মহা িবেশব্র পরেত পরেত রেয়েছ মহান আল্লাহ্র পিরিচিত ও িনদশর্ন
মহািবেশব্র পরেত পরেত রেয়েছ মহান আল্লাহ্র পিরিচিত ও িনদশর্ন । েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0
ইরশাদ কেরেছন:১
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অথর্াৎ- সমগর্ আছমান ও যমীেনর সৃিষ্টকতর্া আল্লাহ্র বয্াপাের িক েকান সেন্দহ আেছ?

২

আল্লাহ b আেরা ইরশাদ কেরেছন:৩
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অথর্াৎ- যমীেন রেয়েছ িবশব্াসীেদর জনয্ িনদশর্ন এবং েতামােদর িনেজেদর মেধয্ও, তাহেল েকন েতামরা
গভীর দৃিষ্টেত তা েদেখা না।

৪

সমগর্ সৃষ্ট বস্তু ও পর্কৃিত জগত হেলা আল্লাহ্র (0) অসীম জ্ঞােনর সুস্পষ্ট এবং েশর্ষ্ঠ িনদশর্ন। বস্তুর
পিরবতর্ন পর্িকর্য়ার মেধয্ই আল্লাহ্র (0) এবং তাঁর েকব্াদরাত, িহকমাত ও অনয্ানয্ সুমহান গুণাবিলর
পিরচয় লাভ করা খুবই সহজ। তাঁর অনন্ত-অেশষ দয়া, মায়া ও রাহমাত সমগর্ জগেতর সকল িকছুেক
জীবন ও অিস্ততব্ দান করেছ। জগেতর পর্িতিট বস্তুই অিস্ততব্ ও িবকাশ লােভর জেনয্ আল্লাহ্র (b) দয়ামায়া ও ইচ্ছার উপর িনভর্রশীল।
মহািবেশব্র পর্িতিট বস্তু ও অণু-পরমাণু মহাজ্ঞানী আল্লাহ রাবব্ুল ‘আলামীন’র মহা পর্জ্ঞা ও মহান বুিদ্ধবৃিত্তর
িকর্য়াশীলতার সাক্ষয্ বহন কের চলেছ। িবিচতর্, িবশাল, িনপুণ, িনখুঁত, বণর্াঢয্ ও অপরূপ এই সৃিষ্টজগেতর
শৃঙ্খলা ও িনয়মানুবিতর্তার পরেত পরেত রেয়েছ সবর্শিক্তমান আল্লাহ্র (b) মহাশিক্তর বাস্তব পর্মাণ ও
িনদশর্ন। অবাধয্তা-নাফরমানী আর সীমালঙ্ঘেনর দরুন অতীেতর িবিভন্ন জািত ও জনেগাষ্ঠীর ধব্ংস হেয়
যাওয়ার ভয়ানক ইিতহােসর মেধয্ রেয়েছ আল্লাহ্র (b) অসীম শিক্ত ও ক্ষমতার সুস্পষ্ট পর্মাণ। এসব
পর্মাণ ও িনদশর্নগুেলা দাশর্িনক পর্মােণর মত জিটল িকংবা গুরুভার নয়। বরং এ সবই হেলা মহান আল্লাহ্র
অনািদ-অনন্ত, সব্য়ংসম্পূণর্ অিস্ততব্ ও িবদয্মানতার অনাড়মব্র, সহজ-সরল ও পর্তয্ক্ষ পর্মাণ। মহািবেশব্র
১. ١٠ -سورة إبراهيم
২. ছূরা ইবরাহীম- ১০
৩. ٢١-٢٠ -سورة االذاريات
৪. ছূরা আয্ যািরয়াত- ২০-২১
