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ভূস্তমক্া
সক্ল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা‘আলার জনয। সালাত ও সালাম বস্তষকত
হহাক্ স্তপ্রয় হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম ও সক্ল নবীরাসূ লগলণর ওপর। আস্তম সাক্ষ্য স্তদস্তি, আল্লাহ বযতীত আর হক্ালনা সতয ইলাহ
হনই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর বান্দা ও রাসূ ল।
অস্তবশ্বাস, ধমকহীনতা আর নাস্তিক্যবালদর অস্তবরাম হধলয় আসা ঝলের মুলখ
পলে আজ আমালদর যু বসমাজ স্তদস্তিস্তদক্শূ নয। হয জাস্তত এক্ সময় হগাটা
পৃস্তিবীর হনতৃত্ব স্তদলয়লে, স্তবিৃ ত দু স্তনয়ার স্তদগ-স্তদগলে স্তবজয়াস্তভযান পস্তরিালনা
ক্লরলে, মহান খাস্তললক্র মহাপস্তবত্র স্তরসাললতর আললাক্মালা অন্ধক্ার পৃস্তিবীর
অস্তললত-গস্তললত হপৌঁলে স্তদলয় স্তবশ্ব-মানবতালক্ স্তহদায়ালতর রাজপলি এলন দাাঁে
ক্স্তরলয়লে, তৎক্ালীন পৃস্তিবীর মানবতার ঘালে হিলপ বসা সারশূ নয ধমকগুললার
হজর-জুলুম হিলক্ মুি ক্লর ইসলালমর আদল-ইনসালফর সু শীতল োয়াতলল
এলন আশ্রয় স্তদলয়লে, স্তশলক্কর স্তযন্দানখানা হিলক্ আযাদ ক্লর তাওহীলদর
হপয়ালা মানবতার অধলর তুলল ধলরলে- হসই জাস্ততই আজ সবকহারা। স্তবশ্ব
স্তবলজতা হসই জাস্ততই আজ স্তবলশ্বর সবলিলয় ভীতু ও পরাভূ ত জাস্তত। সবধরলনর
জুলুম আর জাহালত আজ হস জাস্ততর সবকত্র হজাঁলক্ বলসলে। তালদর নতুন
প্রজন্ম স্বীয় দীন-ধমক আর ঐস্ততহয হিলক্ সবকদা পালালনার পি খুাঁজলে।
পূ বকপুরুলষর হগৌরলবাজ্জ্বল অতীতলক্ পালশ হফলল হরলখ ক্ুফর, নাস্তিক্যবাদ আর
হপৌত্তস্তলক্তার হক্ালল ঝাাঁস্তপলয় পেলে।
উম্মাহর এই সবকনাশা সংক্টঘন পস্তরস্তিস্ততলত হক্ালনা সলিতন মানু লষর
পলক্ষ্ স্তক্ বলস বলস তামাশা হদখা সম্ভব? আস্তমও তাই পাস্তরস্তন। স্তনলজর সক্ল
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দু বকলতার ক্িা মলন হরলখই, পালিলয়র স্বল্পতা আর পলির বন্ধুরতার ক্িা
হজলনও আল্লাহর ওপর ভরসা ক্লর সামলন অগ্রসর হওয়ার সাহস হপলয়স্তে।
ক্ারণ সলন্দহ হনই, আজ হগাটা মুসস্তলম উম্মাহর ভাবী উত্তরাস্তধক্ারী যু বসমাজ
হযসব আগ্রাসন আর হুমস্তক্র সম্মু খীন নাস্তিক্যবাদ রলয়লে এর সামলনর
ক্াতালর। আর তাই স্তনলজর ঈমালনর দাস্তব পূ রলণর ললক্ষ্য নাস্তিক্যবালদর উৎস,
ক্াযকক্ারণ ও সমাধালনর ওপর ক্লয়ক্স্তট পৃষ্ঠা ক্লম িালনার প্রয়াস হপলয়স্তে।
যস্তদ এক্জন স্তদলশহারা পস্তিক্ও এর মাধযলম স্তদশা লাভ ক্লরন, এক্জন
আললাক্-সন্ধানীও যস্তদ এর মালঝ এতটুক্ু আললার হরখা খুলাঁ জ পান- তলবই
আমার শ্রম সািকক্। আল্লাহ তা‘আলা আমালদর সহায় হহান। আমীন।

