এ জগেতর sসংহত অংশসমূহ rেপ পিরগিণত,  স gেলােক 

এমনভােব সৃিJ করেবন,  যন ঐ চূড়াn উেdে9র (উৎকষ8 ও কল.াণ) সােথ সsক8যুk হয়। 

অnrপ pভরু আদল ও pjার দাবী হল এই  য, সকল মাnষেকই তার  যাগ.তাnসাের দািয়t 

pদান। অতঃপর তার sাধীন িনব8াচন kমতা ও pেচJার আেলােক তার িবচার করণ এবং 

পিরেশেষ তার কম8ফলsrপ তােক পুরs ৃত বা িতরs ৃত করা। 

 )َال يَُكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها(
 

আlাহ কারও উপর এমন  কান কJদায়ক দািয়t অপ8ণ কেরন না, যা তার সাধ.াতীত। (সূরা 

বাকারা -  ২৮৬) 

نَـُهْم بِاْلِقْسِط (  )َوُهْم َال يُْظَلُمونَ َوُقِضَي بـَيـْ
তােদর মীমাংসা nায়িবচােরর সােথ করা হেব এবং তােদর pিত জুলম করা হেব না। (সূরা 

ইউnস -  ৫৪) 

 )فَاْليَـْوَم َال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيًئا َوَال ُجتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ (
আজ কারও pিত জুলম করা হেব না এবং  তামরা যা কেরছ  কবল তারই pিতফল  দয়া হেব। 

(sরা ইয়সীন -  ৫৪) 

 

pভরু nায়পরায়ণতার pমাণ : 

ইিতপূেব8 ইি=ত করা হেয়েছ  য, pভুর nায়পরায়ণতা এক দৃিJেকাণ  থেক মহান আlাহর 

িহকমাত বা pjাধীন এবং অপর দৃিJেকাণ  থেক pjারই অিভn rপ। sভাবতঃই এর pমাণও 

 স যুিkর মাধ.েমই করা হেব যা pভুর pjােক pিতপাদন করার  kেt উপsাপন করা 

হেয়িছল। একাদশ পােঠ এ সmেক8 আেলাচনা করা হেয়েছ। ফেল এখােন আমরা এ সmেক8 

আর ও িবsািরত ব.াখ.া pদান করার  চJা করব। 
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আমরা ইিতমেধ.ই  জেনিছ  য, মহান আlাহ চূড়াn sাধীনতা ও kমতার অিধকারী। সmাব. 

অিsেtর জেn  কান কম8 সmাদন করার বা না করার  kেt িতিন  কান শিk কতৃ8ক pভািবত 

বা  কান শিkর িনকটই পরাভূত নন। বরং িতিন ইে< করেল  কান িকছু নাও করেত পােরন 

এবং যা িতিন সmাদেনর ইে< করেবন তাই করেবন। 

অnrপ িতিন  কান অথ8হীন ও অেহতুক ই<া  পাষণ কেরন না। বরং যা িকছু তাঁর পূণ8তমgেণর 

সােথ সাম}sপূণ8 তাই িতিন ই<া কেরন। যিদ তাঁর পূণ8তম gণ  কান কম8েক দািব না 

কের, তেব িতিন কখেনাই তা সmাদন কেরন না।  যেহতু মহান আlাহ চূড়াn পূণ8তার 

অিধকারী,  সেহরতু তাঁর ইরাদাও মূলতঃ সৃিJর কল.াণ ও পূণ8তার িদেকই হেয় থােক এবং যিদ 

 কান অিstশীেলর আিst িবে' অিনবায8 অকল.াণ ও অিভসmােতর কারণ হয়, তেব তা হেয় 

থােক pস=kেম। অথ8াৎ  যেহতু ঐ অকল.াণ সব8ািধক কল.ােণর অিবে<দ. িবষয়,  সেহতু 

pভরু ইরাদা বা ই<া উk সব8ািধক কল.ােণর অnগামী হেয় থােক। 

অতএব pভরু পূণ8তম gেণর দািব এই  য, িব' এমনভােব সৃিJ হেব যােত সিmিলতভােব 

সmাব. সব8ািধক পূণ8তা ও কল.াণ অিজ8ত হয়। আর এখােনই মহান আlাহর জেn pjা 

 নামক gণিট pিতপn হয়। (حکمت)