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অপরূপ িবনয্াস, অগিণত অসংখয্ সৃষ্টকিণকার মেধয্ পারস্পিরক সংেযাগ, ঐকয্ ও িনভর্রশীলতা, সুষ্ঠুসুন্দর, িনখুঁত, সুশৃঙ্খল পিরচালনা ও পর্িতপালন- এসব িবষয়গুেলা এমন েয, িশিক্ষত, অিশিক্ষত েয েকউই
িনেজর সাধয্ানুযায়ী সাদা মন আর সতয্ােনব্ষূ দৃিষ্টেত তাকােল অনায়ােসই আল্লাহ্র (0) পিরচয় ও তার
একেতব্র তথা লা-শরীক হওয়ার পর্মাণ েপেয় েযেত পাের।
েকান এক ‘আরাবী কিব যথাথর্ই বেলেছন:. تدل على أنه الواحد-وفى كل شيئ له آية-  وكل نعيم ال محالة زائل-أال كل شيئ ما خال اهلل باطل
অথর্াৎ- েজেন েরেখা! আল্লাহ বয্তীত যা িকছু, সবই অনথর্ক-বািতব্ল আর সকল িন‘মাতই িনঃসেন্দেহ
িবলুপ্তশীল। পর্িতিট বস্তুেতই রেয়েছ তাঁর িনদশর্ন, যা তাঁর এককেতব্র পর্মাণ কের পর্দশর্ন।
যারা আল্লাহ ও ধেমর্ িবশব্াস কের না এবং জীব-জগত এেলােমেলাভােব এমিনেতই সৃিষ্ট ও উন্নিত লাভ
কেরেছ বেল মেন কের, যারা আল্লাহ্র িবদয্মানতা এবং তাঁর এককেতব্র িবষেয় জগত-পর্কৃিতর মােঝ েয
সব অকাটয্ দলীল-পর্মাণািদ রেয়েছ এবং তাঁর িবধােনর মেধয্ েয পর্গাঢ় িহকমাত িনিহত রেয়েছ েস সেবর
পর্িত দৃিষ্টপাত কের না, পর্খয্াত ইংেরজ পদাথর্ িবজ্ঞানী উইিলয়াম েকলিভন থমাস (W. kelvin Thomson,
1824-1907 A.D) তােত (ঐ সব েলাকেদর অজ্ঞতা, পক্ষপািততব্ ও সতয্িবমূখতা েদেখ) খুবই হতাশ ও
আশ্চযর্ািনব্ত হেয় ঐসব েলাকেদর সােথ ঠাট্টা-িবদর্ূপ কেরেছন। িতিন বেলেছন:- “মানুেষর পেক্ষ এ কথা
কল্পনা করাই কিঠন েয, েকান পিরকল্পনাকারী সৃজনশীল শিক্ত িবদয্মান থাকা ছাড়া জীবেনর সূচনা বা তা
চলমান থাকেত পাের িকংবা তা সচল থাকেত পাের। অথর্াৎ সিঠক পিরকল্পনাকারী ও সৃিষ্ট করেত সক্ষম
েকান সুমহান সত্তার অিস্ততব্ না থাকেল জগেত েকান িকছুই অিস্ততব্ লাভ করেত বা তার অিস্ততব্ সচল ও
িটিকেয় রাখেত িকংবা সৃিষ্টর ধারাবািহকতা বজায় রাখেত পাের না। আিম আন্তিরকভােব িবশব্াস কির েয,
েকান েকান ৈবজ্ঞািনকগণ জীব সম্পিকর্ত তােদর তািত্তব্ক গেবষণার েক্ষেতর্ এ জগেতর পর্কৃিত ও িবধান
সমূেহ (সৃিষ্টকতর্ার পিরচেয়র) েয সব অকাটয্ পর্মাণািদ রেয়েছ, তা তারা িবেশষভােব এিড়েয় েগেছন।
কারণ, আমােদর চারপােশ হাজােরা রকেমর অকাটয্ পর্মাণ উপিস্থত রেয়েছ যা এক মহাশিক্তশালী ও
মহাকুশলী বয্বস্থাপেকর অিস্তেতব্র সাক্ষয্ বহন করেছ। পর্কৃিতর মােঝ বতর্মান এ সব দলীল-পর্মাণ ও