আব্দু র রহমান আব্দু ল খাললক্
ক্ুলয়ত, ৭ জুমাদাল আউয়াল ১৪০৩ স্তহজরী
১৯ হফব্রুয়ারী, ১৯৮৩ ঈসায়ী
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নাস্তিক্যবালদর পস্তরিয়
আজ হগাটা পৃস্তিবী নানা সমসযায় জজকস্তরত। জ্ঞান-স্তবজ্ঞালনর জয়জয়ক্ার
অবিা আর নানা আস্তবষ্কালরর হনশায় এক্সময় সমগ্র মানবতা ক্ল্পনা ক্লরস্তেল
হয, এবার বুস্তঝ হগাটা পৃস্তিবী সু লখর আক্ালশ ডানা হমলল উেলব। স্তক্ন্তু তা আর
হলয় উলেস্তন। স্তবশ্ব যতই বস্তুগত উন্নস্ততর পলি অগ্রসর হলয়লে, ততই সংক্ট
আর মুসীবলতর গভীর হিলক্ গভীলর তস্তললয় হগলে। আজ আমালদর জীবলন
সম্পলদর প্রািুযকয এলসলে, পাস্তিকব স্তবলাস-বযসলনর সক্ল উপক্রণ স্তবদযমান
আলে। স্তক্ন্তু হনই সু খ ও শাস্তের নালমর হসই হসানার হস্তরণ। বরং প্রস্ততস্তনয়ত
এসব সমসযা ও সংক্লটর পস্তরমাণ হবলেই িললে। মানস্তসক্ িাঞ্চলয ও অস্তিরতা
িারপাশ হিলক্ আমালদর স্তঘলর ধলরলে। স্তফতনা ও ফাসাদ আমালদর ওপর
রাজত্ব ক্ালয়ম ক্লর আলে। স্বািকপরতা আর িস্তরত্রহীনতার সবকত্র জয়জয়ক্ার
অবিা। জুলুম আর স্তনযকাতন স্তনলজর সক্ল রূপ স্তনলয় নৃ তয ক্রলে। প্রস্তত
মুহূলতকই হক্উ হক্উ না রাজনীস্ততর বস্তলর পাো হলি। ধন-সম্পলদর ক্ারলণ
প্রস্ততস্তদনই মরলত হলি ক্াউলক্ না ক্াউলক্। দু ’এক্স্তট বযস্ততক্রম বাদ স্তদলয়
হগাটা পৃস্তিবীটাই আজ এসব সমসযার সম্মু খীন। আফলসালসর সলে বললত হলি,
মানবতার পাস্তিকব ও বস্তুগত উন্নস্তত এসব সমসযালক্ আলদৌ ক্মালত পালরস্তন;
বরং অস্তধক্াংশ হক্ষ্লত্র হদখা হগলে, মানু ষ যতটাই বস্তুগত উন্নস্তত লাভ ক্লরলে,
এসব সমসযার প্রলক্াপ ততটাই হবলেলে।
আর এসব সমসযা ও সংক্লটর অনযতম হক্ন্দ্রস্তবন্দু হললা নাস্তিক্যবাদ।
স্তক্ন্তু নাস্তিক্যবাদ স্তক্ প্রক্ৃত অলিকই হক্ালনা সমসযার নাম নাস্তক্ এটা এক্ই সলে
অনয স্তক্েু হিলক্ সৃ ষ্ট সমসযা ও সমসযার হক্ন্দ্রস্তবন্দুও? নাস্তিক্যবাদ সমসযা
বললত আসলল ক্ী হবাঝায়? এর উৎপস্তত্ত ও ক্াযকক্ারণ ক্ী? নাস্তিক্যবাদ
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সমসযার ইসলালম ক্ী সমাধান রলয়লে? সামলনর পৃষ্ঠাগুললালত আমরা এসব
প্রলেরই জবাব হখাাঁজার হিষ্টা ক্রলবা।
নাস্তিক্যবাদ বললত ক্ী হবাঝায়?
নাস্তিক্যবাদ মূ লত জগলতর সক্ল দীন ও ধমকলক্ অস্বীক্ালরর নাম। এটা
আল্লাহর অস্তিলত্ব স্বীক্ার ক্লর না। পরক্াল, জান্নাত স্তক্ংবা জাহান্নাম হক্ালনা
স্তক্েু লতই স্তবশ্বাস ক্লর না। এর মলত, এই পৃস্তিবী আর এখানক্ার পাস্তিকব
জীবনই সবস্তক্েু । এটাই শুরু আবার এটাই হশষ। নাস্তিক্যবাদ মূ লত আজ
হগাটা পৃস্তিবীর এক্স্তট পস্তরস্তিত মুখ। উত্তরাস্তধক্ারসূ লত্র ইউলরাপ ও আলমস্তরক্াসহ
হগাটা পাশ্চাতয পৃস্তিবী আল্লাহ ও জান্নাত-জাহান্নালম স্তবশ্বাসী স্তিস্টধমক হপললও
আজ হসখানক্ার মানু ষগুললা হক্বল পাস্তিকব জীবলনই স্তবশ্বাস ক্লর। স্তিস্টবাদ
আজ হসখালন এক্স্তট হসলক্লল স্তবশ্বাসরূলপ িান লাভ ক্লরলে। স্তগজকাগুললা হলয়
পলেলে প্রািীন ইস্ততহাস আর ঐস্ততলহযর স্মৃস্ততস্তিহ্ন রক্ষ্ার যাদু ঘর। মানু লষর
জীবলন এর এতটুক্ু প্রভাব আজ অবস্তশষ্ট হনই। অিি এর স্তবপরীলত
নাস্তিক্যবাদ ক্খন হয ধীলর ধীলর ইউলরাপ ও আলমস্তরক্ার সাংস্তবধাস্তনক্ ধলমক
পস্তরণত হলয় হগলে তা তারা জানলতও পালরস্তন। আর হসক্ারলণই তারা হসই
নাস্তিক্যবাদলক্ ক্খলনা ধমকস্তনরলপক্ষ্তাবাদ আবার ক্খলনা ধমকহীনতা বলল প্রমাণ
ক্রার হিষ্টা ক্লর। বাদবাস্তক্ আমালদর মলন রাখলত হলব, বানান আর উচ্চারলণ
স্তভন্নতা িাক্ললও এসব শলব্দর অিক ও তাৎপযক স্তক্ন্তু এক্ ও অস্তভন্ন।
প্রািয দু স্তনয়ার সবলিলয় বে রাষ্ট্র রাস্তশয়া হললা নাস্তিক্যবালদর লীলাভূ স্তম।
ক্মুযস্তনজলমর প্রাদু ভাক লবর হসই হগাো হিলক্ই রাস্তশয়া এলক্ বুলক্ আগলল
হরলখলে। সক্ল সংক্ট আর প্রস্ততক্ূলতা হিলক্ এলক্ রক্ষ্া ক্লরলে। ক্মুযস্তনজম
‘গালয়ব’ বা অদৃ লশয স্তবশ্বাস ক্লর না। এর মলত, পৃস্তিবীর এই জীবনই সবস্তক্েু ।
পৃস্তিবীলত মানু ষ হয লোই আর সংগ্রাম ক্লর, তাও মূ লত এখালন স্তটলক্
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িাক্ারই সংগ্রাম। রাস্তশয়া বযতীত প্রালিযর অস্তধক্াংশ হদশই এতস্তদন পযকে স্তহন্দু,
হবৌদ্ধ স্তক্ংবা ক্নফুস্তসয়াস ইতযাস্তদ ধমক-স্তবশ্বালসর ওপর প্রস্ততস্তষ্ঠত স্তেল। স্তক্ন্তু
পস্তশ্চমা নাস্তিক্যবালদর বাধভাঙা হজায়ালরর সামলন হশষ পযকে হসগুললা দাাঁস্তেলয়
িাক্লত পালরস্তন। হভলস হগলে প্রিণ্ড হরালতর হতালে।
হগাটা পৃস্তিবীর এমন সস্তেন ও ঝঞ্ঝাঘন অন্ধক্ার মুহূলতক আজও ইসলামী
স্তবশ্ব তাওহীদ আর অদৃ লশয স্তবশ্বালসর দীপস্তশখা স্তনলয় দাাঁস্তেলয় আলে। স্তক্ন্তু এর
িারপালশ নৃ তয ক্রলে প্রিণ্ড তুফান-বযাতযা। হযন হোৎ এলস এক্ ঝটক্ায়
স্তনস্তবলয় স্তদলব এই সবকলশষ প্রদীপস্তটর আললাটুক্ুও। তাই আমালদরলক্ এখনই
সতক্ক হলত হলব। এখনই হনলম পেলত হলব হক্ামর হবাঁলধ।
নাস্তিক্যবালদর ক্ারণ:
আজ হিলক্ মাত্র দু ই শ’ বের আলগও পৃস্তিবীলত নাস্তিক্যবালদর এতটা
েোেস্তে আর বাহাদু রী স্তেল না। স্তক্ন্তু পরবতকীলত গত দু ইস্তট শতাব্দী জুলে
এলক্র পর এক্ এমন অলনক্ উপাদান ততস্তর হয় যা হশষলমশ এই
নাস্তিক্যবাদলক্ এক্স্তট স্তবিৃ ত ধলমক পস্তরণত ক্লর। সামলনর পৃষ্ঠাগুললালত আমরা
পৃস্তিবীলত নাস্তিক্যবালদর স্তবিালরর উপাদান স্তনলয় আললািনা ক্রলবা।
এক্. ইউলরাপীয় স্তগজকা:
আজ হগাটা পৃস্তিবীলত ধমকহীনতা, অস্তবশ্বাস ও নাস্তিক্যবালদর স্তবিালরর জনয
সবকপ্রিম যালক্ দায়ী ক্রা যায় তা হললা ইউলরাপীয় স্তিস্টান স্তগজকা। ইস্ততহালস
হদখা যায়, এক্সময় হগাটা ইউলরাপ জুলে স্তেল স্তগজকার শাসন। পাদস্তর আর
পুলরাস্তহতরাই স্তেললন রালষ্ট্রর অনযতম সলবকাচ্চ ক্ষ্মতাধর বযস্তিবগক। আর এই
সু লযালগ তারা তখন স্তনলজলদর ইলিমলতা স্তিস্টধলমক ঢুস্তক্লয় স্তদলয়স্তেললন অসংখয
স্তমিযা, হভাজবাস্তজ আর ক্ুসংস্কার। স্তনলজলদর মন-মগলজ আসা অিকহীন স্তিো-
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ভাবনালক্ আসমানী পয়গাম বলল িাস্তললয় স্তদলত তালদর স্তবলবলক্ বাধলতা না।
ঈসা আলাইস্তহস সালাম-হক্ মানু ষ হিলক্ মা‘বুলদর িলর হপৌঁলে হদওয়া, শূ লল
প্রাণ স্তবসজকন আর হগাটা মানবতার ‘পাপমুস্তি’ ইতযাস্তদর মলতা মস্তিলষ্কর অসার
ক্ল্পনাগুললালক্ তারা ধলমকর মূ লনীস্ততলত রূপ স্তদলয়স্তেল। ধমকীয় স্তবষলয়র পাশাপাস্তশ
এই স্তবশ্ব, পৃস্তিবী ও জীবন সম্পলক্কও তারা স্তবস্তভন্ন অলীক্ ধারণা হপাষণ ক্রত
ও মানু ষলক্ তা জানাত। স্তক্ন্তু পরবতকীলত যখন ইউলরালপ জ্ঞান-স্তবজ্ঞালনর
জাগরণ আলস তখন ইউলরালপর মাস্তটলত জন্ম স্তনলত িালক্ন অসংখয
স্তবজ্ঞানীগণ। তারা পৃস্তিবীর রহসয ও স্তবজ্ঞালনর মাপক্াস্তেলত উত্তীণক প্রক্ৃত তিয
মানু ষলক্ জানালত শুরু ক্লরন, স্তেক্ তখলনাই স্তগজকার েঅেরালল লু ক্াস্তয়ত
স্তিস্টধলমকর বজাজাধারীরা আদাজল হখলয় তালদর স্তবরুলদ্ধ ময়দালন নালম। স্তগজকার
পুরলনা মতামতলক্ বাদ স্তদলয় যারা নতুন নতুন আস্তবষ্কৃত তবজ্ঞাস্তনক্ ধারণালক্
সতযায়ন ক্লরস্তেল তালদরলক্ অস্তবশ্বাসী, ধমকলরাহী আর স্তিনাস্তিক্ বলল আখযাস্তয়ত
ক্রলত িালক্। শাসক্লগাষ্ঠীলক্ হসসব তিাক্স্তিত ধমকলরাহীলক্ ধলর ধলর হতযা ও
আগুলন হপাোলত সু পাস্তরশ ক্লর। এভালবই হক্বল স্তগজকার মতামলতর স্তবরুলদ্ধ
ক্িা বলার ক্ারলণ হসসময় অগস্তণত-অসংখয প্রস্ততভাধর স্তবজ্ঞানীলক্ হারায়
ইউলরালপর মাস্তট ও মানু ষ।
স্তক্ন্তু স্তবজ্ঞালনর এই নব-জাগরলণর প্রবল হরাত বালু র বাধ স্তদলয় স্তগজকা
তালক্ আটলক্ রাখলত পালরস্তন। স্তবজ্ঞানীগণ প্রস্ততস্তনয়ত নতুন নতুন তিয ও
আস্তবষ্কার মানু লষর সামলন হপশ ক্রলত িালক্ন আর স্তগজকার পুলরাস্তহতরা এলক্র
পর এক্ হহাাঁিট হখলত িালক্ন। এভালব এক্ পযকালয় এলস স্তগজকার হগামর
মানু লষর সামলন ফাাঁস হলয় পলে। ইউলরালপর মাস্তটলত স্তবজ্ঞান ও স্তবজ্ঞানীগণ
উলে আলসন হনতৃলত্বর আসলন। মানু লষর মালঝ এক্ নবতর জাগরণ নালম।
তারা সক্লল স্তমলল এক্লযালগ হামলল পলে স্তগজকা ও স্তগজকার অস্তধবাসীলদর ওপর।
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আস্তবষ্কার ক্লর স্তগজকার হদওয়াললর হভতলরর এক্ লজ্জাক্র দু স্তনয়া। হযখালন
ভাললা মানু লষর হপাশালক্র হভতলর লু ক্াস্তয়ত স্তেল পাশস্তবক্ িস্তরলত্রর পুলরাস্তহত
নামধারী ক্তগুললা মানু ষ। তালদর অশ্লীলতা আর দু শ্চস্তরত্র হদলখ সাধারণ মানু ষ
স্তভরস্তম খাওয়ার উপক্রম হয়। স্তসদ্ধাে হয়- না এই স্তগজকার অধীলন আর িাক্া
যালব না। এসব হলাক্লদর হনতৃত্ব হিলক্ আমালদর অবশযই আযাদ হলত হলব।
আমালদর ওপর িাস্তপলয় হদওয়া ক্র আর িাাঁদাবাস্তজরও অবসান ঘটালত হলব।
এভালবই ইউলরালপর মানু ষগুললা এক্ ধলমকর হদাষ সব ধলমকর ওপর িাস্তপলয়
হদয়। এক্স্তট স্তবলশষ ধমকলক্ েু াঁলে হফললত স্তগলয় সব ধমকলক্ই েু াঁলে হফলল।
সক্ল নবী ও রাসূ লই তালদর িক্ষ্ুশূ লল পস্তরণত হন। হযলক্ালনা অদৃ শয স্তবষলয়র
প্রস্তত আহ্বানলক্ই তারা মস্তিলষ্কর ঊষর ক্ল্পনা আখযাস্তয়ত ক্লর স্তনলক্ষ্প ক্লর
আিক্ুাঁলে। ধমক পস্তরণত হয় তালদর প্রধান দু শমলন। আর এটাই স্তেল মূ লত
হগাটা স্তবশ্ব নাস্তিক্যবালদর প্রিম তুফান।
দু ই. পুস্তাঁ জবাদী স্তবলশ্বর অতযািার:
স্তগজকার প্রভাব হিলক্ ইউলরালপর মানু ষগণ তখনও পুলরাপুস্তর মুস্তি লাভ না
ক্রললও বালের শস্তি আর যন্ত্র আস্তবষ্কালরর ধারাবাস্তহক্তা শুরু হলত না হলতই
তালদর জীবনধারা সম্পূ ণকরূলপ বদলল হযলত িালক্। মানু ষ ক্ৃস্তষক্াজ বাদ স্তদলয়
স্তশলল্পর স্তদলক্ ঝুলাঁ ক্ পলে। েসামেপ্রভু ও জায়গীরদাররা তালদর বাপ-দাদার
পুরলনা ঐস্ততহয হেলে স্তদলয় স্তশল্প-ক্ারখানা গলে তুললত িালক্। এভালব
এক্পযকালয় অলনক্টা রাতারাস্ততই তারা আেুল ফুলল ক্লাগাে হলয় যায়। হসসব
স্তশল্প-ক্ারখানায় শ্রস্তমক্লদর তারা অনযায়ভালব বযবহার ক্রলত িালক্। তালদর
ওপর িাস্তপলয় হদয় নানারক্ম জুলুম-অতযািার আর হশাষলণর খড়্গ। ফলল
জাললম পুাঁস্তজবাদী আর মজলু ম শ্রস্তমক্ নালম মানু ষ দু ’স্তট হশ্রণীলত স্তবভি হলয়
পলে। অতযািালরর এই নতুন পন্থা উদ্ভাবলনর ফলল, পাশাপাস্তশ ধলমকর
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পতাক্াবাহীলদর অতযািারী হশ্রণীলদর সহায়তা স্তক্ংবা জুলুম-অতযািালরর হক্ষ্লত্র
নীরবতা অবলম্বন সাধারণ মানু লষর মলন ধলমকর স্তবরুলদ্ধ নতুন ক্লর হক্ষ্াভ আর
ঘৃ ণার আগুন জ্বালায়। এক্ পযকালয় মানু ষ আল্লাহর স্তিঅস্তিলত্ব সলন্দহ ক্রলত
শুরু ক্লর। ধমকলক্ তারা জুলুলমর হাস্ততয়ার স্তক্ংবা স্তনলদনপক্ষ্ সহায়ক্ স্তহলসলব
আখযাস্তয়ত ক্লর। ধমক তালদর পাস্তিকব সমসযার হক্ালনা সমাধান স্তদলত সম্পূ ণক
অক্ষ্ম- এমন স্তবশ্বাস তালদর মলধয বদ্ধমূ ল হলয় ওলে। আর এভালবই মানু লষর
জীবন হিলক্ ধলমকর প্রভাব-বলয় ধীলর ধীলর সংক্ুস্তিত হলয় হযলত িালক্। ফলল
মানু ষ স্তনলজই স্তনলজর পাস্তিকব সমসযা সমাধালনর জনয স্তবস্তভন্ন উপায়-উপক্রণ
খুাঁজলত িালক্। সস্ততয ক্িা স্তক্- এই হক্ষ্লত্রও ইউলরালপর স্তগজকা মানু লষর হক্ালনা
সহায়তা ক্রলত পালর স্তন।
স্ততন. নাস্তিক্যবাদী অিকনীস্ততর হগাোপত্তন:
নাস্তিক্যবালদর তুফান স্তবশ্ববযাপী েস্তেলয় হদওয়ার তৃতীয় উপক্রণ স্তেল
নাস্তিক্যবাদী অিকননস্ততক্ বযবিার উদ্ভাবন। আর এর মালঝ সবার আলগ হয
নামস্তট িলল আলস তা হললা ইয়াহূ দী বংলশাদ্ভূত জামকান স্তিস্টান (পরবতকীলত
নাস্তিক্) ক্াল মাক্কলসর উদ্ভাস্তবত ক্মুযস্তনজম। যস্তদও মানু লষর অিকননস্ততক্ সমসযা
সমাধালনর জনযই ক্মুযস্তনজলমর উৎপস্তত্ত হলয়স্তেল এবং পুাঁস্তজবাদী দু স্তনয়া ও
বযস্তিলক্স্তন্দ্রক্ ধন-সম্পস্তত্তর ধারার স্তবললাপ সাধন ক্লর সক্ল মানু লষর সমতার
ওপর স্তভস্তত্ত ক্লর সামযবাদী সমাজ গলে হতালার হশ্লাগান স্তনলয় এটা অস্তিলত্ব
এলসস্তেল; স্তক্ন্তু এর হতকাক্তকারা ধীলর ধীলর এলক্ ধমকীয় হপাশাক্ পরালত শুরু
ক্লরন। ফলল হসখালন আলি আলি অিকনীস্ততর সলে দূ রতম সংস্তশ্লষ্টতা হনই
এমন বহু স্তবষলয়রও অনু প্রলবশ ঘলট। এক্ পযকালয় তারা ধারণা স্তদলত শুরু
ক্লরন- মানু লষর জীবনটা হক্বল পাস্তিকব জগলতর জনযই। প্রভু, পরক্াল স্তক্ংবা
আত্মা বললত আসলল স্তক্েু হনই। আর তাই সৃ স্তষ্টর শুরু হিলক্ই মানু লষর আগ্রহ
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আর আক্াঙক্ষ্ার হক্ষ্ত্র হক্বল পাস্তিকব দু স্তনয়ার উন্নস্তত-অগ্রগস্তত। পরবতকীলত
মানু ষলক্ আরও জানালনা হয় হয, জগলতর ধমকগুললা মূ লত গরীবলক্ হশাষলণর
জনয ধনীলদর আস্তবষ্কৃত হাস্ততয়ারমাত্র। আমানত, সচ্চস্তরত্র ইতযাস্তদ আখলাক্গুললা
পুাঁস্তজবাদী স্বািকলক্ রক্ষ্ার জনযই িতুর মস্তিলষ্কর স্তিোর প্রসবমাত্র। আর এভালবই
সামযবাদীলদর স্তবশ্বালসর স্তভস্তত্ত গলে ওলে জগলতর সক্ল নবী-রাসূ ললর দু শমস্তনর
ওপর। তারা স্তবশ্বাস ক্রলত শুরু ক্লর- সমালজর সাধারণ মানু ষলক্ ঘুম পাস্তেলয়
হরলখ জুলুম-স্তনযকাতলনর পি সু গম ক্রার জনযই আস্তম্বয়ালয় স্তক্রাম জগলত এসব
ধলমকর প্রিার ক্লরস্তেললন। আর এভালবই অিকননস্ততক্ এই স্তবশ্বাসস্তট এক্ পযকালয়
সব ধলমকর দু শমন হলয় নাস্তিক্যবালদর এক্ নতুন তুফানরূলপ আত্মপ্রক্াশ ক্লর।
আরও আলগ হবলে বলা যায়, ক্মুযস্তনজমই স্তেল সম্ভবত নাস্তিক্যবালদর সবলিলয়
বে ও শস্তিশালী তুফান। ক্ারণ ক্মুযস্তনজলমর মূ ল হশ্লাগান আর দশকন স্তেল
সমালজর সাধারণ মানু লষর স্বািক সু রক্ষ্া স্তনস্তশ্চত ক্রা। বাস্তহযক্ভালব যা স্তেল
ইনসাফপূ ণক ও মানবতার জনয পরম উপক্ারী এক্স্তট দশকন। আর হযলহতু
সমালজর অস্তধক্াংশ মানু ষই স্তেল দস্তরর ও স্তনপীস্তেত-স্তনলেস্তষত হসলহতু
স্তনলজলদর মেল ও স্বালিকর ক্িা স্তিো ক্লর সাধারণ মানু ষরা হৃদলয়র দু য়ার খুলল
এলক্ স্বাগত জানায়। এটা আসন হগলে বলস তালদর মলনর মস্তণলক্াোয়। বস্তুত
হক্বল অিকননস্ততক্ দৃ স্তষ্টলক্াণ হিলক্ই নয়; এক্স্তট ধমকস্তবশ্বাস স্তহলসলবও এস্তট িান
হপলয় যায় তালদর মস্তিলষ্কর গভীলর।
আর এভালবই নতুন এক্স্তট অিকননস্ততক্ ধারার েদ্মাবরলণ নাস্তিক্যবাদ
পৃস্তিবীলত দ্রুত েস্তেলয় পেলত শুরু ক্লর। পরবতকীলত রাস্তশয়ায় সংঘস্তটত
বললশস্তভক্ স্তবপ্ললবর সাফলয ও তালদর রাষ্ট্রীয় ক্ষ্মতাগ্রহণ ইস্ততহালসর হমাে
ঘুস্তরলয় হদয়। তারা প্রক্ালশয ধলমকর গলা ক্াটলত শুরু ক্লর। নাস্তিক্যবাদ অস্তল-
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গস্তল হেলে এবার রাজপলি হনলম হুক্কাহুয়া ক্রলত িালক্। ধীলর ধীলর হগাটা
স্তবলশ্ব েস্তেলয় পলে এই প্রলয়ংক্রী তুফান।
ক্মুযস্তনজলমর স্তবশ্বাস স্তেল, হগাটা পৃস্তিবী এক্সময় তালদর প্রভাব-প্রস্ততপস্তত্ত
আর স্তবশ্বালসর ক্ালে অবশযই আত্মসমপকণ ক্রলব। আর হসক্ারলণ এটা শুধু
দাওয়ালতর হভতলরই তার ক্াযকক্রমলক্ সীমাবদ্ধ রালখস্তন; হগাটা স্তবলশ্ব এই আদশক
েস্তেলয় স্তদলত এক্ পযকালয় স্তবপ্লব আর রিাি সস্তহংসতার পি হবলে হনয়। ফলল
দ্রুত হগাটা স্তবলশ্ব এই আদস্তশকক্ স্তবপ্লব েস্তেলয় পলে। ধীলর ধীলর স্তবস্তভন্ন জাস্তত
স্তনলজর অজালেই নাস্তিক্তার পলি অগ্রসর হলত িালক্। স্তেক্ হযমনটা ঘলটস্তেল
িীলন ও রাস্তশয়ার সীমানার হভতলরর স্তবস্তভন্ন ইসলামী প্রজাতলন্ত্র। আজও
মাক্কসীয় স্তবশ্বালসর প্রজ্জ্বস্তলত নাস্তিক্যবালদর এই আগুন হগাটা স্তবলশ্ব দ্রুদ্রুত
হিলক্ দ্রুততর গস্ততলত েস্তেলয় পেলে। এমনস্তক্ ইসলালমর দু গক স্তহলসলব খযাত
আরব দু স্তনয়ায়ও মাক্কসীয় মতাদশক এলক্র পর এক্ হানা স্তদলয় যালি।
িার. বস্তুবাদী শস্তির সলে নাস্তিক্যবালদর স্তমলন:
আল্লাহর অস্তিলত্ব অস্বীক্ার আর নাস্তিক্যবালদর স্তদলক্ েু লট হযলত
মানু ষলক্ উদ্বু দ্ধক্ারী আলরক্স্তট উপাদান স্তেল নাস্তিক্যবালদর সলে বস্তুবাদী শস্তির
সস্তম্মলন। ক্ারণ মানু ষ হদখললা, হযস্তদন হিলক্ স্তগজকা ও স্তগজকার স্তবশ্বালসর শৃ ঙ্খল
হিলক্ স্তনলজলক্ আযাদ ক্রলত হপলরলে, হসস্তদন হিলক্ই ইউলরাপ তালদর ধারণা
মলত জীবলনর সব রহসয আস্তবষ্কার ক্রলত হপলরলে আর আলরাহণ ক্লরলে
বস্তুবাদী শস্তি ও উন্নস্তত-অগ্রগস্ততর সানু লদলশ। এক্ইভালব রাস্তশয়াও স্তনলজলক্
নাস্তিক্যবাদী রাষ্ট্র স্তহলসলব হঘাষণা ক্রার পরপরই রাতারাস্তত পস্তরণত হলয়লে
স্তবলশ্বর সবকাস্তধক্ শস্তিশালী রালষ্ট্র। তারা আরও হদখললা, হযসব রাষ্ট্র অদযাবস্তধ
ধমকলক্ আাঁক্লে ধলর আলে, বস্তুবাদী শস্তি ও স্তশল্প ইতযাস্তদর স্তদক্ হিলক্ হসগুললা
অনযলদর তুলনায় হযাজন হযাজন হপেলন পলে আলে। আর এভালবই তালদর
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মলন বদ্ধমূ ল গভীর স্তবশ্বাস গলে ওলে: নাস্তিক্যবাদই হললা শস্তি আর জ্ঞানস্তবজ্ঞালনর মূ ল িাস্তবক্াস্তে। ধলমকর নামই হললা মূ খকতা আর পশ্চাৎপদতা।
পাশাপাস্তশ বস্তুবাদী স্তবজ্ঞালনর নানা উদ্ভাবন আর আস্তবষ্কালরর ফলল হযলহতু মানব
জীবন অস্তধক্াংশ ক্ষ্লত্রই সহজতর হলয় পলেস্তেল এবং মানু লষর জীবন সু ন্দর ও
সু খময় ক্রার হক্ষ্লত্র এর প্রভাব সু স্পষ্টভালবই হয হক্ালনা মানু লষর হিালখ ধরা
পোর মলতা স্তেল, হস ক্ারলণ সহজাতভালবই মানু ষ ধমকীয় স্তবশ্বাস হিলক্ মুখ
স্তফস্তরলয় স্তনলত শুরু ক্লর। বস্তুবাদী জ্ঞান-স্তবজ্ঞানলক্ই এক্ সময় বস্তসলয় হদয়
মা‘বুলদর আসলন। ক্ারণ তালদর পূ ণক স্তবশ্বাস জলন্ম হয, এই মা‘বুদই পারলব
তালদর পাস্তিকব জীবলনর সক্ল সমসযার সমাধান স্তদলত। আরও আলগ হবলে, এই
নতুন মা‘বুদই তালদর অনয গ্রলহ যাওয়ারও স্বপ্ন হদখালত শুরু ক্লর। এভালবই
নাস্তিক্যবালদর সলে নতুন নতুন আস্তবষ্কার আর বস্তুবাদী জ্ঞান-স্তবজ্ঞালনর স্তমলন
মানু লষর হভতলর এই প্রগাঢ় স্তবশ্বাস জন্মায় হয, স্তবজ্ঞান হললা নাস্তিক্যবালদর
সহজাত ফলাফল। আর এভালবই এক্স্তট ভ্রাে স্তবশ্বালসর েদ্মাবরলণ এই তুফান
মানু লষর মলনর দস্তরয়ায় ঝে বইলয় স্তদলয় তালক্ অশাে ও সংক্ষ্ুব্ধ ক্লর হতালল।
পাাঁি. ইউলরাপীয় ঝলের মুলখ ইসলামী দু স্তনয়া:
বস্তুবাদী শস্তি আর ক্ষ্মতার মাস্তলক্ হলয় ইউলরাপ যখন তার মাস্তটলত
অসংখয স্তশল্প-ক্ারখানা গলে হতালল, তখন এসব ক্ারখানায় উৎপাস্তদত পলণযর
বাজার ও ক্াাঁিামাললর সন্ধালন তারা হগাটা পৃস্তিবীর স্তবস্তভন্ন ভূ খলণ্ড েস্তেলয় পলে।
আর হসসব ভূ খণ্ড হযলহতু অল্প পস্তরশ্রলম স্তক্ংবা সম্পূ ণক মুফলত স্তনজস্ব স্বািক
স্তসস্তদ্ধলত সবকদা তৎপর স্তেল, যার ফলল হসটা অজকলনর জনয তারা তালদর
সামস্তরক্ শস্তি বযয় ক্রা শুরু ক্লর। অপরস্তদলক্ ক্পাল খারাপ স্তেল ইসলামী
দু স্তনয়ার। এটা তখন দাস্তররয, পশ্চাৎপদতা, রাজননস্ততক্ ও সামস্তরক্ হক্ষ্লত্র
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দু বকলতার সবকস্তনম্ন িলর হপৌঁলে স্তগলয়স্তেল। পস্তরণস্ততলত ইউলরাপীয় ঔপস্তনলবস্তশক্
হামলার সামলন এটা হবস্তশক্ষ্ণ দাাঁস্তেলয় িাক্লত পারললা না। ফলল অলের
লোইলয় ইউলরালপর সামলন আত্মসমপকণ ক্লর বসললা ইসলামী দু স্তনয়া। সামস্তরক্
পরাজলয়র ধারাবাস্তহক্তা এক্ সময় আক্ীদা ও স্তবশ্বালসর পরাজয় পযকে স্তগলয়
হেক্ললা। ইউলরাপীয় ঔপস্তনলবস্তশক্ নাস্তিক্লদর প্রিণ্ড ঝলের সামলন ইসলামী
দু স্তনয়ার আক্ীদার ভীত নেবলে হলয় বজালস পোর উপক্রম হললা। এক্ পযকালয়
ইসলামী উম্মাহ স্তনলজর ইস্ততহাস-ঐস্ততহয হপেলন েু াঁলে হফলল ইউলরাপীয়
উপস্তনলবলশর অনু সরণ ক্রলত শুরু ক্রললা। ধীলর ধীলর তালদর হভতলর
অনু প্রলবশ ঘটললা নাস্তিক্যবাদী এই স্তবশ্বালসর হয, ধমকলক্ পস্তরতযাগ ক্লরই
ইউলরাপ উন্নস্ততর সানু লদলশ হপৌঁলে হগলে। হগাটা স্তবশ্ববযাপী নাস্তিক্যবালদর
স্তবিালরর হক্ষ্লত্র ইসলামী দু স্তনয়ার এই স্খলনও বযাপক্ ভূ স্তমক্া হরলখস্তেল।
েয়. নয়া স্তযস্তন্দস্তগ ও সভযতার আেম্বর:
পাস্তিকব জ্ঞান-স্তবজ্ঞালনর জাগরণ দু স্তনয়ার সামলন আরাম-আলয়শ, হভাগস্তবলাস আর প্রািুলযকর এক্ নয়া স্তদগলের উলন্মািন ক্লরস্তেল। হিাখ ধাাঁধালনা
বাস্তে-গাস্তে, হযাগালযাগ মাধযলমর স্তবস্ময়ক্র স্তবক্াশ আর স্তবলাস-বযসলনর সক্ল
উপায়-উপক্রলণর প্রািুযক, হপাশাক্-আশালক্র ঔজ্জ্বলয, উন্নত মালনর খাদযরলবযর
আেম্বর আর জীবলনর সক্ল হভাগ-সামগ্রীর ঘটা মানু ষলক্ তালদর পুরলনা
পৃস্তিবী হিলক্ সম্পূ ণক এক্ নতুন পৃস্তিবীলত স্তনলয় হগললা, হযখালন হভালগর সাগলর
বুাঁদ হলয় িাক্া োো জীবলনর আর হক্ালনা মালন স্তেল না তালদর ক্ালে।
সলন্দহ হনই, জগলতর ধমকগুললা হযই মূ লনীস্ততর ওপর দাাঁস্তেলয় স্তেল
নতুন জীবলনর এই সবস্তক্েু ই স্তেল স্তেক্ তার স্তবপরীত হমরুলত। ক্ারণ ধমক
স্বভাবতই মানু ষলক্ অপিয় হিলক্ স্তনলষধ ক্লর। জীবলনর সবকলক্ষ্লত্র বাোবাস্তের
পি পস্তরহার ক্লর মধযপন্থা অবলম্বলনর দীক্ষ্া হদয়। মদ, বযস্তভিার ও নগ্নতাসহ
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সক্ল হারাম ও অনযালয়র পি বজকলনর স্তনলদকশ হদয়। আর এলতই মানু ষ ধমকলক্
ভুল বুঝললা। দীন ও ধলমকর স্তহক্মত ও রহসয সম্পলক্ক অজ্ঞ মানু ষ ধলমকর এই
নীস্ততমালালক্ মলন ক্রলত লাগললা তালদর স্বাধীনতার পলির ক্াাঁটা স্তহলসলব।
তালদর মলন স্তবশ্বাস জন্মাললা, ধমক তালদর স্বাধীনতার পালয় হশক্ল পস্তরলয় স্তদলত
িায়। তালদর হভাগ-স্তবলালসর পলি অেরায় হলয় দাাঁোলত িায়। ফলল এভালব
ধলমকর প্রস্তত তালদর স্তবতৃষ্ণা ও স্তবরাগ আরও হবলে হগল। অস্তধক্ন্তু, ধলমকর পলি
আহ্বানক্ারীরাও তালদর দু শমলন পস্তরণত হললন। হয বযস্তিই জাহান্নালমর ভয়
হদস্তখলয় তালদর জান্নালতর স্তদলক্ উদ্বু দ্ধ ক্রলতা তালক্ই তারা ঘৃ ণা ক্রলত শুরু
ক্রললা। আর এভালবই স্তদলন স্তদলন ধমক-স্তবশ্বাস মানু লষর মধয হিলক্ বনবালস
িলল হগললা। মানু লষর মলনর আসনস্তট দখল ক্লর স্তনললা নাস্তিক্যবাদ।

