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প্যারাডক্স এবং বায়েজিদ 

ববঙ্গল আরি 

জবশ্বাস বে যুজির দাাঁজ়িপ্াল্লা়ে মাপ্া ববাোজম োি,   োরণ জবশ্বাস আর যুজি দুয া প্রস্পর 
জবযরাধী জিজিস।  জ্ঞাি বযখাযি সীমাবদ্ধ,   যুজি বযখাযি আ়িষ্ট,   মুজি বসখাযি অসম্ভব।  জবশ্বাস 
খুবই আরামদা়েে এবং সুখিী়ে বস্তু,   োরণ এযে মাথা খা াযে হ়ে  িা,   এযে যুজি বা 
জবজ্ঞাি বিই,   িাস্ট জবশ্বাস েযর জিযলই হ়ে।  জেন্তু এ া মযির জিজ্ঞাসু ব াখযে অন্ধ েযর 
বদ়ে।  আপ্িার জবশ্বাস হযে আপ্িার জিযির মজিযের তেজর েরা বিলখািা,  যা আপ্িার মি 
তেজর েযর আপ্িাযেই োযে েয়েদ েযর রাযখ,   জেন্তু বিলখািার এই দরিা সবসম়েই  উন্মুি,   
আপ্জি যজদ সয েি হি ,   োহযল  াইযলই বখালা মি জিয়ে ববর হয়ে আসযে প্াযরি।  আপ্জি 
যজদ যুজির সাথ বেয়ি বদি,   োহযল সবজেেুই অযযৌজিে মযি হযব এবং বযযোি জেেইু জবশ্বাস 
েরা শুরু েযর জদযবি।   

বলখযের েথা -  আপ্িারা িাযিি বয,   আজিেরা বহু আযে বথযেই োযদর জবশ্বাযসর জপ্েযি 
মিে়িা জেে ু কুযুজি জদয়ে যাি,  এইসব কুযুজি গুলা অযিে আযেই খণ্ডি েরা হয়ে বেযে জেন্তু 
আমাযদর বদযের জবযেষ েযর এেিি LAYMAN বা এভাযরি মুজমি/ মুসলমাি িাযিি িা।  বযজদি 
বথযে জবজ্ঞাযির অগ্রেজে শুরু হয়েযে এবং মানুষ জেজিে হও়ো শুরু েযরযে,   বসজদি বথযে 
মুসজলম আযলম- েলার-  এপ্লজিস্টা বযুে বেযেি বয,    এই জেজিে সমািযে শুধ ু কুরআি 
জদয়েই খাও়োি যাযব িা।  োরণ জেজিে মানুষ কুরআি বা হাজদযসর আিগুজব েথয বমযি জিযব 
িা।  োই প্রা়ে এে যুে আযে বথযেই ইসলাজমে এপ্লজিস্টরা জেভাযব কুরআযির মাযে জবজ্ঞাি 
আজবষ্কার েরা যা়ে ো জিয়ে উযে প্য়ি বলযেযেি।  অথ  এই প্রবণো/ TREND মাত্র এে যুে 
আযেও বদখা বযে িা;  সমস্যা হয়েযে জবজ্ঞাযির অগ্রেজের সাযথ সাযথ যখি  আমরা বদখযে 
প্াজে কুরআি বা হাজদযসর অযিে জেেুই জবজ্ঞাযির সাযথ বোিভাযবই জমযল িা,   েখি কুরআি 
এবং হাজদস বাাঁ াযে আযলম সমাি উযে প্য়ি বলযে বেযলি।  এর বথযে প্জরত্রাযণর িযে জেে ু
যুজি ওিারা ধার েযরি োযেরযদর ( মুলে জিষ্টাি)  োে বথযে।   বাজেগুলাযে এে া েমি 
প্যা ািন অনুসরণ েযরি,   সবার প্রথযমই োরা িািারেম েুযো জদয়ে আরজব অথন প্জরবেনি েযর 
জদযবি/ অযিে অথন বথযে জিযিযদর প্েন্দমে অথন গ্রহি েরযবি,   জিেী়েে আিজরে অথন বে 
রুপ্ে,   রুপ্ে অথনযে আিজরে বাজিয়ে জদযবি,   েৃেী়েে প্রসঙ্গ বা োযি নুযলূ জিয়ে  ািা াজি 
েরযবি,   সব বেষ বোি োি িা হযল সজহহ হাজদসযে দুবনল বািাবার প্াাঁ়েোরা শুরু েযর 
জদযবি।  মিার বযাপ্ার হযে,   এই প্যা ািন আমরা অোে প্রাজেষ্ঠাজিে ধযমনর অনুসারীযদর 
মযধযও প্াই।  োরাও জেে এেইভাযব োযদর গ্রন্থগুযলাযে সজেে প্রমাণ েযর।  আর আপ্জি জেে 
এেই প্যা ািন অনুসরণ েবর বযযোযিা সাজহেয,   র িা বা জলখাযে স্বেনী়ে/  ঐেী রূপ্ জদযে 
প্ারযবি।  মুসলমািযদর বযাখযা মাযিই “রূপ্ে ইজিি”  ালু।  এো়িা আযে  PICK & CHOOSE 