এর িভিtেত  যখােনই মাnেষর অিstলােভর সmাবনা িবদ.মান ও তার অিst সব8ািধক 

কল.ােণর উৎস,  সখােনই মাnষ সৃিJর  kেt pভুর ই<ার সমাপতন ঘেটেছ। মাnেষর একিট 

 মৗিলক িবেশষt হল এি)তয়ার ও sাধীন ই<া এবং িনঃসেnেহ sাধীন িনব8াচন kমতার 

অিধকার মাnেষর একিট অিstগত পূণ8তা বেল পিরগিণত। আর  য অিstশীল এ পূণ8তার 

অিধকারী,  স অিstশীল অপর  কান অিstশীল, যা এর অিধকারী নয়, তা অেপkা পণূ8তর 

বেল পিরগিণত হেব। িকnt sাধীনতার অিধকারী হওয়ার জেn অপিরহায8 হল : মাnষ  যমিন 

sকম8 ও যেথাপযুk কম8 সmাদেনর মাধ.েম অনn ও চূড়াn পণূ8তার িদেক অgসর হেত পারেব 

 তমিন kকম8 ও অপছnনীয় কেম8 িলp হেয় অনn dদ8শা ও kিতর পেথ পিতত হেত পারেব। 

তেব pভুর ইরাদার িবষয় হল মূলতঃ মাnেষর পূণ8তা pািp। িকnt মাnেষর sাধীন িনব8াচনাধীন 



131 
 

পূণ8তার অিবেয়াজন (الزمه)  যেহতু অধঃপতেনর সmাবনাযুk, যা পাশিবক কামনা ও শয়তানী 

pবণতার অnসরেণ অিজ8ত হয়,  সেহতু এ ধরেনর sাধীন িনব8াচনাধীন অধঃপতনও স=ত 

কারেণই pভরু ইরাদার িবষেয় পিরণত হয়। 

আবার  যেহতু সেচতনভােব িনব8াচন করার জেn ভাল ও মn পথgেলার সিঠক পিরিচত 

pেয়াজন  সেহতু মহান আlাহ মাnষেক যা িকছু তার কল.াণ ও  সৗভােগ.র কারণ, তার pিত 

আhান কেরেছন এবং যা িকছু অধঃপতন ও অকল.ােণর কারণ, তা  থেক িবরত থাকার িনেদ8শ 

িদেয়েছন যােত পূণ8তার পথ sগম হয়। অnrপ  যেহতু আlাহ কতৃ8ক pদt দািয়t মাnষেক 

তার কম8ফেল  পৗছঁােনার উেdে9 pণীত হেয়েছ এবং তা মহান আlাহর জেn  কান কল.াণ 

(বা অকল.াণ) বেয় আেন না,  সেহতু pভরু pjার দািব হল বাnার kমতাnযায়ী দািয়t pদান 

করা। কারণ  য দািয়t পালন করা অসmব,  স দািয়t অপ8ণ করাটা হেব অনথ8ক ও অেহতুক 

কম8। 

অতএব আদেলর pথম পয8ায় (িবেশষ অেথ8) অথ8াৎ দািয়t অপ8েণর  kেt nায়পরায়ণতা, এ 

যুিkেত pিতপািদত হয়  য, যিদ মহান আlাহ বাnাগেণর kমতািতিরk দািয়t তােদরেক 

pদান কেরন, তেব ঐ দািয়t সmাদন অসmব হেব এবং এিট একিট অনথ8ক কম8 বেল 

পিরগিণত হেব।(অথচ মহান আlাহর pjার দািব হল িতিন অনথ8ক  কান কম8 সmাদন কেরন 

না)। 

আবার বাnাগেণর মেধ. িবচােরর  kেt nায়পরায়ণতা, এর উপর িভিt কের pমািণত হয় 

 য, এ িবচারকম8 িবিভn pকার পুরsার ও শািsর  kেt বাnাগেণর অিধকার িনধ8ারেণর জেn 

সmািদত হয়। যিদ এ কম8 nায়নীিতর পিরপিn হয় তেব উেd9হীন কম8 বেল পিরগিণত হেব। 

(অথচ pjাবান আlাহর পেk উেd9হীন কম8 সmাদন অসmব, কারণ  সটা তাঁর pjার 

ব.িতkম)। 

অবেশেষ পুরsার ও শািs pদােনর  kেt nায়পরায়ণতা, সৃিJর চূড়াn উেdে9র আেলােক 

pমািণত হয়। কারণ িযিন মাnষেক তার sকম8 ও kকেম8র pিতফল pদােনর জেn সৃিJ 
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কেরেছন, যিদ িতিন তােদরেক তােদর লভ. ও pািpর ব.িতkম  কান পুরsার ও শািs pদান 