সাত. স্তবরামহীন জীবলনর নাগরলদালা :
পস্তশ্চমা সভযতা জীবনলক্ উপলভালগর হযই দু য়ার পৃস্তিবীর সামলন খুলল
স্তদলয়স্তেল তালত হগাটা মানব জাস্তত উন্মাদ হলয় যাওয়ার জনয যলিষ্ট স্তেললা।
জীবলনর হভাগ-স্তবলালসর হাজারও উপায়-উপক্রণ হদলখ মানু লষর মািা খারাপ
হওয়ার উপক্রম হললা। হসগুললার হভাগ-সলম্ভালগর পলি হদৌোলত স্তগলয়
এক্সময় মানু ষ তার িারপালশর সবস্তক্েু বরং এক্স্তদন স্তনলজলক্ও ভুলল হগললা।
জীবনলক্ সহজ ক্রার জনয অস্ততস্তরি অলিকর প্রলয়াজন হললা। আর এই িাস্তহদা
হমটালত স্তগলয় মানু ষ তার পস্তরশ্রম আর ক্লমকর পস্তরস্তধও আরও স্তবিৃ ত ক্রললা।
এক্সময় পুরুলষর এক্ার শ্রম পস্তরবালরর বযাপক্ িাস্তহদা হমটালত বযিক হলল
এক্সময় অেঃপূ লরর নারীও পুরুলষর ক্াাঁলধ ক্াাঁধ স্তমস্তললয় ক্াজ ক্রার জনয
ঘলরর হিৌক্াে হপস্তরলয় বাইলর হনলম এললা। জীবলনর প্রলু ব্ধক্র হাতোস্তনলত
সাো স্তদলয় হভালগর সাগলর বুাঁদ হলয় িাক্ার জনয প্রলয়াজন হললা আরও অিক ও
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প্রািুলযকযর। ফলল মানু ষ আরও বাস্তেলয় স্তদললা তার ক্ালজর গস্তত। এভালব মানু ষ
এক্সময় হমস্তশলন পস্তরণত হললা। জীবলনর প্রলয়াজন হমটালনার জনয যার ক্াজই
স্তদন-রাত হক্বল ঘুরলত িাক্া। ফলল এক্স্তদন মানু ষ তার স্তনলজলক্ স্তনলয় স্তিোভাবনার সময়টুক্ুও হাস্তরলয় হফলললা। স্তনলজর িান ও অবিান, স্তনলজর পস্তরিয়
ও গেবয এসব স্তনলয় ভাবার হক্ালনা সু লযাগই তার রইললা না। হভার হলতই হস
ক্ালজ হনলম যায়। স্তদলনর হশষ প্রালে ক্ালজর হশলষ িলল যায় মলনর িাস্তহদা
হমটালত হভাগ-স্তবলালসর সন্ধালন। এটাই পস্তরণত হয় তার প্রাতযস্তহক্ রুস্তটলন।
ফলল ধমক স্তনলয় স্তিো-ভাবনার ক্িাও মানু ষ এক্সময় ভুলল যায়। মানু লষর
জীবলন স্বাভাস্তবক্ভালব ততস্তর সহজাত স্তক্েু প্রে স্তনলয় স্তিো-গলবষণা ক্রার
ক্িাও তার মলন পলে না। তার ভাবনালতও হক্ালনা স্তদন আলস না: হক্ এই
পৃস্তিবীর রষ্টা? আমালদর হক্ সৃ স্তষ্ট ক্লরলেন? আর হক্নই বা সৃ স্তষ্ট ক্লরলেন?
আমালদর গেবয হক্ািায়? এই পৃস্তিবীর হক্ালনা শুরু বা হশষ আলে স্তক্?
মানু লষর মালঝ ধনী-গরীব, জাললম-মজলু ম আর হতযাক্ারী ও স্তনহলতর এই
হশ্রণীলভদ হক্ন? সস্ততয ক্িা হললা, জীবন-িলক্রর অস্তবরাম ঘূ ণকন তালক্ এগুললার
জবাব হখাাঁজার অবসরটুক্ুও হদয়স্তন।
এই স্তেল নাস্তিক্যবালদর প্রাদু ভকাব ও দু স্তনয়াবযাপী তার ভয়ংক্র
সয়লালবর ক্লয়ক্স্তট উলল্লখলযাগয ক্ারণ। এবার আমরা হদখলবা, নাস্তিক্যবালদর
স্তবক্াশ ও স্তবিালরর ফলল আমালদর সমক্ালীন জীবলন ক্ী প্রভাব পলেলে? এটা
আমালদর জীবলনর জনয হক্ান ধরলনর সবকনাশ হডলক্ এলনলে?
নাস্তিক্যবালদর স্তবক্াশ ও স্তবিালরর প্রভাব
এক্. মানস্তসক্ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অস্তনঃলশষ অস্তিরতা:
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নাস্তিক্যবাদ এক্জন মানু লষর জীবলন হযসব অস্তভশাপ আর সবকনাশ
হডলক্ আলন তার হভতলর সবার প্রিলমই আলস মানু লষর মানস্তসক্ দ্বন্দ্ব-সংঘাত
ও হপলরশানী, মলনর িাঞ্চলয ও অস্তিরতা। প্রলতযক্স্তট মানু লষর হভতলর
সহজাতভালব স্তক্েু প্রে জাগলব এটাই স্বাভাস্তবক্? হক্ন আমালদর সৃ স্তষ্ট ক্রা
হলয়লে? হক্ আমালক্ সৃ স্তষ্ট ক্লরলেন? আর আস্তম যাব-ই বা হক্ািায়? এটা স্তেক্
হয যাস্তন্ত্রক্ জীবলনর অস্তবরাম ঘূ ণকন মানু ষলক্ অস্তধক্াংশ সময়ই এসব প্রে স্তনলয়
স্তিো-ভাবনার সময় হদয় না। স্তক্ন্তু তারপলরও ক্খলনা ক্খলনা মানু ষ জীবলন
িলার পলি ধাক্কা হখলয় স্তনলজর অজালেই এসব প্রলের জবাব খুাঁজলত িালক্।
স্তবস্তভন্ন অসু খ-স্তবসু খ আর হরাগ-বযাস্তধলত আক্রাে হলয় স্তক্ংবা বন্ধু-বান্ধব ও
ক্ালের মানু ষ হাস্তরলয় হোৎ মানু লষর মনখাস্তন বযাক্ুল ও উদাস হলয় ওলে।
এভালব েন্দময় জীবলন হোৎ যখন েন্দপতন ঘলট, তখন মানু ষ স্তনলজর অস্তিত্ব
ও গেবয স্তনলয় স্তিো-স্তফস্তক্র ক্রলত বাধয হয়। স্তক্ন্তু আল্লাহর স্তিঅস্তিলত্ব
অস্বীক্ালরর তিাক্স্তিত নেবলে স্তভস্তত্তর ওপর গলে ওো নাস্তিক্যবাদ হযলহতু
এসব প্রে ও তার জবাব সম্পলক্ক স্তনতােই অজ্ঞ, হসলহতু এটা হক্ালনা স্তদনও
মানু ষলক্ এসব প্রলের হক্ালনা জবাব স্তদলত সক্ষ্ম হয় না। ফলল জীবলনর এসব
প্রে মানু লষর মলন ধাাঁধা হলয় ভয়-ভীস্তত ও হপলরশানীর জন্ম হদয়। এটা সবকদাই
তার স্তবলবক্লক্ যন্ত্রণার আগুলন জ্বালালত িালক্।
এক্সময় পৃস্তিবীর মানু ষ তদনস্তন্দন ক্াজ-ক্লমকর স্তবরস্ততলত আক্াশপাহাে, সাগর-নদী আর বন-বনানী স্তনলয় হমলত উেলতা। ফুললর বাগান আর
ফুললর সলে সখযতা গেলতা। বলনর পাস্তখর সলে গান গাইলতা। প্রাক্ৃস্ততক্ এসব
হসৌন্দযক ক্খলনা ক্খলনা তালক্ স্তনজ রষ্টা আর রলবর পস্তরিয় হপলত সাহাযয
ক্রলতা। এগুললার পরশ হপলয় এক্ সময় হস আপন প্রভুর সাস্তন্নলধযর স্তশহরলণ
ধনয হলতা। স্তক্ন্তু দু ভকাগযক্রলম আজ মানু লষর পুলরা সমাজ ও আশপালশর
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সবস্তক্েু ই যাস্তন্ত্রক্তায় পস্তরণত হলয়লে। আজ মানু ষ তার িারপালশর হযস্তদলক্ই
তাক্ায় আক্াশিুম্বী দালান-হক্াো, যানবাহলনর ক্ান-ফাটা হিাঁিালমস্তি োো স্তক্েু ই
হদখলত ও শুনলত পায় না। সেলক্র হিাখ ধাাঁধালনা আললাক্মালা তার মলনর
আভাটুক্ু ক্খন হক্লে স্তনলয় হগলে তা হস স্তনলজও জালন না। আর এভালবই হস
তার রব সম্পলক্ক স্তিো-ভাবনার প্রাক্ৃস্ততক্ সু লযাগ হিলক্ বস্তঞ্চত হয়। ফলল তার
হপলরশানী হক্বল বােলতই িালক্।
প্রািীন ক্াললর সমাজ বযবিায়ও স্তেল সহজতা আর সারললযর এক্
অনু পম হসৌন্দলযকর হশাভা। হসখালন পরস্পলরর সাহাযয-সহলযাস্তগতা স্তেল সু ন্দর
সমালজর এক্স্তট অনস্বীক্াযক উপাদান। স্তবপদ-আপলদ এলক্ অপলরর ক্ালে েু লট
আসা, সাহালযযর হাত বাস্তেলয় হদওয়া, সু খ ও দু ঃখলক্ পরস্পর ভাগাভাস্তগ ক্লর
ক্াাঁলধ ক্াাঁধ স্তমস্তললয় হবাঁলি িাক্া স্তেল সমালজর প্রলতযক্স্তট মানু লষর জীবলনর
বািব স্তিত্র। স্তক্ন্তু আধু স্তনক্ সমালজ মানু ষ স্তনলজর দু ঃলখর ক্াস্তহনী হশানালনার
জনয ক্াউলক্ খুাঁলজ পায় না। স্তনলজর অস্তিরতার ক্িাগুললা বলার জনয হক্ালনা
সু হৃদ হদখলত পায় না। জীবন পলি িললত স্তগলয় হোৎ হহাাঁিট হখলয় পলে হগলল
হক্উ হয তালক্ হাত ধলর উোলব এমন হক্ালনা আশার আললা তার হিালখ পলে
না। আর হসক্ারলণই ভস্তবষযৎ স্তনলয় তার এতটা ভয়, এতটা অনািা। সেই
ধারাবাহিকতায় েমাজের েবগুজলা মানুষ সকবল হনজের ভহবষযৎ
গড়ার স্বপ্ন-স্তনলয় দু ই হাত ভলর ধন-সম্পদ উপাজকলনর জনয ঘলরর বাইলর
হবস্তরলয় পলে। এখালন হবাঝার হিষ্টা ক্রুন, যস্তদ এই অবিায় মানু ষ আল্লাহর
ওপর স্তবশ্বাস ক্রলতা, তলব হস ভস্তবষযলতর জনয এতটা হপলরশান আর বযাক্ুল
হলয় উেলতা না। ক্ারণ হস আল্লাহর ওপর ভরসা ক্লর স্বাভাস্তবক্ গস্ততলতই পি
িললতা। আর এই স্তবশাল সমসযার সমাধানও হলয় হযলতা অস্তত সহলজ। স্তক্ন্তু
নাস্তিক্যবাদ এই সমসযার হক্ালনা সমাধানই স্তদলত পালরস্তন। ক্ারণ এর মলত,
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মানু ষই হতা তার সবস্তক্েু র রষ্টা। সু তরাং এসব সমসযার সমাধানও তালক্ই হবর
ক্রলত হলব। আর এভালবই সমালজর প্রলতযক্স্তট মানু ষই বযস্তিস্তিোয় বযস্ততবযি
হলয় ওলে। হলয় ওলে িরম স্বািকপর।
দু ই. বযস্তিস্তিো ও স্বািকপরতা:
ভস্তবষযৎ সম্পলক্ক এক্ অজানা ভীস্তত ও শঙ্কা আর মানস্তসক্ হপলরশানী
ও অস্তিরতার অস্তনবাযক পস্তরণস্তত এই হয, সমালজর মানু ষগুললা সতত
আত্মস্তিোমগ্ন ও িরম স্বািকপর হলয় পেলব। অলনযর স্তিো-ভাবনা বাদ স্তদলয় সদাসবকদা স্তনলজর স্বািকস্তসস্তদ্ধর স্তিোই হলব তার স্তদন-রালতর সাধনা। ক্ারণ ধমক
মানু ষলক্ সব সময় অলনযর জনয স্তনলজর সাধযমলতা বযয় ক্রলত উদ্বু দ্ধ ক্লর।
আল্লাহর স্তরযামস্তন্দ লাভ ক্রলত হলল পলরর ক্লযালণ পূ ণক স্তনলবস্তদত হলত হলবএমন দীক্ষ্া হদয়। স্তক্ন্তু অপলরর ক্লযাণক্াস্তমতা, দয়া ও মমতা প্রদশকন আর
পরস্তহতব্রলতর উৎসমূ ল হসই ধমকই যখন মানু লষর জীবন হিলক্ স্তবদায় হনয়,
তখন স্বাভাস্তবক্ভালবই তার জায়গা এলস দখল ক্লর বযস্তিস্তিো ও
আত্মপরায়ণতা। হসক্ারলণই নাস্তিক্যবাদী সমালজ আমরা হদখলত পাই, হসখালন
হক্উ ক্ারও সাহালযয এস্তগলয় আলস না। দস্তরর ও গরীব মানু লষর প্রস্তত হক্উ
সহমস্তমকতা ও মমত্বলবাধ হদখায় না। এভালব এক্সময় স্বািকপরায়ণতার পস্তরস্তধ
বােলত িালক্। মানু ষ স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমনস্তক্ েী-পস্তরবার ও
বাবা-মালক্ও ভুলল যায়। পলরর মেললর জনয হস হক্বল তখনই স্তিো ক্লর,
যখন হসটা তার স্বািকস্তসস্তদ্ধর হক্ষ্লত্রও ক্ালজ আলস। স্বািকপরতার এই সয়লালবর
হক্ষ্লত্র মানু ষলক্ আরও সামলন হেলল হদয় পাস্তিকব হভাগ-স্তবলালসর প্রস্তত তার
স্তবশ্বাস ও স্তিোধারা। নাস্তিক্যবাদী সমাজ বযবিায় হযলহতু জীবলনর সবধরলনর
স্তবলাস-বযসনলক্ হালাল হঘাষণা ক্রা হলয়লে, হস ক্ারলণ মানু ষ হসসব হভালগ
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স্তনলজলক্ জস্তেলয় স্তনলত স্বািকস্তিো বাদ স্তদলয় আর হক্ালনা স্তক্েু রই হতায়াক্কা ক্লর
না। ক্ারণ হস খুব ভাললা ক্লরই জালন, পলরর জনয স্তিো এ হক্ষ্লত্র তার
হক্ালনাই উপক্ালর আসলব না। আর এভালবই হগাটা স্তবলশ্ব এ মহামারী েস্তেলয়
পলে দাবানললর হিলয়ও দ্রুত গস্ততলত।
স্ততন. জীবলনর লাগামহীনতা ও অপরাধ-প্রবণতা
নাস্তিক্যবাদ মানু লষর মন ও মননলক্ সস্তেক্ ও সু িভালব প্রস্ততপালন
ক্লর না। তালক্ ভাললা ও হসৌন্দলযকর দীক্ষ্া হদয় না। হক্ালনা স্তদনও তালক্ তার
রলবর ভয় হদখায় না, স্তযস্তন স্তনরের তালক্ হদলখ িলললেন। তার প্রস্ততস্তট
ক্মকক্ালণ্ডর স্তবন্দু-স্তবসগক সম্পলক্কও পূ ণক অবগত রলয়লেন। এক্ারলণই এক্জন
নাস্তিক্ রূঢ়-স্বভাব ও অনু ভূস্ততহীন হলয় হবলে ওলে। ফলল তার হগাটা জীবনটা
হলয় ওলে স্তনয়ন্ত্রণশূ নয ও লাগামহীন। অনযায় ও অপরাধ হিলক্ তালক্ স্তফস্তরলয়
রাখার মলতা হক্ালনা বস্তু তার হভতলর িালক্ না। নযায় ও সততার প্রস্তত তালক্
হক্ালনা স্তক্েু উদ্বু দ্ধ ক্লর না। বরং এর স্তবপরীলত নাস্তিক্যবাদ তার ক্ালন ক্ালন
প্রলরাস্তিত ক্লর হয, এ পৃস্তিবীলত তুস্তম এভালবই হোৎ ক্লর িলল এলসলো।
হতামালক্ হক্উ সৃ স্তষ্ট ক্লরস্তন অিবা তুস্তম স্তনলজই স্তনলজলক্ সৃ স্তষ্ট ক্লরলো। আর
পৃস্তিবীলত তুস্তমও লালখা প্রাণীর মলতা এক্স্তট প্রাণী। ফলল তার হভতলর ধীলর
ধীলর জন্তু-জালনায়ালরর গুণাবলী হবলে উেলত িালক্। ওভালবই হস স্তনলজলক্
প্রক্াশ ক্রলত উদ্বু দ্ধ হয়। স্তক্ন্তু ক্খলনা ক্খলনা যস্তদ সমাজ স্তক্ংবা পস্তরস্তিস্তত
তার স্বািকস্তসস্তদ্ধর পলি ক্াাঁটা হলয় দাাঁোয়, তখন হস হসই ক্াাঁটা উপলে হফললত
স্তবস্তভন্ন ক্লা-হক্ৌশল স্তক্ংবা হজার-জবরদস্তিতার আশ্রয় হনয়। স্তক্ন্তু হক্ালনা
অবিালতই তালক্ পূ ণকরূলপ লাগাম পরালনার মলতা হক্উই িালক্ না। ক্ারণ হস
হক্ালনা রবলক্ ভয় ক্লর না। ক্ারও ক্ালে জবাবস্তদস্তহর হক্ালনা স্তিো ক্লর না।