FALLACY এবং EQUIVOCATION FALLACY, শুধু বসই অনুবাদ/ অথনজ ই গ্রহণ  েযরি বয া োযদর 
বিযবযর সাযথ যাযব,  যা এেরেযমর “অনুবাদ বিাচ্চুজর”।   

আমরা এেজ  ধমনজিরযপ্ি রাযে বাস েরযলও এখাযি ধাজমনেরা যে ুকু ধমন প্র াযর সুযযাে প্াি 
বসরেম িাজিেরা প্াি িা।   োই বদযের জবপু্ল অংযের মানুষ িািযেই প্াযরি িা বয িাজিে/  
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অযজ্ঞ়েবাদীরা আসযল জে বলযে  া়ে,   োযদর যুজিগুলা আসযল জে? আপ্জি ধযমনর প্যি এেজ  
বই  জলযখ রাোরাজে জবখযাে হয়ে বযযে প্ারযবি,   জেন্তু ধযমনর জবপ্যি যেই মাজিনে ভাষা়ে 
েেিমূলে সমাযলা িা েরুি িা বেি,   আপ্িার বই  প্রোে ( PRINT)  হবার সম্ভাবিা এেদমই 
িীণ।  বসযিযত্র ববজের ভাে মানুযষর িািার অযো যর বথযে যা়ে িাজিেযদর েথাগুযলা।  এর 
উপ্যর আজিে ভাইিাযিরা যে া সােযন্দয বই  জলখযে প্াযরি,   িাজিে/ অযজ্ঞ়েবাজদরা জলখযে 
প্াযরি িা।   োরণ উগ্র/  িঙ্গী মািজসেোর জেে ু মুসলমাযিরা এই প্যনন্ত বহু 
িাজিে/ অযজ্ঞ়েবাজদযে হেযা েযরযেি,   শুধুমাত্র ধমন সমাযলা িার িযে।  আপ্জি যেই মাজিনে 
এবং েেিমুলেভাযব সমাযলা িা েযরি িা বেি এযদর বথযে বরহাই বিই।  প্জৃথবীযে এেমাত্র 
বদে বাংলাযদে বযখাযি এে ববজে সংখযে ব্লোর হেযা েরা হয়েযে।  এযদর বদৌরাত্ম্য এেই 
ববয়িযে বয সরোর বাধয হয়েযে “িজঙ্গ দমি  বসল” তেজর েরযে।  ধমন রিা েরযে মুসলমািরা 
সাধারণে বযসব ( কু) যুজি বদি,   বসগুলা বহু আযেই খণ্ডি েরা হয়ে বেযে।  জেন্তু অযিযেই 
এসব িাযিি িা,  এর োরণ আযেই বলা হয়েযে।  োই এখাযি জেে ু েমি বযাপ্ার জিয়ে 
আযলা িা েরা হল,  যা আসযল বহু আযেই খণ্ডি েরা আযে।  