িনদশর্ন আমােদরেক এক সব্য়ং সম্পূণর্, সব্াধীন, সাবর্েভৗম সত্তার সন্ধান েদয়। এই পর্মাণগুেলা আমােদর
বেল েদয় েয, পর্িতিট বস্তুই এক, অিদব্তীয় এবং িচরঞ্জীব মহান সর্ষ্টার সৃিষ্ট এবং সবাই তাঁরই উপর
িনভর্রশীল”।
পর্খয্াত ৈবজ্ঞািনক ও দাশর্িনক িনউটন বেলেছন- “সৃিষ্টকতর্ার িবদয্মানতার িবষেয় (অথর্াৎ সমগর্ জগেতর
একজন সৃিষ্টকতর্া েয আেছন েস বয্াপাের) েকানরূপ সেন্দহ েপাষণ কেরা না। কারণ, হঠাৎ কের
(অপিরকিল্পতভােব) সংঘিটত একিট ঘটনা এ সৃিষ্টর (এেতা সুিবনয্স্ত, সুসিজ্জত ও সুপিরকিল্পতভােব
২
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সাজােনা এই মহাজগত সৃিষ্টর) মূল (সৃিষ্টর উৎস বা কারণ) হওয়ার িবষয়িট েকানভােবই েবাধগময্ নয়”।
মনস্তত্তব্ ও সমাজতেত্তব্র উপর েলখক ও গেবষক, বৃিটশ দাশর্িনক েস্পন্সার (Spencer : 1820-1903) এ
পর্সেঙ্গ বেলন- “আমরা এ কথার সব্ীকৃিত িদেত বাধয্ েয, এ মহািবেশব্র িনতয্-ৈনিমিত্তক ঘটনা পর্বাহ
আমােদরেক এমন এক মহাশিক্তমান সত্তার সন্ধান েদয়, যােক অনুধাবন করা আমােদর পেক্ষ অসম্ভব।
ধমর্ই সবর্পর্থম এ সবর্শিক্তমান সত্তােক গর্হণ এবং মানব জািতেক তাঁর সম্পেকর্ জ্ঞান দান কের”।
আসেল েকব্ারআেন কারীেমর িনেম্নাক্ত আয়ােত আল্লাহ 0 এ কথািটই বেলেছন:৫
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অথর্াৎ- েকান মানব-দৃিষ্ট তাঁেক েদখেত পাের না, অথচ িতিন সকল িকছুই েদখেত পান এবং িতিন অতীব
সূক্ষ্ণদশর্ী এবং সবর্জ্ঞ।
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অষ্টাদশ শতেকর দাশর্িনক, েজয্ািতিবর্দ ও আকাশিবদ, েটিলেস্কাপ যেন্তর্র আিবষ্কারক উইিলয়াম হারেসল
(William Hershel : 1738-1822 ) বেলেছন- “জ্ঞান-িবজ্ঞােনর পিরিধ যতই িবস্তৃত হেব ততই একজন
অসীম শিক্তধর সৃজনশীল পর্াজ্ঞ কুশলীর অিস্ততব্ ও িবদয্মানতার উপর পর্মাণািদ বাড়েত থাকেব।
সূতর্: –
১) এগাছাতুল লাহ্ফান িল ইবিনল কব্ািয়য্ম আল জাওিযয়য্াহ
২) দারউ তা‘আরুিযল ‘আকব্ল ওয়ান্ নাকব্ল
৩) মুকব্ারানাতুল আদইয়ান।
৪) আল েকব্ারআন দয্া চয্ােলঞ্জ।

৫. ١٠٣ -سورة األنعام
৬. ছূরা আল আন‘আম- ১০৩
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