Contents
নাস্তিক্যবাদ উৎস ও সমাধান

 20 

তাহলল তার আর দু স্তশ্চোর জায়গাটা হক্ািায়? হাাঁ, ক্খলনা ক্খলনা সামাস্তজক্
স্তনয়ম-নীস্তত স্তক্ংবা মানবীয় আইন-ক্ানু ন তার স্বািক হাস্তসললর হক্ষ্লত্র বাধা হলয়
দাাঁোয়। স্তক্ন্তু বতকমান সমাজ-বযবিা সম্পলক্ক হখাাঁজ-খবর রালখন এমন হয
ক্ারও ক্ালে স্পষ্ট হয, হসই প্রস্ততক্ূলতা দূ র ক্রলত তার খুব হবস্তশ ক্ােখে
হপাোলত হয় না। আবার ক্খলনা ক্খলনা মানস্তবক্ প্রবৃ স্তত্ত স্তক্ংবা মানু লষর
সহজাত স্তবলবক্লবাধ তার অনু ভূস্ততলত নাো হদওয়ার হিষ্টা ক্লর, হভতর হলত
তালক্ অপরাধ হিলক্ হফরালনার জনয ক্খলনা ক্খলনা ডাক্ স্তদলয় যায়, স্তক্ন্তু
বািলব এগুললা স্তক্ তালক্ তার পি হিলক্ স্তফরালত পালর? আসল ক্িা হললা,
স্তনরের ধাবমান জীবন িাক্ার গেগে ঘূ ণকলনর মালঝ স্তবলবক্লবাধ আর হৃদলয়র
গভীর হিলক্ হভলস আসা অনু চ্চস্তক্ত হসই আওয়াজ স্তনলমলষই বাতালস স্তমস্তললয়
যায়।
মানব জীবলন নাস্তিক্যবালদর এই প্রভাবস্তট সবলিলয় হবস্তশ হদখা যায়।
ক্ারণ আজ আমালদর হগাটা পৃস্তিবীটা অপরাধ আর অনযালয় ভরপুর এক্স্তট
পৃস্তিবীলত পস্তরণত হলয়লে। প্রস্ততস্তটস্তদনই সংবাদপত্র আর হরস্তডও-স্তটস্তভলত
জঘনযতম অনযায়-অপরালধর এমনসব খবর প্রিাস্তরত হলি, যা ভাবলত হগললও
গা স্তশউলর ওলে। িরম সস্তহংসতা, স্তবক্ৃত হযৌনািার, মানু লষর রিপান, অপরলক্
স্তনযকাতলনর মাধযলম স্বাদ গ্রহণ আর স্বলগাত্রীয় মানু লষর ক্ললজ-হোঁো আতকনালদর
সামলন স্তবক্ৃত অট্টহাস্তসর মলতা পশুলত্বর অস্বাভাস্তবক্ বস্তহঃপ্রক্াশ আজলক্র
মানব সমালজর প্রস্ততস্তদনক্ার স্বাভাস্তবক্ স্তিত্র হলয় দাাঁস্তেলয়লে। িুস্তর-ডাক্াস্তত আর
হতযা-লু ণ্ঠন স্তদলন স্তদলন অস্বাভাস্তবক্ হালর হবলে যালি। ১৯৭৭ সালল
স্তনউইয়লক্কর এক্ রালত স্তবদু যৎ িলল যাওয়ার ঘটনার ক্িাই ধরুন। সক্ালল
পৃস্তিবী আস্তবষ্কার ক্রললা, হাজার হাজার ঘর-বাস্তে, বযবসা প্রস্ততষ্ঠান, বযাংক্ আর
হদাক্ান-পাট সম্পূ ণক লু ট হলয় হগলে। আর এই সংঘবদ্ধ িুস্তরলত সমালজর সব
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বয়লসর সব ধরলনর হপশার মানু ষ যু ি স্তেল। হমাটক্িা- হয হযখালন যা স্তক্েু
হপলয়লে হসটাই স্তনলয় হগলে। এমনস্তক্ পুস্তলশ বাস্তহনী- যালদরলক্ মানু লষর জানমাল সু রক্ষ্ার দাস্তয়ত্ব হদওয়া হলয়লে- হসই রক্ষ্ক্রাও ভক্ষ্লক্র ভূ স্তমক্া স্তনলয়
ইলিমলতা এই িুস্তরর উৎসলব অংশগ্রহণ ক্লরলে।
স্তবলশষজ্ঞলদর মলত, যস্তদ হক্ালনাভালব সপ্তাহবযাপী এখালন স্তবদু যৎ না
িাক্লতা, আর হসনাবাস্তহনীও এখালন হক্ালনা রক্লমর ভূ স্তমক্া না স্তনলতা, তলব
এক্ সপ্তাহ পলর হগাটা শহরসু দ্ধ লু ট হলয় হযলতা। সু তরাং যস্তদ স্তবস্তভন্ন
রাজননস্ততক্ সংক্ট ইতযাস্তদলত স্তক্ংবা যু দ্ধঘন পস্তরস্তিস্ততলত এই সমালজর এলক্
অপরলক্ হখলয়ও হফলল- তলব তালত আশ্চলযকর ক্ী আলে? মূ লত এসবস্তক্েু ই
নাস্তিক্যবালদর অস্তনবাযক ফলাফল।