DISCLAIMER- এখাযি ভাষােে অযিে ভুল থােযেও প্াযর ( বািাি এবং বযােরণ) , োরি 
বলখযের এভাযব জলখার বোি প্বূন অজভজ্ঞো বিই,  োই বসগুলা িমাসুন্দর দৃজষ্টযে বদখযবি।  
এখাযি সবার িািার লযিয মুল যুজিগুলা েুযল ধরাই আসল উযেশ্য জেল।  এো়িা এখাযি 
ববজেরভাে েযবষণা/ বযাখযা/ অনুসন্ধাি েরা হয়েযে কুরআি ও হাজদযসর ইংজলে অনুবাদ বেন্দ্র েযর 
( োরি  ইংজলযে জলজখে গ্রন্থ সবযথযে ববজে প্জেে এবং সমাযলাজ ে হ়ে ,  দুজি়োযে অল্পজেে ু
বাংলাভাষী মানুষ আযে) ।  জেে ু েথয এবং সামাে জেে ু বযাখযা অোে বসাসন বথযেও বি়ো 
হয়েযে।  এখাযি শুধু অজবশ্বাসীযদর সাযথ সামিস্যপ্ণূন  যাপ্ ারগুযলাই সংযুি েরা হয়েযে।  
েথযসুত্র/ বরোযরন্সগুযলা েোনুেজেে ভাযব অধযা়ে এর বেযষ সংযুি িা েযর প্েযির সুজবধার 
িযে আযলা য জবষয়ের সাযথ সাযথই বদ়ো হয়েযে।  
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সূযন প্াজির জিয  ডুযব বেল জেভাযব িানুি 59 

কুরবাজি ঈদ এবং মােব্বজর 66 

কুরআি জে মািব রজ ে 70 

জরযলজ জভজ র েল্প্ 79 
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একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস 

 

রুযম ঢুযেই বদজখ বায়েজিদ ভাই িামাযি দাাঁজ়িয়ে আযে,  ঢাো ভাজসনজ র হযলর দরিা,  োই 
অযিে সম়ে বখালাই থাযে,  াজরজদযে বই  প্ত্র জেজ য়ে আযে, বায়েজিদ ভাই মাস্টাসন োইিাল 
ই়োর আযেি এপ্লাইড বেযমজিযে।  আজম জেয়ে উিার জবোিা়ে বসলাম।  আজম আরি,   আজম 
আর বায়েজিদ ভাই এেই গ্রাযমর,  আজম মাত্র িেুি ঢাো ভাজসনজ  ঢুেলাম।  আজম আর বায়েজিদ 
ভাই প্াোপ্াজে রুযম থাজে।  বায়েজিদ ভাই আমাযে জিযির ভাইয়ের মে বদযখি।  েযব বায়েজিদ 
ভাই এেিি বোাঁ়িা প্রেৃজের মুজমি বান্দা,  অেজদযে আজম এেিি অযজ্ঞ়েবাদী।  েযব আমাযদর 
মাযে অজমল বথযে জমল ববেী।  

উজি িামাি বেষ েযর আমাযে বলযলি, “জেযর, েুই আি  এে ো়িাোজ়ি?”, বোর ক্লাস জে 
বেষ? আজম বললাম, ক্লাযের েথা রাযখি, আযে বযলি িামাি প্য়ি জে বদা়ো  াইযলি? বায়েজিদ 
ভাই বলল, “এইে জিযির িযে, িাজের িযে, জবশ্ব বাসীর িযে ইেযাজদ”।  আজম 
বললাম, “আপ্জি বো মুজমি বান্দা, অমুসজলযমর িযে জে বদা়ো  াইযে প্াযরি?” বায়েজিদ ভাই 
বলযলি, “প্াজর িা বেি? অবশ্যই োর বহদায়েযের িযে বদা়ো  াইযে প্াজর”  

আরি - আপ্জি জে এেিি অমুসজলম এবং োযের িযে বহদায়েে ো়িা অে জেে ু বযাপ্াযর বদা়ো 
 াইযে প্াযরি বা ব য়েযেি বোি জদি, বযমি ধযরি - োর আজথনে অবস্থা বা সুস্থোর িযে 
ইেযাজদ?  

বায়েজিদ- িাহহ বসরম বো  াই িাই, আর এ া ইসলাম অনুযমাদি েযরও িা।শুধু হ়েে বহদায়েে 
িযেই  াইযে প্াজর।   

আরি - োহযল এ া জে েযর সেযলর িযে প্িপ্াজেত্বহীি ভাযব  াও়ো হল? আপ্জি বো 
 াও়োর মাযেই ঘাপ্লা বা প্িপ্াজেত্ব েযর বরযখযেি? 