কেরন তেব তা তাঁরই উেd9েক ব.হত করেব। 

অতএব pভরু nায়পরায়ণতার সব8জনsীকৃত ও সিঠক দিলল হল এই  য, তাঁর সtাগত gণই 

pjাপূণ8 ও nায়পরায়ণ কেম8র কারণ এবং অত.াচার, অিবচার অথবা অনথ8ক ও অেহতুক কেম8র 

দািবদার  কান gণই তাঁর অিsেt িবরাজ কের না।  

 

কেয়কিট (াn ধারণার জবাব : 

১। সৃিJর মেধ. িবেশষ কের মাnেষর মেধ.  য �বসাদ9ৃ িবদ.মান, িকrেপ তা আlাহর pjাও 

nায়পরায়ণতার সােথ সাম}sপূণ8 হেত পাের?  কন pjাবান ও nায়পরায়ণ pভ ু সকল 

সৃিJেকই এক রকম কের সৃিJ কেরন িন? 

জবাব : অিstলােভর  kেt সৃিJর �বসাদ9ৃ, সৃিJ ব.বsার অপিরহায8তা ও কায8কারণেtর 

অধীন হেয় থােক। সৃিJkেলর সকেলই এক রকম হওয়ার ধারণা হল একিট sুল িচntা এবং যিদ 

িকিNত পয8েবkণ কির  দখেত পাব  য, এ ধরেনর ধারণা সৃিJ ধারার িবরধী �ব িকছু নয়। কারণ 

উদাহরণত : যিদ সকল মাnষই হয় পrুষ অথবা stী হত, তেব সৃিJর ধারা ব.হত হত এবং মানব 

সmpদায় িবলুp হেয়  যত। আবার যিদ সৃিJর সকেলই মাnষ হত তেব খাদ.াহরণ ও অnাn 

চািহদা পূরণ সmব হত না। অnrপ যিদ সকল প;- পাখী ও বৃkরািজ একই ধরেণর এবং একই 

রং ও �বিশেJ.র অিধকারী হত, তেব এ অসিণত কল.াণ, মেনামুgকর ও মেনাহর দৃে9র সৃিJ 

হত না। সৃিJর এ �বিচt ও �বসাদ9ৃ, বsর পিরবত8ন ও িববত8ন ধারায় একািধক শত8 ও 

কারেণর অধীেন rপপিরgহ কের। sতরাং মহান আlাহ  কান িকছুেকই সৃিJর পূেব8 তার িনিদ8J 

sান, কাল ও পােt sান  দন না, যােত nায়- অnােয়র  কান sান থাকেব। 

২) এ মহািবে' মানবজীবেনর অিst, যিদ pভরু pjার দাবী হেয় থােক তেব  কন মাnষেক 

মৃত.দান করা হয় এবং তার জীবেনর পিরসমািp ঘটােনা হয় ? 

উtর  :   
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pথমতঃ জীবন ও মৃত., এ িবে' sিনধ8ািরত িনয়ম- নীিতর অধীন ও কায8কারণেtর সােথ 

সsিক8ত এবং সৃিJ ব.বsার জেn অপিরহায8। িdতীয়তঃ যিদ  কান জীবn অিstশীল মৃতু.বরণ 

না করত, তেব পরবত8ী অিstশীেলর জেn  কান  kt pstত হত না। ফেল পরবত8ীরা এ জীবন

‘ও অিsেtর  সৗভাগ.  থেক বিNত হত। তৃতীয়তঃ ;ধুমাt মাnেষর কথাই যিদ ধরা হয় 

 য, সকল মাnষ অমর থাkক, তেব অিচেরই তােদর জেn এ িবে'র আবাসsল সংকীণ8 হেয় 

পড়ত আর ব.থা-  বদনা ও kুধার তীbতায় তখন সকেলই মৃতূ. কামনা করত। চতুথ8তঃ মানব 

সৃিJর প]ােত pকতৃ উেd9 হল, তােক অনn sখ ও �বভেব  পৗছঁােনা এবং যতkণ পয8n 

মানব সmpদায় মৃত.র মাধ.েম এ িব'  থেক sানাnিরত না হেব, ততkণ পয8n এ চূড়াn 

উেdে9  পৗছঁেত পারেব না। 

৩) এ সকল dঃখ- কJ,  রাগ- ব.ািধ, pকৃিতক dেয8াগসমূহ ( যমন : বnা ও ভূিমকs) ও 

সামািজক সংকট ( যমন : যুd ও অত.াচার) ইত.ািদর অিst িকrেপ মহান আlাহর 

nায়পরয়ণতার সােথ সাযুজ. রkা কের ? 