িার. পাস্তরবাস্তরক্ বযবিার স্তবলু স্তপ্ত:
নাস্তিক্যবাদ মানু লষর সামাস্তজক্ জীবলন বজাংলসর ক্ুোর হলয় হগাো
হক্লট স্তদলয়লে। ক্ারণ আল্লাহ তা‘আলা হিলক্ দূ রত্ব হক্বলমাত্র মানু লষর
বযস্তিজীবলনই প্রভাব হফলল না; বরং স্বাভাস্তবক্ভালবই হসই প্রভাব স্তবিৃ ত হয়
তার সামাস্তজক্ জীবলন এবং হসটালক্ গুাঁস্তেলয় হদয়। এক্স্তট সু ন্দর মানব
সমালজর অবক্াোলমা ততস্তর হওয়ার জনয শতক হললা হসখালন লাগালনা ইটগুললা
হলত হলব সু ন্দর ও ভাললা। যস্তদ স্তভস্তত্তমূ লই ভাললা না হয়, ভবলনর মূ ল
উপক্রণই যস্তদ সু স্তিত ও মজবুত না হয় আর পরবতকীলত হসই ভবন গলে
উেলত না উেলতই ক্াত হলয় পলে, তলব তালত স্তবস্মলয়র ক্ী িালক্?
মানবীয় সমাজ বযবিার প্রধান উপাদান হলি পস্তরবার। আর হসই
ক্ারলণ যখন সু ন্দর ও সু ি মানবতা নষ্ট হলয় যায়, তখন পাস্তরবাস্তরক্ বন্ধনও
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অসু ি ও অসু ন্দর হলয় পলে। এক্স্তট পস্তরবালরর প্রধান পুরুষ স্বামীর স্বভাব নষ্ট
হলল হসই নষ্টাস্তম েী পযকে এবং হসখান হিলক্ সোনলদর প্রস্তত গোলনাই
স্বাভাস্তবক্। এক্ইভালব পস্তরবালরর েীর হভতর যস্তদ আল্লাহর ভয় না িালক্,
স্তনলজর ক্াজক্লমক তালক্ মলন না রালখ, তলব এর প্রভাব অস্তনবাযকভালবই স্বামীসোনলদর ওপর পলে। আর এভালবই এক্জন মন্দ মানু লষর ক্ারলণ এক্সময়
হগাটা পস্তরবার নষ্ট হলয় পলে। নাস্তিক্যবাদ স্তেক্ হসই বজাংলসর ক্াজটাই ক্লরলে
স্তনপুণভালব। আর হস ক্ারলণই বতকমান নাস্তিক্যবাদী সমালজ আমরা এমন
হক্ালনা পস্তরবালরর সন্ধান পাই না যার সবগুললা অে সস্তেক্ ও সু িভালব ক্াজ
ক্রলে। হযই পস্তরবালরর সক্ল সদলসযর মালঝ সু ন্দর ও সু ষম ভারসাময রলয়লে।
আর যখন সু ষম পস্তরবাস্তরক্ বযবিা বজাংস হয়, তখন স্বাভাস্তবক্ভালব এক্স্তট
অসু ি পস্তরবালর স্বামী-েীর সম্পলক্কর তাৎপযকও হাস্তরলয় যায়। তাৎপযকহীন হসই
সম্পলক্কর হভতলর তখন িালক্ হক্বল স্বািকস্তসস্তদ্ধ আর হভাগ-সলম্ভালগর গরজ।
হসখালন পরস্পলরর প্রস্তত স্তনষ্ঠা, স্তনখাাঁদ ভাললাবাসা স্তক্ংবা তযাগ ও ক্ুরবানীর
স্তোঁলটলফাাঁটাও িালক্ না। পস্তরবালরর ক্লযালণযর জনয এক্জন স্বামী স্তক্ংবা বাবা
হয স্তনলজর সক্ল স্বািক ও সাধলক্ ক্ুরবানী স্তদলয় স্তদলত পালরন, এক্জন স্তনষ্ঠাবান
েী হয ক্খলনা জীবলনর িক্রাবলতক হক্বল ভাললাবাসার তাস্তগলদ এক্জন
হতদস্তরর, অসু ি ও সাধারণ স্বামীর ঘর ক্রলত পালরন, সলয় হযলত পালরন
সোনলদর প্রস্ততপালনসহ জীবন-যু লদ্ধর সবধরলনর সংগ্রাম ও সাধনা- এগুললা
এক্স্তট নাস্তিক্যবাদী পস্তরবালর ক্ল্পনাও ক্রা যায় না। পরক্াললর স্তহসাব-স্তনক্াশ
আর ভাললা-মন্দ পস্তরণস্ততলত অস্তবশ্বাসী এক্স্তট পস্তরবালরর হভতলর ক্খলনা তযাগস্ততস্ততক্ষ্ার মন-মানস্তসক্তা সৃ স্তষ্ট হলত পালর না। ক্ারণ তখন ক্ুরবানী ক্লর ক্ী
লাভ- এই প্রলের হক্ালনা জবাব পাওয়া যায় না। এক্ইভালব সোনলদর ক্িাও
ধরুন। আল্লাহ তা‘আলায় স্তবশ্বাসী এক্জন সোন জালন, তার স্তপতা-মাতার
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বাধকক্য স্তক্ংবা দু রবিায় তালদর পালশ দাাঁস্তেলয় সব ধরলনর সাহাযয-সহলযাস্তগতা
ক্রার জনয মহান আল্লাহর পক্ষ্ হিলক্ হস আস্তদষ্ট। স্তক্ন্তু হস যস্তদ আল্লাহ
তাআলার ওপরই স্তবশ্বাস না ক্লর, তলব এত ক্ষ্ট হস হক্ালনা স্তদনও ক্রলত
যালব না। বযস্তিস্বািক ক্াজ না ক্রলল মাতা-স্তপতার স্তদলক্ স্তফলরও তাক্ালব না।
এভালবই নাস্তিক্যবালদর প্রাদু ভকালবর মধয স্তদলয় পস্তরবাস্তরক্ বন্ধলন মূ ল হযই
সু লতাখাস্তন িালক্ হসটাই স্তোঁলে টুক্রা টুক্রা হলয় হগলে।
নাস্তিক্যবাদ পাস্তরবাস্তরক্ বন্ধলনর এতখাস্তন ক্ষ্স্তত ক্লরও স্তনরি িালক্স্তন;
বরং এটা আরও সামলন এস্তগলয় স্তগলয় সবকনালশর এমন সবস্তদক্ উলন্মাস্তিত
ক্লরলে যা ভাবলতও অবাক্ লালগ। জীবলনর হভাগ-স্তবলাস পূ ণক মাত্রায় আস্বাদন
ক্রলত স্তগলয়, ক্ামিস্তরত্র পূ রলণর পলি হদৌোলত স্তগলয় এক্জন অস্তবশ্বাসী
মানু লষর ক্ালে তববাস্তহক্ ও পাস্তরবাস্তরক্ বন্ধন ধলর রাখার স্তবষয়স্তটও হবাক্াস্তম ও
স্তনবুকস্তদ্ধতা বলল মলন হয়। ক্খলনা ক্খলনা তাই পুরুষরা ভাবলত িালক্ হয,
পস্তরবালরর সবগুললা সোন তার ঔরলসই হয হলয়লে এমনস্তট নাও হলত পালর।
এক্ইভালব পস্তরবালরর সোনরা ভাবলত িালক্, তালদর সবাই এক্জন স্তপতার
ঔরলস নাও হলত পালর। আর এভালবই এক্স্তট সু ি ও সু ন্দর পস্তরবালরর
সদসযলদর এক্ ও অস্তভন্নপ্রাণ হওয়ার নান্দস্তনক্ অনু ভূস্তত সবার মাঝখান হিলক্
হাস্তরলয় যায়। শারীস্তরক্ হভাগ-সলম্ভালগর সু লযাগ হপললও, তদস্তহক্ সু লখ স্তশহস্তরত
হলয় উেললও তারা স্তিরস্তদলনর জনয বস্তঞ্চত িালক্ মলনর সু খ আর হৃদলয়র
প্রশাস্তে হিলক্। ক্ারণ তালদর সম্পক্ক িালক্ তখন হক্বল পশুর সম্পলক্কর
মলতাই। যার ক্ারলণ তালাক্ ও স্তবলিদ, ঘর হেলে স্তনরুলেশ হওয়া, এমনস্তক্
স্তনলজর জীবন সেীর সলে হখয়ানলতর মলতা সবকনাশা ঘটনাগুললাও অস্তত
সহলজই প্রাতযাস্তহক্ ঘটনার মলতা হসখালন ঘলট িালক্। স্তপতা তার হমলয়র সলে
হেললবন্ধুলদর হদলখ তালক্ স্বাধীনতার প্রস্তত আরও উদ্বু দ্ধ ক্লরন। হেললর সলে
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তার হমলয়বন্ধুলদর হদলখও না হদখার ভান ক্লরন। ক্ারণ নাস্তিক্যবাদ তালদর
স্তশক্ষ্া স্তদলয়লে, প্রলতযলক্ তার স্তনলজর ইিানু যায়ী জীবন িালালব। প্রলতযলক্ তার
স্তনলজর বযাপালর দাস্তয়ত্বশীল। সু তরাং অপলর ক্ী ক্রলে- হসটা হদখার দাস্তয়ত্ব
তার নয়। আর এভালবই