বায়েজিদ-  বদখ, আমার ধমন আমাযে বয জিযদনে জদয়েযে আজম োই অিযর অিযর প্ালি েজর।   

আজম আর বায়েজিদ ভাইর সাযথ জবেযেন ি়িালাম িা।  

বসজদি রাযে এেসাযথ আড্ডা মারার সময়ে আজম জিযজ্ঞস েরলাম-  “বায়েজিদ ভাই,  আপ্িারা 
বয স্রষ্টা জবশ্বাস েযরি ো জেযসর জভজিযে” 

বায়েজিদ ভাই বলযলি- “বদখ, জবশ্বাস দু' রেযমর হ়ে , এে া হযে প্রমাযণর জভজিযে জবশ্বাস,   
আযরে া হযে, প্রমাণ ো়িাই জবশ্বাস।  েুই বদখ বয আমাযদর জবজ্ঞাি েে সীজমে।   যলজমর 
GEOCENTRIC EARTH MODEL বথযে আমরা ভুল বেুযে বপ্যর, বপ্য়েজে েপ্ারজিোযসর 
HELIOCENTRIC EARTH, এইসব হ়েে েুই িাজিস।  এই জবশ্বাযসর জভজিযে জ্ঞাি বা জবজ্ঞাি জেন্তু 
ি়িবয়ি।  অেজদযে সৃজষ্টেেনা়ে জবশ্বাস হযে প্রমাণ ো়িা জবশ্বাস,  বয া ি়িবয়ি ি়ে , সব সম়ে 
এেই থাযে।  সুরা বাোরা়ে বলা আযে,   “এ া ( কুরআি)  োযদর িযে যারা জবশ্বাস েযর”।  
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আজম বললাম, “প্রথমে আপ্জি ভুল সংজ্ঞা জদযলি,  প্রমাযণর জভজিযে জবশ্বাস বযল জেে ু হ়ে  িা।  
আমার মযে,  প্রমাণ আর জবশ্বাস দুয া প্রস্পর সাংঘজষনে বযাপ্ার।  প্রমাণ থােযল বস া আর 
জবশ্বাস হ়ে  িা, আবার জবশ্বাস থােযল বসখাযি বোি প্রমািই থাযে িা।  ধযরি আজম আপ্িাযে 
বললাম, জসযলয  এে অঞ্চযল ে়েলা খজি প্াও়ো বেযে,  আপ্জি জে সাযথ সাযথ জবশ্বাস েরযবি? 
আপ্জি হ়েে প্রথযম আমার েথা়ে জবশ্বাস েরযবি বস া প্রমাণ ো়িাই, োযের বলাে বযল।  জেন্তু 
আপ্জি যখি  জিযি জেয়ে বদযখ আসযবি, যা াই েযর আসযবি, েখি বস া আর প্রমাযণর জভজিযে 
জবশ্বাস হযব িা, বস া েখি হয়ে যাযব আপ্িার িযলি বা প্যনযবিণমূলে অজভজ্ঞোলব্ধ জ্ঞাি।  
আপ্জি জে সূযযন জবশ্বাস েযরি? িাজে সূযন আযে এ া আপ্িার এবং সবার প্যনযবিণমূলে 
অজভজ্ঞোলব্ধ জ্ঞাি,  যাযে আপ্জি আস্থা রাযখি,  জবশ্বাস ি়ে।  

অপ্রজদযে জবজ্ঞাি জবশ্বাযসর বস্তু ি়ে ,  জবজ্ঞাি হযে েযাক্ট, এক্সযপ্জরযমন্ ,  প্যনযবিণ এবং জথওজরর 
জবষ়ে।  আপ্জি এই েথা বযলি িা বয,  আজম “জথওরী অভ জরযলজ জভজ ” জবশ্বাস েজর, আপ্জি 
বযলি বয আজম এ া ভাযলা েযর বজুে এবং এযে আস্থা রাজখ।  জবজ্ঞাযির বোি অথজরজ  িাই,   
জেন্তু জবশ্বাযসর, জবযেষ েযর ধমনী়ে জবশ্বাযসর এে বা এোজধে অথজরজ  আযেই এবং এই 
অথজরজ গুলার োযরার সাযথই োযরার বোি জমল িাই,  োই জবশ্বাযসর ি়ি ়ি হ়ে  িা,  জেন্তু 
জবজ্ঞাযির ি়ি ়ি হ়ে।  েযব সব জবজ্ঞাযিরও বয সবসম়ে  ি়ি ়ি হ়ে  বস াও ভলু, এখি বোি 
জবজ্ঞািী এযস আপ্িাযে বলযব িা প্জৃথবী সমেল, যা ধমনী়ে গ্রন্থগুলাযে আযে।  জবংে েেযের শুরু 
বথযে আি  প্যনন্ত ে়ে া প্রজেজষ্ঠে জথওজর ভুল প্রমাজিে হয়েযে?  