জবাব : pথমতঃ অনাকাংিখত pাকৃিতক dেয8াগ হল বstগত িkয়া pিতিkয়া ও সংঘেষ8র 

অিবেযাজ. ফল।  যেহতু এgেলার কল.াণ, অকল.ােণর উপর pাধাn িবsার কের,  সেহতু 

pjা- িবেরাধী নয়। অnrপ সামািজক অনাচােরর উdব হল মাnেষর sাধীনতারই অিবেযাজ. 

ঘটনা যা, pভরু pjারই দািব। তdপির, সামািজক জীবেনর কল.াণ, অকল.ােণর  চেয় অিধক। 

আর যিদ অকল.াণ, কল.ােণর উপর আিধপত. িবsার করত, তেব পৃিথবীেত  কান মাnষ অবিশJ 

থাকত না। িdতীয়তঃ এ dঃখ- dদ8শা ও সংকেটর অিst, একিদেক  যমন pকৃিতর রহs 

উদঘাটেন মাnেষর pেচJা এবং jান pযুিkর িবকােশর কারণ; অপরিদেক  তমিন, সংকটময় 

পিরিsিতর সােথ সংgাম করেণর মাধ.েম মাnেষর িবকাশ,  যাগ.তার psুটন, অgগিত ও 

পূণ8তার জn এক বৃহtম িনব8াহক। 
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সেব8াপির এ িবে' dঃখ- কJ এবং  য  কান সংকটময় পিরিsিতেত যিদ  কউ সিত.কার অেথ8ই 

�ধয8 ধারণ কেরন, তেব পরকালীন অনn জীবেন মহামূল.বান পুরsার লাভ করেবন এবং 

সেব8াtম পnায় এর িবিনময় পােবন। 

৪) এ জগেত সীমাবd পাপাচােরর জেn অনn শািs pদান, িক কের pভুর nায়পরায়ণতার 

সােথ সাম}sপূণ8 হয়? 

জবাব : sকম8 ও kকম8 এবং পরকালীন পুরsার ও শািsর মেধ. এক pকার কারণগত সsক8 

িবদ.মান, যা আlাহ কতৃ8ক  pিরত ওহীর মাধ.েম আিবsতৃ ও মাnেষর কণ8েগাচর করা হেয়েছ। 

 যমন কের এ িবে'  কান  কান ঘটনার সংঘটেন দীঘ8কাল ধের এর kpভাব বজায় থােক। 

 যমন : িনেজর  চাখ বা অেnর  চাখ িবনJ করেত এক মুহেত8র pেয়াজন, িকnt আমৃত. এর 

pিতফল বহন কের  যেত হয়।  তমিন ভয়ংকর পাপকম8সমূেহরও পরকালীন িচরsায়ী kফল 

বজায় থােক এবং যিদ  কউ এ িবে' এর kিতপূরেণর ব.বsা ( যমন : তওবাহ) না কের তেব 

এর kফল তােক অনnকাল পয8n বহন করেত হেব।  যমন কের এক মুহেত8র অপরােধর ফেল 

 কান মাnেষর আমৃত. অnt pভরু nায়পরায়ণতার সােথ  কান িবেরাধ সৃিJ কের না,  তমিন 

ভয়ংকর পাপাচােরর ফেল অনn শািstেত পিতত হওয়াও pভরু nায়পরায়ণতার ব.িতkম নয়। 

কারণ এিট হল পাপীর  সই কেম8র ফল যােত  স সেচতনভােব িলp হেয়েছ। 
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তথfসtূ:  