পস্তরবাস্তরক্ বযবিালক্ হস পুলরাপুস্তর বজাংস ক্লর

স্তদলয়লে।
পাাঁি. সমাজ বযবিার স্তবনাশ
আমরা আলগই বলল এলসস্তে, পস্তরবার হললা সমাজ বযবিার হমৌস্তলক্
উপক্রণ। সু তরাং পস্তরবাস্তরক্ বযবিা বজাংলসর ফলল সমাজ বযবিায়ও হয বজাংস
ও স্তবলু স্তপ্ত হনলম আসলব হসটা বলাই বাহুলয। হক্ননা এক্স্তট পস্তরবার প্রস্ততস্তনয়ত
সমাজলক্ নতুন নতুন সদসয সরবরাহ ক্লর। সু তরাং পস্তরবার যস্তদ সমালজর
ক্ালে নষ্ট ও স্তবপিগামী সদসয সরবরাহ ক্লর, তলব সলন্দহ হনই এক্সময়
পুলরা সমাজ নষ্ট ও স্তবপিগামী হলয় পেলব। এক্স্তট সামাস্তজক্ বযবিায় বযস্তিই
হলয় িালক্ন হক্ালনা অস্তফলসর সবলিলয় বে ক্মকক্তকা, হাসপাতাললর স্তিস্তক্ৎসক্,
স্তশক্ষ্া-প্রস্ততষ্ঠালনর স্তশক্ষ্ক্, স্তক্ংবা স্তশল্প-ক্ারখানার ক্মকিারী। আর তাই সবকত্রই
এই মানু ষস্তটলক্ তার আশ-পালশর মানু লষর সলে হসভালবই আিার-আিরণ
ক্রলত হয় যা হোটলবলা হিলক্ তার পস্তরবার তালক্ স্তশক্ষ্া স্তদলয়লে। সু তরাং
হোট হবলা হিলক্ পস্তরবালর হস যস্তদ হক্বল বযস্তিস্তিো আর স্বািকপরতা স্তশলখ
িালক্ তলব সমালজও হতা হস স্তেক্ এক্ইরূপ স্তনলয় আত্মপ্রক্াশ ক্রলব। ফলল
হগাটা সমাজটাই হলয় পেলব স্বািকপর ও আত্মপরায়ণ সমাজ। পরস্পলরর
ভাললাবাসা ও সহমস্তমকতার অনু ভূস্তত, জনস্তহনতষী মলনাভাব, অপলরর ক্লযালণ
স্তনলজর স্বািকলক্ ক্ুরবান ক্লর হদওয়ার মানস্তসক্তা হসই পস্তরলবশ হিলক্
সম্পূ ণকরূলপ অবলু প্ত হলয় যালব। সরক্াস্তর অস্তফস-আদালত, বযস্তি মাস্তলক্ানাধীন
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প্রস্ততষ্ঠানগুললা পস্তরণত হলব হক্বল স্বািকস্তসস্তদ্ধ ও বযস্তিগত গরজ পূ রলণর বাহন
স্তহলসলব। সমালজর প্রলতযক্স্তট মানু ষই খুাঁজলত িাক্লব দু নকীস্তত আর অনযায় প্রভাব
খাস্তটলয় উলেশয হাস্তসললর নতুন নতুন পন্থা ও পদ্ধস্তত। আইলনর হিাখ ফাাঁস্তক্
স্তদলয় ঘুষ-উৎলক্াি গ্রহণ আর রালষ্ট্রর সম্পদ স্তনলজর বালপর হরলখ যাওয়া মীরাস
মলন ক্লর হিাখ বন্ধ ক্লর স্তগললত িাক্লব।
নাস্তিক্যবালদর প্রভালব আমালদর আধু স্তনক্ মানব সমাজ ‘পশু’ সমালজর
সলেই অস্তধক্ সামঞ্জসযপূ ণক হলয় হগলে। হযখালনর প্রলতযলক্ই এলক্ অপরলক্
স্তশক্ালরর হনশায় সারাক্ষ্ণ ওত হপলত িালক্। আর হস ক্ারলণ হযখানক্ার
দু বকলরা িায় সবললদর হিাখ এস্তেলয় িাক্লত। আর সবলরা িায় ক্লল-হক্ৌশলল
দু বকললদর ঘাে মটক্ালত।
আজলক্র পাশ্চাতয সমাজ বযবিা সম্পলক্ক সলিতন বযস্তিমাত্রই জালনন,
অপরাধ হসখালন এক্স্তট সাধারণ স্তবষলয় পস্তরণত হলয়লে। এটা হসখালন মানু লষর
তদনস্তন্দন গতানু গস্ততক্ আিালরর অপস্তরহাযক অনু সলে রূপ স্তনলয়লে। হসক্ারলণ,
বযস্তভিার ও স্তবক্ৃত হযৌনািালরর দরজা বযাপক্ভালব উন্মু ি িাক্ার পলরও
হসখালন নারী অপহরলণর হার রীস্ততমলতা ভীস্ততক্র। ক্মকসংিালনর প্রিুর সু লযাগসু স্তবধা আর হক্ষ্ত্র িাক্া সলেও স্তবস্তভন্ন বয়লসর ও স্তবস্তভন্ন হপশার মানু ষ ক্তৃকক্
িুস্তর-ডাক্াস্তত আর সশে স্তেনতাই অহরহই ঘটলে। শহরগুললালত শত শত
অপরাধ সংঘটন আজ স্তনতােই এক্টা স্বাভাস্তবক্ স্তিত্র হলয় হগলে।
এভালবই আল্লাহ তা‘আলার স্মরণ ও ভীস্তত হিলক্ উদাসীন নাস্তিক্যবাদী
এক্স্তট সমাজ ক্খলনা সু ি ও সবল সমাজ স্তহলসলব পৃস্তিবীর বুলক্ স্তটলক্ িাক্লত
পালর না; বরং হসটা পস্তরণত হয় এক্স্তট অনযায়, অশ্লীলতা, পাপািার আর
নীস্ততহীনতার ভাাঁগালে। অনযায়-অপরাধ, জুলুম-স্তনযকাতন, আইলনর হিাখ ফাাঁস্তক্
স্তদলয় স্বািকস্তসস্তদ্ধ, অনযায় প্রভাব খাস্তটলয় ক্াস্তঙক্ষ্ত বস্তু অজকন ইতযাস্তদ তখন হলয়
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পলে হসটার স্তনতয-তনস্তমস্তত্তক্ স্তিত্র। হসখালন সবলরা দু বকললদর ওপর জুলুম
ক্লর। আর দু বকলরা সবললদর জুলুম হিলক্ বাাঁিার জনয মুনালফস্তক্র আশ্রয় হনয়।
আর এগুললাই তখন পস্তরণত হয় হসই সমালজর মানু লষর আিার-আিরলণর
মূ লনীস্তত আর অস্তলস্তখত সংস্তবধালন।
েয়. রাজননস্ততক্ অপরাধ
নাস্তিক্যবালদর প্রভাব সম্ভবত সবলিলয় হবস্তশ হদখা যায় স্তবশ্ব রাজনীস্তত
ও স্তবস্তভন্ন হদলশর মধযক্ার স্তদ্বপাস্তক্ষ্ক্ ও আেজকাস্ততক্ সম্পলক্কর হক্ষ্লত্র। ক্ারণ
হযই নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদী স্বভাব-িস্তরত্র এক্জন মানু লষর হৃদয়লক্ ক্লোরতা,
রূঢ়তা আর আত্মপরায়ণতায় ভরপুর রালখ, আেজকাস্ততক্ রাজনীস্তত ও স্তদ্বপাস্তক্ষ্ক্
রাষ্ট্রীয় সম্পলক্কর হক্ষ্লত্রও এটা তালক্ ক্লোরতা ও স্বািকপরতার পলি হেলল
হদয়। আর হস ক্ারলণই আমরা পৃস্তিবীর বে বে সাম্রাজযবাদী রাষ্ট্রগুললালক্
আেজকাস্ততক্ রাজনীস্ততর হক্ষ্লত্র সবসময়ই হদস্তখ স্তনক্ৃষ্ট হিলক্ স্তনক্ৃষ্টতর ক্লাহক্ৌশল আর টাল-বাহানার আশ্রয় স্তনলত। উলেশয িালক্, দু বকল জাস্ততগুললার
গলায় হগালাস্তমর স্তজস্তঞ্জর পস্তরলয় হদওয়া, েলল-বলল দু বকল রাষ্ট্রগুললার ধন-সম্পদ
বাস্তগলয় হনওয়া। এই নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদী রাজনীস্ততলত সবলিলয় হবস্তশ ক্ষ্স্ততর
স্তশক্ার হলয়লে আরব ও ইসলামী স্তবশ্ব। ক্ারণ, যখনই হক্ালনা আরব স্তক্ংবা
মুসস্তলম রাষ্ট্র স্তনলজলদর হৃত অস্তধক্ার হফরত িায়, তখনই তালদর সামস্তরক্
আগ্রাসলনর নগ্ন হুমস্তক্-ধমস্তক্ হদওয়া হয়। বরং আরও আলগ হবলে বলা যায়,
যখন আমালদর হক্ালনা রাষ্ট্র স্তনলজর সীমানার হভতলর পস্তবত্র ক্ুরআন ও সু ন্নাহর
আইন বািবায়লনর মাধযলম আললার পলি হাাঁটার পস্তরক্ল্পনা ক্লর, তখনই
সাম্রাজযবাদী শস্তিগুললা স্তবস্তভন্ন হখাাঁো যু স্তি হদস্তখলয় তার পি আগলল দাাঁোয়।
পশ্চাৎপদ ও প্রগস্ততস্তবলরাধী, অনযায় ও ববকর, জাললম ও অসস্তহষ্ণুসহ স্তবস্তভন্ন
অপবাদ আর ক্ললঙ্কর ক্াস্তলমা হলপন ক্রা হয় আমালদর পস্তবত্র ধলমকর সু শুভ্র
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অলে। ইসলামী স্তবলশ্বর স্তবরুলদ্ধ এই নাস্তিক্ ও সাম্রাজযবাদী শস্তিগুললা তালদর
মলন হয ক্তটা ঘৃ ণা ও স্তবলদ্বষ লালন ক্লর এর সবলিলয় বে উদাহরণ হবাধহয়
‘হতল’। যখন ইসলামী স্তবশ্ব এই হতললর নযাযয দাম পাওয়ার জনয আেজকাস্ততক্
বাজালর আলবদন ক্লরস্তেল, তখন তিাক্স্তিত এসব আেজকাস্ততক্ হমােল
আমালদর ‘স্তবশ্ব অিকনীস্তত ও সভযতা বজাংলসর ষেযন্ত্রক্ারী’ স্তহলসলব আখযাস্তয়ত
ক্লরস্তেল। ক্ারণ শুধু এক্স্তটই, আমরা হক্ন আমালদর নযাযয অস্তধক্ার িাইলত
স্তগলয়স্তেলাম? বরং এসব সাম্রাজযবাদী শস্তি বারবার হাাঁক্-ডাক্ হেলেলে, যস্তদ
তালদর ক্ালে হতল রপ্তাস্তন বন্ধ ক্লর হদওয়া হয় স্তক্ংবা হতললর মূ লয বৃ স্তদ্ধ পায়,
তলব প্রলয়াজলন তারা আমালদর হতললর খস্তন দখল ক্লর আমালদরই এর হিলক্
মাহরূম রাখলব।
এভালবই আজ হগাটা পৃস্তিবী সাম্রাজযবাদী বৃ হৎ রাষ্ট্রগুললার আেজকাস্ততক্
বস্তুবাদ ও স্বািকপরতার আগুলন জ্বলল পুলে োই হলয় যালি। এলক্র পর এক্
তারা দু বকল রাষ্ট্রগুললালক্ দখল ক্লর হসগুললার ধন-সম্পদ লু ট ক্রলে।
হসখানক্ার অস্তধবাসীলদর গলায় হগালাস্তমর স্তজস্তঞ্জর পস্তরলয়লে। আর হসগুললালক্
হেলল স্তদলয়লে হভদালভদ, স্তবশৃ ঙ্খলা, অস্তিরতা আর দ্বন্দ্ব-সংঘালতর স্তদলক্।
স্তবশ্ব রাজনীস্ততর ক্ণকধারগণ যস্তদ আল্লাহ তাআলার এক্ত্ববালদ স্তবশ্বাসী
হলতন, মহান রষ্টার ভয় যস্তদ তালদর হৃদলয় সদা-সবকদা জাগরূক্ িাক্লতা, তলব
এই পৃস্তিবীটা আজ এতটা অশাে িাক্ত না। জাস্ততলত জাস্ততলত িাক্লতা
ভ্রাতৃত্বলবাধ আর পরস্পলরর সহমস্তমকতা ও ভাললাবাসার সু স্তনস্তবে বন্ধন।
দু বকললদর সহায়তা, দস্তররলদর অনু গ্রহ আর মজলু লমর মমত্বলবাধ- এসবই হলতা
স্তবশ্ব রাজনীস্ততর মূ ল নীস্ততমালা।
স্তক্ন্তু এর হিলয়ও হবস্তশ ভয় আর আতলঙ্কর স্তবষয় হললা আধু স্তনক্ যু লদ্ধর
হাস্ততয়ার ও সমরাে আস্তবষ্কার। ক্ারণ স্তনজস্ব স্বািকস্তসস্তদ্ধর জনয ক্খন হয এই
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নাস্তিক্যবাদী ও স্বািকপর রাষ্ট্রগুললা হগাটা পৃস্তিবীটা বজাংস ক্লর হদয়- হসটা
সম্ভবত হক্উ-ই বললত পারলব না।
হোট ও দু বকল রাষ্ট্রগুললালক্ বজাংস ক্রার জনয আজ স্তবলশ্বর শস্তিধর
রাষ্ট্রগুললা হযসব পন্থা-পদ্ধস্তত এখস্ততয়ার ক্রলে, তালত হক্উ স্তবস্তস্মত না হলয়
পারলব না। সমরালের পস্তরবলতক আজ তারা বযবহার ক্রলে মাদক্, স্তমিযা
প্রিারণা, নারী ও বুস্তদ্ধবৃ স্তত্তক্ লোইলয়র হাস্ততয়ার। হদশ ও হদলশর মানু লষর জনয
স্তহতক্র সবস্তক্েু ই তাই সাম্রাজযবাদী শস্তির িক্ষ্ুশূ ল।
এভালবই নাস্তিক্যবাদ ও মহান আল্লাহ হিলক্ দূ রাবিান এক্স্তট সু ন্দর
মানব সমাজলক্ পস্তরণত ক্লর জুলুম-স্তনযকাতন, অনযায়-অনািার, িুস্তর-ডাক্াস্তত,
স্তেনতাই-হানাহাস্তনপূ ণক এক্স্তট ঘৃ ণয সমালজ। ফুল ও পাস্তখর গান নয়; সবকদা হস
সমালজ বলয় িলল বজাংস আর স্তবনালশর তুফান। হসখালন মাদলক্র হভতলর মানু ষ
বুাঁদ হলয় িালক্। ফুলল ওো আরস্তিম ক্ামাতক হিালখ ক্ালমর হনশা হদখলত পায়
পৃস্তিবীর সবস্তক্েু লত। এভালব নাস্তিক্যবালদর স্তভস্তত্তর ওপর গলে ওো স্তবশ্ব
রাজনীস্তত এক্জন মানু ষলক্ বাস্তনলয় হফলল িরম স্বািকপর ও আত্মপরায়ণ। হস
হক্বল এই দু স্তনয়ার জনযই হবাঁলি িালক্। তার সামলন উপস্তিত স্তদনস্তটলক্ই পূ ণক
হভাগ ক্রলত ভাললাবালস। ফলল হস হমস্তশলনর মলতা অহস্তনকশ ঘুরলত িালক্। তার
জীবন ভলর ওলে হতাশা, স্তবশৃ ঙ্খলা আর অপরালধর অস্তভশালপ।
নাস্তিক্যবালদর তুফান প্রস্ততলরাধ
হপেলনর পৃষ্ঠাগুললালত আমরা হদলখ এলসস্তে নাস্তিক্যবালদর পস্তরিয় ও
এর স্তবক্ালশর ক্ারণ ক্ী স্তেল? এরপর আমরা হদলখস্তে মানু লষর হৃদয় ও মলন,
পস্তরবার ও সমালজ, সলবকাপস্তর স্তবশ্ব রাজনীস্তত ও আেজকাস্ততক্ সম্পলক্কর হক্ষ্লত্র
বতকমান পৃস্তিবীলত এর ক্তটা মারাত্মক্ প্রভাব পলেলে। এখন আমরা এই
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সমসযা সমাধালনর পি খুাঁজলবা। এ হক্ষ্লত্র হগাোলতই আমালদর মলন রাখলত
হলব, ইসলাম পৃস্তিবীলত এলসলে মানবতার ইহক্ালীন জীবলন শাস্তে, সু খ ও
সফলতা আর পরক্ালীন জীবলন জান্নালত বসবাস স্তনস্তশ্চত ক্রলত। আর হস
ক্ারলণ ইসলাম মানব জীবলনর এসব উলেশয বািবায়লনর পলি সবলিলয় বে
বাধা নাস্তিক্যবালদর তুফান প্রস্ততলরালধর বহু পি ও পদ্ধস্তত বাতলল স্তদলয়লে।
সামলনর পৃষ্ঠাগুললালত আমরা হসগুললার ওপর আললাক্পাত ক্রলবা:
এক্. আল্লাহর এক্ত্ববালদর দাওয়াত :
ইসলালমর দাওয়ালতর স্তভস্তত্তমূ লই হললা আল্লাহ তাআলার এক্ত্ববালদ
স্তবশ্বাস িাপন ক্রা, হগাটা সৃ স্তষ্ট জগলতর এক্মাত্র রষ্টা স্তহলসলব তাাঁলক্ স্বীক্ৃস্তত
হদওয়া। আরও আলগ হবলে বলা যায়, আল্লাহর পক্ষ্ হিলক্ হপ্রস্তরত সক্ল
রাসূ ললর স্তরসাললতর শুরু ও হশষ ক্িাই স্তেল আল্লাহ তা‘আলার এক্ত্ববাদ।
পস্তবত্র ক্ুরআলন আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َ ً َّ َّ ُ
ََ
َّ
َّ ۡۡٱّللۡ َوٱج َتن ِبوا
]٦٣ :وت﴾ [انلحل
َۡ ٱلطَّٰغ
َۡ ۡۡنۡٱعبدوا
ِۡ ولۡأ
ۡ كۡأمةۡۡرس
ِۡ ۡف
ۡ ِ ۡ﴿ َولقدۡۡ َب َعث َنا
“আর আমরা প্রলতযক্ উম্মলতর ক্ালে এক্জন ক্লর রাসূ ল হপ্ররণ ক্লরস্তে এই
বলল হয, আল্লাহর ইবাদত ক্লরা, আর তাগুতলক্ বজকন ক্লরা।” [সূ রা আননাহল: ৩৬] অনযত্র আরও বললন,
َ َّ
َ َ
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َ َّ ۡۡ﴿ َو َماۡۡأمِرواۡۡإ َّلۡۡ ِِلَعبدوا
َۡ ٱل
ۡۡٱلزك َّٰوۡةَۡ َوذَّٰل ِك
ۡۡٱلصل َّٰوةۡۡ َويؤتوا
ِ
ِ
َ
]٥ :ۡ﴾ [ابلينة٥ِۡدِينۡۡٱلق ُي ِ َمة
“আর তারা এ স্তভন্ন আস্তদষ্ট হয়স্তন হয, তারা আল্লাহর ইবাদত ক্রলব দীলন তার
প্রস্তত স্তবশুদ্ধস্তিত্ত হলয়, এক্স্তনষ্ঠভালব, আর সালাত ক্ালয়ম ক্রলব ও যাক্াত
আদায় ক্রলব। আর এস্তটই সু প্রস্ততস্তষ্ঠত ধমক।” [সূ রা আল-বাইস্তয়যনাহ: ৫]
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পৃস্তিবীলত আল্লাহ তা‘আলা মানু ষ সৃ স্তষ্টর প্রধান উলেলশযর ক্িা বযি
ক্লরলেন এভালব,

َّ َ َ َّ
َ َ ََ
]٥٣ :ۡ﴾ [اذلاريات٥٦ۡۡون
ِ ٱۡلنسۡۡإِلۡۡ ِِلَعبد
ِ ۡۡ﴿ۡوماۡخلقت
ِ ٱۡلنۡۡو

“আর আস্তম মানু ষ ও স্তজনলক্- আমার ইবাদত ক্রলব- এজনয োো
সৃ স্তষ্ট ক্স্তর স্তন।” [সূ রা আয-যাস্তরয়াত: ৫৬]
আর এভালবই ইসলামী শরীয়লত মানু লষর পৃস্তিবীলত অস্তিলত্বর এক্মাত্র
ক্ারণ সাবযি ক্রা হলয়লে এক্ আল্লাহর ইবাদত ক্রা আর তাাঁর সলে ক্াউলক্
শরীক্ না ক্রা। এস্তবষয়স্তট স্তনলয় ইসলালম হক্ালনা অস্পষ্টতা রাখা হয় স্তন। ফলল
আল্লাহ তা‘আলা স্তবস্তভন্নভালব মানু লষর সামলন আপন অস্তিলত্বর স্তবষয়স্তট তুলল
ধলরলেন যালত ক্লর মানু লষর মলন এতটুক্ু সলন্দহ না িালক্। আল্লাহ তাআলা
স্তবশাল আসমান-যমীন, পাহাে-পবকত সৃ স্তষ্ট ক্লরলেন, হযন মানু ষ এগুললার
মাধযলম তার রলবর স্তিঅস্তিলত্বর সন্ধান লাভ ক্লর। এজনয স্ততস্তন মানু ষলক্
নলভামন্ডল-ভূ মন্ডল ও মানব সৃ স্তষ্ট সম্পলক্ক হভলব হদখলত বলললেন। আর স্ততস্তন
মানু ষলক্ এমন সব স্তনদকশন হদখালনার প্রস্তত্রুস্তত স্তদলয়লেন যা তালক্ ঈমান ও
সলতযর স্তদলক্ পিপ্রদশকন ক্রলব,
َ
َ َ َ
َ َّٰ َّ َ
َ
َ ۡۡيۡلَهمۡۡأنَّه
]٥٦ :ٱۡلقۡۡ﴾ [فصلت
ۡ ِ اقۡو
ِۡ فۡٱٓأۡلف
ۡ ِ ۡ﴿ َسُنِي ِهمۡۡ َءايَّٰت َِنا
َۡ َّ ّتۡۡيَت َب
س ِهمۡۡح
ِ فۡأنف
“আস্তম অস্তিলরই তালদর হদখালবা আমার স্তনদশকনাবলী স্তদগস্তদগলে এবং তালদর
স্তনলজলদর মালঝও, যালত ক্লর তালদর সামলন স্পষ্ট যায় হয এটা ধ্রুবসতয।”
[সূ রা ফুস্তসসলাত: ৫৩]
আল্লাহ তা‘আলা মানু লষর সামলন স্তনলজর পস্তরিয় তুলল ধরার জনয
হক্বল সৃ স্তষ্টর মালঝ স্তনস্তহত তাাঁর অস্তিলত্বর স্তনদশকনাবলীর মালঝই সীমাবদ্ধ
িালক্ন স্তন; বরং স্তনজ এক্ত্ববালদর সু স্পষ্ট আহ্বান স্তনলয় যু লগ যু লগ মানু লষর
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ক্ালে হপ্ররণ ক্লরলেন পুণযাত্মা নবী-রাসূ ল আলাইস্তহমুস সালামলদর। তারা এলস
মানু ষলক্ বলললেন, আল্লাহ তা‘আলা এক্মাত্র প্রস্ততপালক্ ও ইবাদলতর উপযু ি।
স্ততস্তন হগাটা স্তবশ্ব জগলতর সৃ স্তষ্টক্তকা। ইবাদলতর উপযু ি এক্মাত্র রবও স্ততস্তনই।
নবী-রাসূ লগণ মানু ষলক্ আল্লাহ তা‘আলার পস্তবত্র নামসমূ হ ও তাাঁর গুণাবলী
স্তশক্ষ্া স্তদলয়লেন, যালত ক্লর মানু ষ তাাঁর প্রস্তত সলবকাচ্চ সম্মান-ক্ৃতজ্ঞতা প্রদশকন
ক্রলত পালর। সলবকাত্তম পন্থায় তার ইবাদত ও আরাধনা ক্লর। আর এভালবই
আল্লাহ তা‘আলা মানু লষর প্রস্তত স্তনজ অস্তিলত্বর সক্ল ‘প্রমাণ’ পূ ণক ক্লর হদন।
অতঃপর হসগুললার বািবায়লনর জনয মানু লষর জীবন-স্তবধান স্বরূপ স্তনবকাস্তিত
ক্লরন ইসলামলক্। যালত ক্লর সালাত, স্তসয়াম ও হজ্জ ইতযাস্তদ ইবাদলতর মধয
স্তদলয় সদা-সবকদা মানু লষর মলন আল্লাহর স্তিঅস্তিলত্বর বািবতা স্তির জাগরূগ
িালক্। মানু ষ সবসময়ই স্তনজ রবলক্ এক্ােই ক্ালে অনু ভব ক্লর। মূ লত
এক্ারলণই ইসলালমর সক্ল ইবাদলত এক্স্তনষ্ঠতা ও আল্লাহর প্রস্তত পূ ণক
স্তনলবদনলক্ সাফললযর হমৌস্তলক্ শতক স্তহলসলব স্তবলবিনা ক্রা হলয়লে। ক্ারণ
সলন্দহ হনই, এক্জন মানু ষ যখন স্তদন-রালতর িস্তিশ ঘন্টায় আল্লাহর সামলন
পাাঁিবার সালালতর মাধযলম মািা নত ক্রলব, তখন বাস্তক্ সময়টাও তার মন ও
মস্তিষ্ক আল্লাহর সমীলপ অবনত িাক্লব।
এভালবই স্বীয় রলবর সলে সাস্তন্নি্লধযর সু স্তনস্তবে বন্ধন গলে হদওয়ার
মাধযলম ইসলাম এক্জন মানু ষলক্ নাস্তিক্যবাদ হিলক্ মুি রাখলত পালর। পালর
মানু ষ ও তাাঁর রলবর মালঝ অেরায় হলয় দাাঁোয় এমন সবস্তক্েু হিলক্ তালক্
দূ লর রাখলত।
দু ই. িস্তরত্র গেলনর প্রস্তত পূ ণক মলনালযাগ:
মানবতালক্ হক্বল তাওহীলদর স্তশক্ষ্া স্তদলয়ই ইসলাম ক্ষ্াে িালক্ স্তন;
বরং পৃস্তিবীলত আদল ও ইনসালফর প্রস্ততষ্ঠা, হগাটা স্তবশ্ব মানবতার পস্তিকব
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জীবলনর শাস্তে ও সফলতা স্তনস্তশ্চত ক্রার স্তবষয়স্তটও ইসলাম পরম গুরুলত্বর
সলে স্তনলয়লে। হস ক্ারলণ মুসস্তলমলদর স্তনলদকশ হদওয়া হলয়লে স্তনলজরা ক্লযাণ ও
সফলতা লালভর সলে সলে তারা হযন অনযানয মানু ষলক্ও এর প্রস্তত আহ্বান
ক্লর। আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ ۡ َ ونۡۡإ
ُ
َ َّ
َ َ
ۡۡوفۡ َو َين َهونۡۡ َع ِنۡۡٱلمنك ِرۡۡ َوأو َٰٓلئِك
ۡ ِ ونۡبِٱل َمعر
ۡ يۡۡ َو َيأمر
ِ ﴿وۡلكنۡمِنك ۡمۡأمةۡۡيدع
ِ لۡٱۡل
َ
]٤٠١ :﴾ [ال عمران١٠٤ۡون
ۡ همۡۡٱلمفل ِح
“আর হতামালদর মালঝ এমন এক্স্তট দল িাক্া িাই যারা আহ্বান ক্রলব
ক্লযালণর প্রস্তত, স্তনলদকশ স্তদলব নযালয়র, আর স্তনলষধ ক্রলব অনযায় হিলক্। আর
তারাই হলি সফলক্াম।” [সূ রা আল-ইমরান: ১০৪]
অনযত্র বললন,
َ
َ َ
َ
َ
َّ َ
َ
ِ يۡأ َّمةۡۡأخ ِر َجتۡۡل َِّلن
﴾ِۡوفۡ َوتن َهونۡۡ َع ِنۡۡٱلمنك ِۡرۡ َوتؤمِنونۡۡبِٱّلل
ۡ ِ اسۡۡتأمرونۡۡبِٱل َمعر
َۡ ﴿كنتمۡۡخ
]٤٤٠ :[ال عمران