আরি-  আপ্জি বলুিে জবজ্ঞাযির আসল বসৌন্দযন বোথা়ে? 
বায়েজিদ-  জবজ্ঞাি সবজেেু প্জরষ্কার েযর বযাখা েযর।  

আরি-  ো জেে আযে,  েযব জবজ্ঞাযির আসল বসৌন্দযন হযে জবজ্ঞাি প্জরবেনিেীল।  বয বেউ যখি  
েখি জবজ্ঞািযে  যাযলি েরযে প্াযর,  বয বেউ জবজ্ঞািযে ভুল প্রমাি েরযে প্াযর,  জবজ্ঞাি বসই 
সুযযাে  া সব সম়ে বখালা রাযখ।  জবজ্ঞাি সমাযলা িা বে সাদযর গ্রহি েযর এবং প্রয়োিযি 
জিযি প্জরবজেনে হ়ে।  ধমন জেে োর উযটা।  ধমনযে সমাযলা িা েরা যা়ে িা,  েরা বেযলও 
এেজ  জিজদনষ্ট সীমার মযধয এবং ধমন জ রন্তি অপ্জরবেনিেীল।  আপ্জি বখ়োল েযর বদযখি,  
ইসলাযমর প্রা ীি োযলর অযিে জেে ু আিযে প্ালি েরা হ়ে  িা এবং এই জিয়ে ইিমা-
জে়োযসর অভাব িাই।  আপ্জি বা বেউই এমি বোি োইড লাইি বািাযে প্ারযব িা বয া 
জ রন্তি অনুসরণ েরা যাযব।  অন্তে ১৪০০ বের  আযের বোি জেে ু বো ি়েই।  ABSOLUTE 
MORALITY বলযে জে আযদৌ জেে ু সম্ভব? দুজি়োযে প্রা়ে ৪০০০+ ধমন আযে,  বদখযবি বয এেই 
তিজেেোর ইসুযযে এযেে ধমন এযেে জেিা বদ়ে।  আযরা মিার বযাপ্ার হযে এেই ধযমনর মযধয 
এেই তিজেে বযাপ্াযর জভন্ন জভন্ন আযলযমর/ প্জণ্ডযের মে প্াও়ো যা়ে।  সৃজষ্টেেনা হািার বের  
আযে সব ABSOLUTE MORALITY এে িা়েো়ে জলযখ রাখযবি (i.e. DIVINE COMMAND 

THEORY) , এবং অিন্তোল মানুষ এ া মািযব, ো হাস্যের।  জবযেষ েযর ইসলাযমর সৃজষ্টেেনা 
অযিেবার অযিে জেে ু জিযিই প্জরবেনি েযরযেি ( মািসুখ) ।  আবার আমরাও ১৪০০ বেযরর 
আযের অযিে জেেুই এখি প্ালি েজর িা ( দাসী বসক্স,  েজিমযের মাল, প্াজলে প্যুত্রর বউযে 
জবয়ে ইেযাজদ) ।  যজদ ABSOLUTE MORALITY বযল জেে ু থােে োহযল বদখা বযে এযেবাযর 
প্রথম বথযেই সৃজষ্টেেনা বয আযদে গুলা জদযেি ো আর প্যর প্জরবেনি হে িা,  অথবা মুজমিরা 
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সময়ের বপ্রজিযে ো জিযিরা রজহে েরে িা ( দাসী বসক্স) ।  োরণ ABSOLUTE MORALITY 
সম়ে,  বযাজি এবং প্যনযবিে জিভনরেীল ি়ে।  অথ  আমরা বদখযে প্াজর ধমন োই েযর যাযে।  
কুরআি আর হাজদযসর জেিা বথযে ইিমা- জে়োস ববজে।  এ াও জে জবজ্ঞাযির মে “এেরেম” 
প্জরবেনিেীল ি়ে?   