১. িবচু.িতর উদাহরণsrপ আমরা বলেত পাির,  কান  কান dীেনর অnসারীরা অত.াচারী 

ও pভাবশালীেদর সntিJর জn dীনেক ;ধুমাt সৃিJকত8ার সােথ মাnেষর সmক8 এবং 

dীেনর আহকামেক ;ধুমাt ধম8ীয় িকছু আচার আচরেণর মেধ.ই সীমাবd 

কেরেছন।িবেশষ কের রাজৈনিতক ও সমািজক কায8কলাপেক ধম8বিহভূ8ত বেল বণ8না 

কেরেছন।অথচ pিতিট ঐশী ধম8ই মাnেষর ইহ ও পরকালীন কল.ােণর জেn সামািজক 

 kেt ঐ সমােজর জনগেণর িদকিনেদ8শনার দািয়tভার gহণ কেরেছ।তেব মাnষ তার 

সীমাবd jােন এেক অnধাবন করেত অপারগ। এ িবষয়িটর ব.াখ.া যথাsােন বিণ8ত 

হেব।সব8েশষ নবী,  িযিন মহান pভ ু কতৃ8ক  pিরত হেয়েছন, স=ত কারেণই িব'জগেতর 

অিnম লg পয8n মাnেষর জn pেয়াজনীয় আেদশ িনেষধ ও পিরিচিত,  তার ( সব8েশষ 

নবী) িনকট  pরণ কেরেছন। আর এ কারেণই ইসলামী িশkার একটা িবেশষ অংশ 

জুেড় সামািজক, অথ8ৈনিতক ও রাজৈনিতক আেলাচনার grt িবদ.মান। 

২. সূরা আল িকয়ামাহ- ৫ ।( ْنَسانُ  يُرِيدُ  َبلْ  أََماَمهُ  لِيَـْفُجرَ  اْإلِ ) 

৩. ( ১০০০* ৫) / ১০০=৫০, ( ১০০* ১০) / ১০০=১০, . : ৫০/ ১০=৫ 

৪. তেব উিlিখত pমাণিটর  কৗশলগত pিkয়া: যিদ লাভবান হওয়ার ও সমূহ kিত 

 থেক  বেচ থাকার pবণতা মাnেষর িফতরাতগত চািহদা হেয় থােক, তেব  য dীন 

অফুরn লােভর এবং অসীম kিত  থেক রkার িন]য়তা  দয়ার দািবদার,  স dীন 

সmেক8 গেবষণা করা অপিরহায8 ( অিনবায8তা হল িকয়ােসর িভিtেত কােয8র অসmূণ8 

কারণ) ।িকnt লাভবান হওয়ার এবং kিত  থেক িনরাপেদ থাকার pবণতা pবণতা 

মাnেষর িফতরাতগত চািহদা।অতএব এেহন dীন সmেক8 গেবষণা করা অপিরহায8। 

এ pমাণিট যা ব.িতkমী যুিk ( الستثنائی قياس(  পdিতেত বণ8না করা হেয়েছ. িবেশষ 

 যৗিkক িবচার- িবেbষেণ হল, বুিdবৃিtক কায8করী িবিধ- িবধান এবং তােদর 
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মূল, িকয়ােসর িভিtেত অপিরহায8তা বা কােয8র ( কািkত ফল) কারণ ( ঐি<ক কম8)  

সmিক8ত। 

আমােদর িবষয়বstর আেলাচনায় ব.বhত pমাণিটেকও এrেপ বণ8না করা  যেত পাের 

যিদ মানবীয় উৎকেষ8  পৗছা মাnেষর িফতরাতগত চািহদা হেয় থােক, তেব  য িব'দৃিJ 

মাnেষর আিtক িবকােশর জn pেয়াজনীয় শত8, তার মূলনীিতর শনাkকরণ  অপিরহায8 

।িকnt উৎকষ8 সাধন িফতরাতগত চািহদার অnভূ8k ।অতএব উেlিখত মূলনীিতর 

শনাkকরণ অপিরহায8। 

৫.  লখেকর অপর একিট বই দশ8ন িশkােত ( অ’মুেজেশ ফলসােফ)  

পিরিচিত(  শনা’খত) িনবেn এ িবষেয় আেলািচত হেয়েছ । 

৬. pথেম িবমূত8ন অতঃপর সmpসারণ।অথ8াৎ বুিdবৃিt pথেম  কান gণেক িনিদ8J 

কের, অতঃপর এেক সাব8জনীনতা িদেয় থােক । 

৭. তেব ব.িতkম  কান ব.িk িযিন সেচতন অnj8ােনর অিধকারী, তােক অsীকার করা 

যায় না ।  যমন: পিবt নবীগণ ( আ.) ও ইমামগেণর ( আ.) সmেক8 আমােদর িব'াস 

 য, �শশেবও এ ধরেণর অnj8ানের অিধকারী িছেলন।এমনিক তােদর  কউ  কউ 

মাতৃগেভ8ও এ ধরেণর পিরিচিতর অিধকারী িছেলন। 

৮. সূরা rম- ৩০ ।( َها النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّيت  اللَّهِ  ِفْطَرتَ  اللَّهِ  ِخلَْلقِ  تـَْبِديلَ  َال  َعَليـْ  ) 