“হতামরাই মানবতার জনয হশ্রষ্ঠ জাস্ততরূলপ উস্তিত হলয়লো- হতামরা নযালয়র
পলি স্তনলদকশ দাও ও অনযায় হিলক্ স্তনলষধ ক্লরা, আর আল্লাহলত স্তবশ্বাস রালখা।
[সূ রা আল-ইমরান: ১১০]
অতঃপর দাওয়ালতর এপলি িললত স্তগলয় হধলয় আসা সক্ল স্তবপদআপলদর মুলখ আল্লাহ তা‘আলা মুস্তমনলদর তধযক ও সবলরর স্তনলদকশ স্তদলয়লেন,
যালত ক্লর মানু ষ তালদর প্রস্তত স্তবরি হলয় স্তবমুখতার পি হবলে না হনয়।
পাশাপাস্তশ স্তনলদকশ স্তদলয়লেন স্তবতলক্কর হক্ষ্লত্র হযন তারা স্তহক্মত ও প্রজ্ঞার
মাধযলম সলবকাত্তম পন্থা অবলম্বন ক্লর। এভালব মুস্তমনলদর হৃদয় মানু লষর
মুহািত ও ভাললাবাসায় পস্তরপূ ণক িাক্লব, সবকদা তালদর স্তশক্ক ও অস্তবশ্বালসর
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অন্ধক্ার হিলক্ মুি ক্লর স্তহদায়ালতর আললার পলি স্তনলয় আসার স্তিোয় স্তবলভার
িাক্লব।
ইসলাম স্তনজ অনু সারীলদর ক্ালফর ও মুশস্তরক্সহ পৃস্তিবীর সক্ল
মানু লষর সলে আদল ও ইনসাফ, দয়া ও ক্রুণা প্রদশকলনর স্তনলদকশ স্তদলয়লে।
দীন ও উম্মাহর ক্লযাণ ও মেললর খাস্ততলর স্তবরুদ্ধবাদীলদর পক্ষ্ হিলক্ আসা
সক্ল যু লুম-স্তনযকাতলনর হক্ষ্লত্র সবর স্তক্ংবা হবস্তশর হিলক্ হবস্তশ হলল ইনসাফপূ ণক
প্রস্ততলশাধ গ্রহণ ক্রলত বলললে। আল্লাহ বললন,
َ َ َّ َّ
َ َ
َ َ َ َّ َّ
َ ۡ ۡۡ﴿ َو َقَّٰت ِلوا
َ لُۡيِبۡۡٱلمع َتد
ِۡۡينۡۡيقَّٰت ِلونكمۡۡ َولۡۡتعتَدواۡۡإِن
يلۡۡٱّللِۡۡٱَّل
:﴾ [ابلقرة١٩٠ِۡۡين
ۡ ۡۡٱّلل
ِ
ِ ِ فۡسب
]٤٩٠

“আর আল্লাহর পলি হতামরা যু দ্ধ ক্লরা তালদর সলে যারা হতামালদর সলে যু দ্ধ
ক্লর। আর সীমালঙ্ঘন ক্লরা না। স্তনশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা সীমালঙ্ঘনক্ারীলদর
পেন্দ ক্লরন না।” [সূ রা আল-বাক্বারা: ১৯০]
এক্ইভালব ক্ালফরলদর জুলুম-স্তনযকাতন সলেও তালদর সলে আল্লাহ
তা‘আলা নযায় ও ইনসালফর স্তনলদকশ স্তদলয়লেন:
َ َ
َّ َ َٰٓ َ َ َ
َ َ
َ َ
َّ َ َّٰ َّ َ
َ يأي َهاۡ َّٱَّل
َٰٓ ۡ﴿
ۡل
ۡ َعۡأ
ۡ ۡۡانۡقوم
ۡ ۡطۡ َولَۡۡي ِر َم َّنك ۡمۡشن
ۡ ِ ِيۡ ِّللِۡۡش َه َدا َءۡۡبِٱلقِس
ۡ ِينۡۡ َء َامنواۡۡكونواۡۡقوم
َ
َّ َّٰ َ َّ
َ
َ
َ
َ َ َّ َّ َ َّ
ۡ تعدِلواۡۡٱعدِل
واۡه َۡوۡأق َربۡۡل ِلتقو
]٨ :ۡ﴾ [املائدة٨ۡون
ۡ ي رۡب ِ َماۡتع َمل
ۡ ِ ٱّللۡخب
ۡ ۡۡىۡۡ َوٱتقواۡۡٱّللۡۡإِن
“হহ ঈমানদারগণ! আল্লাহর জনয দৃ ঢ় প্রস্ততষ্ঠাতা হও, নযায়-স্তবিালর সাক্ষ্যদাতা
হও, আর হক্ালনা সম্প্রদালয়র প্রস্তত স্তবলদ্বষ হতামালদর হযন নযায়ািরণ না ক্রলত
প্রলরাস্তিত না ক্লর। নযায়ািরণ ক্লরা, এস্তটই হলি তাক্ওয়ার সবলিলয়
স্তনক্টতর। আর আল্লাহর তাক্ওয়া অবলম্বন ক্লরা। স্তনঃসলন্দলহ হতামরা যা স্তক্েু
ক্রলো, আল্লাহ হস সম্পলক্ক পূ ণক ওয়াস্তক্ক্-হাল।” [সূ রা আল-মাস্তয়দাহ: ৮]
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মূ লত ইসলাম হগাটা মানবতার জনয স্তহদায়াত ও রহমতস্বরূপ
পৃস্তিবীলত এলসলে। আল্লাহ তা‘আলা ইসলালমর নবীলক্ও ‘রহমলতর নবী’
স্তহলসলব আখযাস্তয়ত ক্লর বলললেন,

َ
َّ َ
َ لۡ َر
َ ۡحةۡۡ ُل ِل َعَّٰلَم
ۡ ِ ﴿ َو َماۡۡأر َسل َنَّٰكۡۡإ
]٤٠١ :﴾ [االنبياء١٠٧ۡۡي
ِ

“আর আমরা হতা হক্বল আপনালক্ হগাটা সৃ স্তষ্টক্ুললর জনয রহমতস্বরূপ হপ্ররণ
ক্লরস্তে।”[সূ রা আল-আস্তম্বয়া: ১০৭]
এরপর ইসলাম মাতা-স্তপতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-স্তমসক্ীন ও
অভাবী মানু লষর প্রস্তত দয়া ও অনু গ্রলহর স্তনলদকশ স্তদলয়লে। প্রস্ততলবশীলদর
পরস্পলরর ওপর স্তবস্তভন্ন অস্তধক্ার স্তনধকারণ ক্লরলে। বন্ধুর ওপর বন্ধুর অস্তধক্ার
স্তদলয়লে। স্তনলজর আশ-পালশর মানু লষর অস্তধক্ালরর ক্িাও বাদ রালখ স্তন। আরও
আলগ হবলে বলা যায়, পৃস্তিবীর সক্ল মুসস্তললমর এলক্ অপলরর ওপর স্তবস্তভন্ন
অস্তধক্ার সাবযি ক্লরলে। সালালমর জবাব, হাাঁস্তির উত্তর স্তক্ংবা অসু ি বযস্তিলক্
হদখলত যাওয়ার মাধযলমও এসব অস্তধক্ার পূ ণক হলয় িালক্। এসলবর পাশাপাস্তশ
ইসলাম এক্জন মুসস্তলমলক্ অপর মুসস্তললমর ওপর জুলুম ক্রলত স্তনলষধ
ক্রলে। ক্াউলক্ ঘৃ ণা বা অপমান ক্রলত বারণ ক্লরলে। স্ততনস্তদন ক্ারও সলে
ক্িা না বলল িাক্লত স্তনলষধ ক্লরলে। ক্ারও দরাদস্তরর ওপর দরাদস্তর, স্তবলয়র
প্রিালবর ওপর প্রিাব ক্রলত বারণ ক্লরলে। অপলরর প্রস্তত স্তহংসা-স্তবলদ্বষ,
শত্রুতা-সমাললািনা হিলক্ দূ লর িাক্লত বলললে। এগুললা অমানযক্ারীর জনয
হঘাষণা ক্লরলে ক্লোর শাস্তি। এভালবই ইসলাম পস্তরণত হলয়লে এক্স্তট পস্তরপূ ণক
মানবতার পয়গালম। যা এর অনু সারীলক্ সবকাবিায় ও সবকিালন নযায় ও
ক্লযালণর বীজ বপলনর স্তনলদকশ হদয়। জগলতর প্রলতযক্স্তট মানু লষর সলে দয়া ও
ক্রুণার দীক্ষ্া হদয়।
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মানবতার প্রস্তত দয়া ও অনু গ্রহ প্রদশকলনর এসব দীক্ষ্া স্তনলয় এক্জন
সস্ততযক্ার মুসস্তলম সহজাতভালবই সম্পূ ণক সু স্তনমকল ও পস্তরিন্ন হৃদলয়র অস্তধক্ারী
এক্জন সু ন্দর মানু লষ পস্তরণত হয়। আর এগুললা ক্রলত স্তগলয় যখন হস
সবসময় স্বীয় রলবর ধযান ও হখয়াল হৃদলয় জাগ্রত রাখলব, সলন্দহ হনই ক্ুফর,
অস্তবশ্বাস আর নাস্তিক্যবাদ হিলক্ হস অলনক্ দূ লর িাক্লব। পস্তরণত হলব মহান
প্রভুর স্তনতাে ক্ালের এক্জন মানু লষ।
এভালব ইসলালমর সস্তেক্ িিকার মাধযলম এক্জন মুসস্তলম হলয় ওলে
ভূ পৃলষ্ঠর ওপর িলমান সবার মালঝ সবকলশ্রষ্ঠ মানু ষ। এ প্রসলে আল্লাহ তা‘আলা
বললন,

َّ
َ
َ َ
َ َ َ َ َۡ نۡ َّٱَّل
َ َّ
َ
]١ :ۡ﴾ [ابلينة٧َۡب َّي ِة
ۡ ِ ﴿ۡإ
ِ ِينۡءامنواۡۡوع ِملواۡۡٱلصَّٰل ِحَّٰتِۡۡأو َٰٓلئِكۡۡه ۡمۡخيۡۡٱل