[Quran 2:106]  “আজম বোি আ়োে রজহে েরযল অথবা জবসৃ্মে েজরয়ে জদযল েদযপ্িা উিম 
অথবা োর সমপ্যনায়ের আ়োে আি়েি েজর।  েুজম জে িাি িা বয,  আল্লাহ সব জেেুর উপ্র 
েজিমাি?” 

আল্লাহ বযলি, কুরআি িাজযযলর আযেই ো লাওযহ মাহেযুয জলজপ্বদ্ধ।  োো়িা,  েখি জে িাজযল 
েরযবি ো বো সবিান্তা আল্লাহ আযেই বথযেই িািযবি।  জেজি বেযিা প্রথযম জিম্ন মাযির 
আ়োে িাজযল েযর প্রবেনীযে উি আ়োযের স্থযল এর বথযে উিম আ়োে িাজযল েরযবি? 
োহযল,  প্রথযম অধম আ়োেজ  িাজযল বেযিা েরা হয়েজেযলা? আল্লাহ জিযিও জে ভুল েযরি 
এবং প্যর ো সংযোধি েযরি? ABSOLUTE MORALITY জে েখিও প্জরবেনি হযে প্াযর? োও 
সবনজ্ঞািী স্রষ্টা িারা? আর এভাযব যজদ হয়েই থাযে োহযল বসই লাওযহ মােহুযি বোি কুরআি 
উজি আযেই জলযখ বরযখজেযলি?  

আবার বদযখি বয আিোল এই ধমনগুলাই আবার প্রয়োিি হযল বসই জবজ্ঞাযির সহা়েো জিয়ে 
জিযির অজিত্ব প্রমাি েযর- এ া জে এেরেম ভন্ডাজম ি়ে।  বযই জবজ্ঞাি প্জরবেনিেীল বযল 
জিভনরযযােয ি়ে  বলযলি, আবার বসই জবজ্ঞাযির সহা়েো জিয়েই ধমনগ্রন্থ প্রমাযির ব ষ্টা েযরি।  
কুরআযি ভুজর ভুজর জবজ্ঞাি প্াও়ো যা়ে, জেন্তু জবজ্ঞাি আজবোযরর প্যর, এর আযে ি়ে।  এে এে 
জবজ্ঞাি কুরআযি অথ  বসই জহযসযব মুসলমািযদর তবজ্ঞাজিে আজবোর/ জথওজর এযেবাযর িাই 
বলযলই  যল।  আপ্িারাই আিোল কুরআযি এে এে তবজ্ঞাজিে জথওজর প্াি বয আমার প্রশ্ন 
িাযে, যজদ এর মযধয এে া জথওজর প্জরবেনি হয়ে যা়ে,  োহযল জে কুরআিও প্জরবেনি েযর 
বেলযবি িাজে আবার অথন প্জরবেনি েযর িেুি বযাখা জদযবি।  আমাযদর তদজিে িীবযি প্রজে 
মুহূযেন মুহূযেন আমরা জবজ্ঞাযির েরণাপ্ন্ন হই , মুসলমািরা োযদর ইসলাম েজ়িয়ে বদ়ে 
িাজিেী়ে/ োযের প্লা েমনগুলা বযবহার েযরই।  ইসলাম আি দ্রুে েজ়িয়ে যাযে, োযে এই 
জবজ্ঞাযিরই অবদাি,  অথ  আপ্িাযদর োযে জবজ্ঞাি বথযে ধমন ববজে জিভনরযযােয মযি হ়ে , যার 
অবদাি সভযো জবোযে ব াযখই প্য়ি িা ।  

বায়েজিদ ভাই বলযলি,  “বেুলাম,  বো আমাযে বল জবজ্ঞাি জদয়ে জে সব বযাখযা েরা যা়ে? 
ধর  বোর প্জরজ ে োউযে বেউ ধষনণ েযর জদল,  এখি জবজ্ঞাি জদয়ে প্রমাণ ের বয ধষনণোরীর 
োজি হও়ো দরোর”।  