৯. জায়গা দখল, আরশ  থেক অধঃগমন এবং চম8চkুর মাধ.েম দশ8নেযাগ. এ ধারণা 

 পাষণ কের থােকন আহেল snােতর একিট িবেশষ  গািN ।আর িববত8ন ও িবকােশর 

ধারণা  পাষণ কের থােকন  হেগল, বাগ8সন, উইিলয়াম িজমস ও ওয়াইটেহেডর মত 

পি]মা দাশ8িনকগণ । তেব মেন রাখা উিচৎ  য, গিত ও অবsার পিরবত8নেক  খাদা 

 থেক িনিষd করেণর অথ8 এনয়  য, িতিন িsর ও অনড় । বরং তার সtাগত িsিতেক 

( (  ثبات বুঝান হেয়েছ এবং িsিত হল পিরবত8েনর িবপরীত ( (نقيض , িকnt িsরতা ও 
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গিতর সmক8 হল ( امللکه عدم ) আর গিতশীলতায় সkম  কান িকছু ব.তীত এ gেণ 

gণািnত হয় না । 

১০. মেন রাখেত হেব সৃিJর পূণ8তার অিধকারী হওয়ার অথ8 এটা নয়  য, তােদর বstগত 

�বিশJ. ও (  যমন:  দহ ও মাnষ)  খাদার জn সত. হেব ।কারণ এ �বিশJ.gেলা 

সীমাবd ও অপূণ8া= অিstশীেলর pমাণ বহন কের । ফেল পিরপূণ8 ও অসীম অিsেtর 

অিধকারী  খাদার জn এটা সত. হেত পাের না । 

১১. মহান আlাহ sাধীন িনব8stক অিst, অতএব মহান আlাহ ও jােনর অিধকারী। 

১২.  যথা সূরা বাকারা- ১৮৭, ২৩৫; আনফাল- ৬৬; ফাতহ- ১৮, ২৭; আল ইমরান- ১৪০-

১৪২; মািয়দাহ- ৭৪; তওবাহ- ১৬; মুহাmদ- ৩১ ইত.ািদ । 

১৩.  যমন এ আয়াত শরীেফ উেlখ করা হেয়েছ- ( نـَْيا َعَرضَ  تُرِيُدونَ  اْآلِخرَةَ  يُرِيدُ  َواللَّهُ  الدُّ ) অথ8াৎ 

 তামরা কামনা কর পািথ8ব সmদ আর আlাহর চান পরেলােকর কল.াণ ( সূরা 

আনফাল- ৬৭) । 

১৪. সূরা hদ- ৭, ১০৮, ১১৯; কাহাফ- ৭; মূলক- ২; যািরয়াত- ২৩, ৫৬; জািসয়াহ- ২৩; আল 

ইমরান- ১৫; তওবাহ- ৭২। 

১৫.  যমন: আইেনJাইন, মিরসন, আল.ািkস কাল8 ও অnাn pখ.াত jানী ব.িkগণ 

 খাদার অিst িশেরানাম pবেn িলেখেছন। 

১৬. িহnd  যাগীরা আিtকশিkেক অপব.বহােরর মাধ.েম অেনক অেলৗিকক ঘটনার জn 

 দয়। তেব ইসলােমর দৃিJেত তােদর এ pিkয়া সmূণ8 অৈবধ। 

১৭. আেরফগণ িkয়াগত একtবাদেক এ অেথ8 ব.বহার কের থােকন । 

১৮. সূরা hদ- ৭; সূরা মুলক- ২; সূরা কাহাফ; sরা যািরয়াত- ৫৬; সূরা তওবাহ- ৭২ । 
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১৯. kাযা ও pভুর ইরাদার মেধ. পারsিরক সmক8 ( িবষয়বst িহেসেব) সূরা আল 

ইমরােনর ৪৭তম আয়াতেক সূরা ইয়ািছেনর ৮২তম আয়ােতর উপর সমাপতেনর 

মাধ.েম ssJ হয়। 
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