“স্তনঃসলন্দলহ যারা ঈমান এলনলে ও সৎক্মক ক্লরলে, তারা হগাটা সৃ স্তষ্টজগলতর
মলধয সলবকাত্তম।” [সূ রা আল-বাইস্তয়যনাহ: ৭]
পস্তরলশলষ আমরা এ স্তসদ্ধালে এলস উপনীত হলত পাস্তর হয, পৃস্তিবীলত
ইসলালমর আগমলনর অনযতম দু ’স্তট হমৌস্তলক্ উলেশয হললা: স্তনষ্ঠা ও পূ ণক
আেস্তরক্তার সলে আল্লাহর এক্ত্ববালদ স্তবশ্বাস িাপনপূ বকক্ তাাঁর ইবাদলত
আত্মস্তনলবদন ক্রা এবং হগাটা মানবতার ক্লযাণ ও মেললর জনয ক্াজ ক্রা।
অিি নাস্তিক্যবাদ এর সম্পূ ণক স্তবপরীত হমরুলত অবিান ক্লর হগাটা পৃস্তিবীলত
হক্বল অশাস্তে আর তনরাজয সৃ স্তষ্ট ক্রলতই অস্তধক্তর স্তসদ্ধহি।
স্ততন. নাস্তিক্যবালদর িযাললঞ্জ মুক্াস্তবলা:
ক্ুফর ও অস্তবশ্বাস হললা বািবতাস্তববস্তজকত ও অেঃসারশূ নয এক্স্তট
মতবাদ। ক্ারণ আল্লাহর অস্তিলত্ব অস্বীক্ার, পরক্াল ও জান্নাত-জাহান্নালম
অস্তবশ্বাস, নবী-রাসূ লগলণর স্তরসাললতর ওপর অনািা সম্পলক্ক এক্জন মানু ষ
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মুলখ মুলখ শত তক্ক ক্রললও হৃদয় ও মলনাজগলত হস ক্খলনাই পস্তরতৃপ্ত হলত
পালর না। আর হসক্ারলণ এক্জন অস্তবশ্বাসীর ক্ালে ‘অজ্ঞতা’ই হলি সবলিলয়
বে বািবতা। হস যা জালন না, হসটাই সতয বলল মানলব না- এটাই তার ক্ালে
পৃস্তিবীর সবস্তক্েু স্তবিার-স্তবলবিনার মাপক্াস্তে। পৃস্তিবীর সৃ স্তষ্টক্তকা বললত ক্াউলক্
আস্তম হদস্তখ না বা স্তিস্তন না। পরক্াল ও জান্নাত-জাহান্নাম বললত স্তক্েু আলে
বলল মলন হয় না- এসব ‘অজ্ঞতা’ আর ‘অনু মান’ হলি তার দশকলনর মূ ল স্তভস্তত্ত।
অিি তার এটাও জানা হনই হয, ‘অজ্ঞতা’ ও ‘অনু মান’ ক্খলনা স্তবিালরর মানদণ্ড
হলত পালর না।
স্তক্ন্তু তালদর অস্তবশ্বালসর মূ ল ক্ারণ স্তক্ন্তু এটা নয় হয, আল্লাহর
অস্তিলত্বর স্তনদকশনাবলী তালদর হিালখ পলে না; বরং হগাপন স্তক্েু স্বািকস্তসস্তদ্ধ আর
গরজ হাস্তসললর জনয তারা অস্তবশ্বালসর পি হবলে হনয়। ক্ারণ তালদর খুব
ভাললা ক্লর জানা আলে, ঈমান ও স্তবশ্বালসর পি হবলে স্তনলল হসটা তালদর
ক্ৃপ্রবৃ স্তত্তর স্তনমন্ত্রলণ সাো হদওয়ার পলি ক্াাঁটা হলয় দাাঁোলব। হস্বিািাস্তরতার সব
দু য়ার বন্ধ ক্লর স্তদলব। তখন যলিিভালব জীবন ও স্তযস্তন্দস্তগর পলি হাাঁটা যালব
না। যা স্তক্েু ভাললা লালগ তা-ই ক্রলত হলব এমন সু লযাগ িাক্লব না। আর
এগুস্তলই মূ লত যু লগ যু লগ ক্াস্তফর ও অস্তবশ্বাসীলদর স্তবশ্বাস হিলক্ স্তবমুখতা
অবলম্বলনর হক্ষ্লত্র মূ ল স্তনয়ামলক্র ক্াজ ক্লরলে। আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َ
ََ
َ
َّ َّ َ َّ َ
]٣٦ :ى﴾ [انلجم
َٰۡٓ نۡ َو َماۡته َوىۡٱۡلنفسۡۡ َولقدۡۡ َجا َءهمۡ ُمِنۡ َّر ُب ِ ِه ۡمۡٱله َد
َّۡ لۡٱلظ
ۡ ِ ﴿إِنۡيتبِعونۡۡإ
“তারা হতা শুধু অনু মান এবং তালদর প্রবৃ স্তত্ত যা ক্ামনা ক্লর তারই অনু সরণ
ক্লর। অিি তালদর প্রভুর ক্াে হিলক্ অবশযই তালদর স্তনক্ট পিস্তনলদকশ
এলসলে।” [সূ রা আন-নাজম: ২৩]
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সু তরাং এক্জন অস্তবশ্বাসী ক্খলনাই আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীক্ালরর
হক্ষ্লত্র সু স্তনস্তশ্চত ও পস্তরতৃপ্ত হলত পালর না। হক্ননা এক্জন অস্তবশ্বাসীর ক্ালে
‘অজ্ঞতা’ আর ‘অনু মান’ বযতীত অস্তবশ্বালসর হক্ালনা যু স্তিযু ি ক্ারণ িালক্ না।
হযমন না আলে তার ক্ালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম ও জগলতর
সক্ল আস্তম্বয়ালয় স্তক্রালমর স্তমিযা হওয়ার হক্ালনা প্রমাণ; আর না আলে হক্ালনা
দলীল হয, নবী-রাসূ লগণ অসলতযর দাওয়াত স্তদলয়লেন এবং হলাক্লদর আহ্বান
ক্লরলেন ক্স্তল্পত জান্নাত-জাহান্নালমর স্তদলক্; অিি বািব স্তিত্র পুলরাটাই স্তভন্ন।
স্তেক্ হতমস্তনভালব না হক্ালনা অস্তবশ্বাসী সদু ত্তর স্তদলত পালর দাওয়াত ও
স্তহদায়ালতর পলি নবী-রাসূ লগলণর অবণকনীয় জুলুম ও হলামহষকক্ স্তনযকাতন সহয
ক্রার রহসয সম্পলক্। প্রক্ৃতপলক্ষ্ আমরা আলগই বললস্তে, এক্জন ক্াস্তফলরর
ক্ালে তার ক্ুফলরর মূ লস্তভস্তত্তই হলি ‘অজ্ঞতা’। আর ‘অজ্ঞতা’ ভাললা-মন্দ স্তক্ংবা
সতয-স্তমিযার মাপক্াস্তে হলত পালর না।
স্তক্ন্তু হক্ালনা স্তক্েু হক্বল সতয বললই দু স্তনয়ার সক্ল মানু ষ হসটালক্
গ্রহণ ক্রলব- এমন হক্ালনা মূ লনীস্তত হনই। বরং সতয ও বািবসম্মত হওয়ার
পলরও বািবতালক্ জগতবাসীর সামলন তুলল ধরলত হলব। মানু লষর হিালখর
সামলন প্রমাণ স্তদলত হলব স্বীয় বািবতা ও গ্রহণলযাগযতার। তলবই মানু ষ তালক্
বাহু প্রসাস্তরত ক্লর বুলক্ তুলল স্তনলব। এক্ইভালব হক্ালনা স্তক্েু স্তমিযা হওয়ার
ক্ারলণই মানু ষ তালক্ ঘৃ ণাভলর পস্তরহার ক্রলব- এমন হক্ালনা বাধযবাধক্তা
হনই। বরং স্তমিযা ও অসু ন্দর ক্খলনা ক্খলনা সতয ও সু ন্দলরর আবরলণ মানু ষলক্
মন্ত্রমুগ্ধ ক্লর মন ও মগজ আিন্ন ক্লর হনয়। আর তখন মানু ষও সতযলক্ বাদ
স্তদলয় স্তমিযালক্ই ভাললাবাসলত িালক্। আর এটা অস্তধক্াংশ সময়ই হলয় িালক্
সলতযর অনু পস্তিস্ততলত স্তক্ংবা সলতযর পলক্ষ্র হলাক্লদর দু বকলতা, গাফলতী ও
উদাসীনতার সু লযালগ। মানু লষর সামলন স্তমিযার হগামর ফাাঁস ক্রা ও নাস্তিক্লদর
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দাাঁতভাঙা জবাব হদওয়ার জনয হযাগয ও উপযু ি হলালক্র অভালব। আমালদর
পাস্তিকব জীবলনও এটার ভুস্তরভুস্তর উদাহরণ রলয়লে। বাপ-দাদা হিলক্
ওয়াস্তরশসূ লত্র পাওয়া সম্পস্তত্তও অলনক্ সময় ওয়াস্তরলসর দু বকলতা ও উদাসীনতার
সু লযাগ স্তনলয় শস্তিশালী ও ধু রন্ধর শত্রু দখল ক্লর হনয়। অিি জস্তমর মাস্তলক্ই
সলতযর ওপর আর স্তবপরীত পক্ষ্ স্তমিযার ওপর। স্তক্ন্তু স্তমিযাবাদী তার স্তমিযার
ওপর সতযতা ও দলীল-প্রমালণর এমন স্তনস্তির আবরণ তুলল হদয় হয, স্তবিারক্
সতযলক্ স্তমিযা আর স্তমিযালক্ সতয বলল হমলন স্তনলত বাধয হন। ক্ারণ মানু ষলক্
পৃস্তিবীলত হিালখর হদখা ও সামলন উপস্তিত দলীল-প্রমালণর মাধযলম স্তবিার
ক্রলত হয়। আর মূ লত হসই এক্ই ক্ারলণ আজ আমালদর সলতযর পলক্ষ্র
হলালক্রা হলক্র ওপর হওয়া সলেও অস্তবশ্বাসী আর নাস্তিক্যবালদর সামলন
অসহায়। হযন পৃস্তিবীর সব দু বকলতা আর জেতা তালদরলক্ হপলয় বলসলে।
অিি তালদর দু শমন স্তনয়ত উদযম আর উন্নস্ততর পলি অস্তবরাম হাাঁটলে। আর
মূ লত এভালবই নাস্তিক্যবাদও হগাটা পৃস্তিবীলত স্তনলজর জায়গা ক্লর স্তনলত সক্ষ্ম
হলয়লে। যস্তদও স্তমিযা ক্খলনা মানু ষলক্ মানস্তসক্ পস্তরতৃস্তপ্ত স্তদলত পালর না।
তিাস্তপও স্তমিযার ওপর যখন সলতযর প্রললপ স্তদলয় হসটালক্ হঢলক্ হফলা হয়,
তখন মানু লষর হৃদয় ও মন খুব সহলজই হসটা গ্রহণ ক্লর হনয়।
নাস্তিক্যবালদর প্রস্তত মানু লষর আগ্রলহর আরও এক্স্তট ক্ারণ হললা এর
হভতলরর আযাদ স্তযস্তন্দস্তগর হাতোস্তন। ক্ারণ নাস্তিক্যবাদ এর অনু সারীর জনয
পৃস্তিবীর সবস্তক্েু হালাল ও তবধ হঘাষণা ক্লর। তার মন যা িায় তা-ই হস
ক্রলত পারলব- তালক্ এমন স্বাধীনতার গযারাস্তি ও স্তনশ্চয়তা প্রদান ক্লর।
অিি এর স্তবপরীলত ঈমান মানু লষর সামলন স্তবস্তভন্ন সীমাবদ্ধতার হরখা হটলন
হদয়। এটা তালক্ বলল হদয়, তুস্তম এটা ক্রলত পারলব, আর ওটা ক্রলত পারলব
না। পাশাপাস্তশ ঈমান মানু ষলক্ পরক্ালল সু লখর জান্নালতর প্রস্তত্রুস্তত হদয়।
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পক্ষ্ােলর নাস্তিক্যবাদ মানু ষলক্ এই জীবলনই স্বগক-সু লখর স্তমিযা স্বপ্ন হদখায়।
আর হযলহতু মানু ষ সহজাতভালবই বাস্তক্র ওপর নগদলক্ অগ্রাস্তধক্ার স্তদলত
অভযি। তাই হস খুব সহলজই নাস্তিক্যবাদ ও অস্তবশ্বালসর পলি হাাঁটলত শুরু
ক্লর। এ হক্ষ্লত্র পস্তরস্তিস্তত আরও মারাত্মক্ ক্লর হতালল সলতযর পলি
আহ্বানক্ারীলদর ক্ষ্মাহীন অক্ষ্মতা ও দু বকলতা। ক্ারণ তারা মানু ষলক্ হবাঝালত
বযিক হয় হয, পরক্াললর সু খই মূ লত প্রক্ৃত সু খ। অস্তবশ্বাসীরা হয পাস্তিকব
জীবলনর সু খ-স্বলগকর স্বপ্ন হদখায় তা মূ লত অশাস্তের ক্ারাগার। আর এই
হবাধশস্তি ও সলিতনতাটুক্ু মানু লষর হভতর জাগ্রত ক্লর না স্তদলত পারার
ক্ারলণ নাস্তিক্যবালদর অন্ধক্ালরর সামলন তাওহীলদর আললা ধীলর ধীলর ক্ষ্ীয়মান
হলয় স্তনলব যাওয়ার উপক্রম হয়।

‘বাগ-যু দ্ধ’ ও যু স্তিতক্কই এক্মাত্র সমাধান নয়
হপেলনর আললািনা দ্বারা হক্উ হযন এটা মলন না ক্লরন হয, হক্বল
‘যু স্তি-তক্ক’, ‘বাক্যু দ্ধ’ আর ‘দলীল-প্রমাণ’ এর মাধযলম আমরা পৃস্তিবীলত
নাস্তিক্যবালদর স্তবিার হরাধ ক্রলবা। ক্ারণ ইসলাম ও তাওহীদ স্তনেক্ হক্ালনা
হমৌস্তখক্ শব্দমালার নাম নয়; বরং এস্তট জীবলনর ময়দালন বািব প্রলয়ালগর নাম।
আর তাই ইসলালমর সতযতার প্রমাণ হক্বল মুলখ নয়; ক্ালজর মাধযলমও হদওয়া
অপস্তরহাযক। উদাহরণত, হক্উ ইসলামলক্ ‘পশ্চাৎপদ’ ও ‘প্রগস্ততস্তবলরাধী’ বলল
অপবাদ স্তদললা। তাহলল এই অপবালদর দাাঁত-ভাঙা জবাব স্তদলত হলব
মুসস্তলমলদর শস্তিশালী, উন্নত ও ‘সু ি’ প্রগস্ততর ধারক্-বাহক্ হওয়ার মধয
স্তদলয়। এক্ইভালব হক্উ যস্তদ বলল হয, ইসলাম আধু স্তনক্ জীবলনর সলে
সামঞ্জসযপূ ণক নয়। তলব এই অস্তভলযাগ পস্তরপূ ণক অলিক খণ্ডন ক্রলত হলল জীবলনর
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ময়দালন ইসলালমর পূ ণকাে প্রলয়াগ ঘটালত হলব। এভালবই পৃস্তিবীলত সতয
সতযরূলপ আর স্তমিযা স্তমিযারূলপ প্রক্াশ পালব।
সংলক্ষ্লপ বলা যায়, আধু স্তনক্ যু লগর নাস্তিক্যবাদ মুক্াস্তবলা ক্রলত হলল
আমালদর বযাপক্ প্রস্তুস্তত গ্রহণ ক্রলত হলব। হক্বল ক্িা-বাতকা, যু স্তি-তক্ক আর
বই-পুিক্ স্তদলয় নয়; জীবলনর সবকলক্ষ্লত্র ইসলামলক্ হশ্রষ্ঠ ও উপলযাগী বলল
প্রমাণ ক্রলত হলব। নতুবা এই যু লদ্ধ আমালদর জলয়র হক্ালনা সম্ভাবনা হনই।
নাস্তিক্যবালদর ক্িার জবাব হযমন মুলখ স্তদলত হলব। হতমস্তন ক্ালজর
জবাব ক্ালজর মাধযলমই স্তদলত হলব। সমালজ নাস্তিক্যবাদ যস্তদ স্তবক্ৃস্তত, স্তবশৃ ঙ্খলা,
ভেুরতা ও আস্তবলতার অন্ধক্ার জন্ম হদয়, তলব তাওহীলদর হসখালন সু িতা,
শৃ ঙ্খলা, স্তিস্তত ও স্তনমকলতার আললা েস্তেলয় স্তদলত হলব। এক্ইভালব
নাস্তিক্যবালদর প্রক্াশ যস্তদ হয় জুলুলমর দ্বারা, তলব তাওহীলদর প্রক্াশ ঘটালত
হলব অিক হলত হলব ইনসালফর মাধযলম। এক্ইভালব ইসলালমর পতাক্াবাহীরা
যস্তদ এই দাস্তব ক্লরন হয, ইসলাম হললা পৃস্তিবীর এক্মাত্র বািবসম্মত দীন ও
প্রক্ৃত সফলতার পি, তলব হক্বল হিাঁিালমস্তি না ক্লর ইসলালমর বস্তুস্তনষ্ঠ
প্রলয়ালগর মাধযলম এক্স্তট সস্ততযক্ারালিক সু খী ও আদশক সমাজ পৃস্তিবীলক্ উপহার
স্তদলয় দাস্তবর যিািকতা ও নযাযযতার প্রমাণ স্তদলত হলব।
এভালবই যস্তদ আজলক্র মুসস্তলম জাস্তত নাস্তিক্যবালদর সক্ল সলন্দলহর
জবাব স্তদলত সক্ষ্ম হয়, হক্বল ক্িার পস্তরবলতক ক্ালজর মাধযলম স্তবশ্ববাসীর
আিার জায়গাটুক্ু অস্তধক্ার ক্লর হনয়, তলব এক্স্তদন না এক্স্তদন অবশযই
আমালদর পৃস্তিবী হিলক্ নাস্তিক্যবাদ উন্মূ স্তলত হলব। স্তবশ্বালসর ফুল বাগান
অস্তবশ্বালসর হুলতাম হপাঁিা হিলক্ স্তিরস্তদলনর জনয মুস্তি পালব। আল্লাহ তা‘আলা
আমালদর সহায় হহান। আমীন।
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