আরি-  “এ া অপ্রাধজবজ্ঞাি এবং সমািজবজ্ঞাযির ভাষা়েও অপ্রাধ,  এেইসাযথ এ া বমারাল/  
তিজেেোর প্রশ্ন।  োযরা ইোর জবরুযদ্ধ বযযোযিা জেেইু েরাই অপ্রাধ, শুধু সহবাসই ি়ে  এবং 
এর জব ার প্াও়োর ধারণা বযাজি স্বাযথনর ধারণা বথযেই।  ধযমন বযাজি স্বাযথনর আযে ধমনী়ে স্বাথন।  
প্ুাঁজিবাযদ জিযির স্বামীর ইোর জবরুযদ্ধ সহবাস েরযলও ো ধর্ষণ  হযব জেন্তু ধযমন এই রেম 
আইজড়োই িাই।  উযটা স্বামী ডাো মাত্রই োযে েুয  বযযে হযব স্ত্রীর োযে সহবাযসর িযে যা 
বযাজি স্বাযথনর জবযরাধী এে িীজে।  আর বিার প্বূনে সহবাযসর মাধযযম োরীজরে িজেও হ়ে ,   
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োই অপ্রাধ জবজ্ঞাযির ভাষা়েও এজ  োজিযযােয অপ্রাধ।  এো়িা ধষনণ, খুি েরা ইেযাজদ খারাপ্,   
এসব ো ারাজল আমাযদর মি প্রজডউস েযর।এেিি জেশু বয এসব বযুেই িা, বয ধযমন েী আযে 
িাযিই িা, োযে হাযে েুজ়ি জদয়ে খুি েরযে বলযলও বস ইেিে ববাধ েরযব।  
 
(Your conscience works much better if there's no god to forgive you to offer vicarious 

redemption. Religion also blunts our desire for justice by reassuring us that all accounts will 

be settled in Cloud Cuckoo Land after we die. So if you stop searching for your soul and god,  

and concentrate instead on your humanity,  your inbuilt awareness of good and bad will 

come into much sharper focus) 

আর অপ্রাধ জবজ্ঞাি এবং েযরিজসে বা CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE জদয়ে খুব ভাযলা েযর 
প্রমাি েরা যাযব বয ধষনণ সংঘজ ে হয়েযে।  এখি আপ্িার োযে আমার প্াটা প্রশ্ন,   
ধষনিোরীর োজি হযে হযব এই বযাপ্াযর বো োযরাই জিমে িাই, জেন্তু ধষনণ ( অথবা বযাজভ ার)  
বয সঙ্ঘজ ে হয়েযে বস া বো সবার আযে প্রমাি েরযে হযব, োই িা? বো এই বযাপ্াযর 
আপ্িার ধমন জেভাযব সমাধাি বদ়ে,  বয া জবজ্ঞাি জদযে প্াযর িা? 

বায়েজিদ ভাই-  ইসলাম অনুযা়েী ৪ িি প্রুুষ সািী হাজির েরাযে হযব ( ববজেরভাে আযলযমর 
মযে) ,  োহযলই হয়ে যাযব,  বযাস।   

আজম বহা বহা েযর হাসলাম জেেুিণ৷োরপ্র বললাম,  “ধযরি,  এে া মজহলা মাদ্রাসা়ে ১০ িি 
সন্ত্রাসী প্রযবে েযর দরিা িািালা সব লাজেয়ে জদয়ে সব বমাযমিাযে ধযর েিধষনণ  ালাল এবং 
মাদ্রাসার দুিি প্রুুষ প্রহরীযে ববযধ রাখল এে রুযম।  এখি আপ্জি আপ্িার ‘সেল জেেরু 
সমাধািোরী ইসলাম’ জদয়ে জেভাযব অপ্রাধ প্রমাণ েরযবি” 

বায়েজিদ ভাই মাথা  ুলোযে লােল।  “মাদ্রাসা়ে প্রুুষ আযে মাত্র ২িি প্রহরী আর বাজে সব 
বময়ে।  এযিযত্র জে েরা বযযে প্াযর? এেগুলা বময়ে এবং ২ িি মাত্র প্রুুযষর সািী বো 
ইসলাম গ্রহি েরযব িা”।   

আজম বললাম, “১৪০০ বের  আযের এে া জি়েম বয এখি েে অসহা়ে এবং অ ল,   
আপ্িাযদর ধষনযণর প্রমাণই োর প্রমাণ।  প্রথমে ধষনযণর মে এে গুরুের এে া অপ্রাযধর েথা 
আপ্িার কুরআযি িাই, কুরআযি বযাজভ াযরর েথা বলা আযে।  রাসুযলর এে া হাজদস আযে 
বযখাযি উজি বযলযেি বয সািী োযদর বেই েণয েরা হযব যারা ধজষনোর বযাজিযে জলঙ্গ প্রযবে 
েরযে জিযি বদযখযে,  বসই বিযত্র দুিি প্রুুষ হযলই হযব িা, োযদর এযেবাযর ব াযখর সামযি 
ধষনণ/ বযজভ ার বদখযে হযব।  আযরা হাস্যের হযে,  যজদ সািী বযাোর িা েরা যা়ে বা সম্পূণন 
৪ িি িা হ়ে , েখি উযটা জভেজ ম োজি প্াযব “জিরীহ ধষনণোজরযদর! ” অপ্বাদ বদ়োর োরযি।  
আপ্জি বযলি বো,  বোি বযজভ ারী বা ধষনণোরী এভাযব ব াযখর সামযি  ারিি প্রুুষ বরযখ 
অপ্রাধ েযর! ! !  এই আিগুজব আইি েযর রাসুল োর জেশু বউ আয়েোযে রিা েযরজেল 
আমরা ো খুব ভাল েযরই িাজি।  আর জবজ্ঞাি  াইযল ১০০ বের  আযের অপ্রাধও এখি ববর 
েযর বেলযে প্াযর প্রমাণসহ।  এযিযত্র আপ্িার ধমন শুধ ু অ লই ি়ে , হাস্যেরও বয ।  োই 
জবজ্ঞািই এেমাত্র এখাযি সমাধাি জদযে প্াযর এবং বািযব আপ্িারা মুসজলমরা জিযিরাই বসই 
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জবজ্ঞাযির োযেই িারস্থ হযেি অপ্রাধ প্রমাযণর িযে।  অপ্রাধ প্রমাযির িযে আপ্িাযদর 
মুসলমািযদর জবজ্ঞাযির োযে যাও়ো ো়িা েজেও িাই”  

আরও আশ্চযন হযবি বিযি বয ধষনযণর মে িঘে অপ্রাযধও শুধুমাত্র বমাহরািা জদয়ে ো়ি প্াবার 
মে হাজদস ( জেেহ)  আযে।  এইসব জে এই যমািা়ে মানুষ মািযব? 

বরও়ো়েে ১৪.  ইবি  যুহরী ( রহঃ)  হইযে বজণনে,  আবদুল মাজলে ইবি  মারও়োি িবরদজিভাযব 
জযিা েরাি হই়োযে এমি স্ত্রীযলাযের ে়েসালা এই জদ়োযেি:  বযজভ ার বয েজর়োযে ঐ 
স্ত্রীযলােজ যে বমাহর দাি েজরযব।  মাজলে ( রহঃ)  বযলিঃ আমাযদর জিে  এই ে়েসালা বয,  যজদ 
বেহ বোি স্ত্রীযলাযের উপ্র িবরদজি েযর,   াই বস কুমারী হউে অথবা অকুমারী,  যজদ বস 
স্বাধীি হ়ে েযব োহাযে মাহযর জমসাল বদও়ো আবশ্যে।  আর যজদ বয দাসী হ়ে েযব জযিার 
িারা বয মূলয েম হই়োযে োহা আদা়ে েজরযে হইযব এবং বযজভ ারীর োজিও সযঙ্গ সযঙ্গ হইযব 
এবং উি স্ত্রীযলাযের উপ্র বোি োজিও হইযব িা।  আর যজদ বযজভ ারী বোলাম হ়ে েযব 
মজিযবর িজরমািা জদযে হইযব।  জেন্তু যজদ বোলামযে িজেপ্রূণ জহসাযব জদ়ো বদ়ে েযব জভন্ন 
েথা।  ( মু়োিা মাজলে, ইসলাজমে প্রোঃ,  িাঃ ১৪৩৫)  

বায়েজিদ ভাই এে  ু লজ্জা বপ্য়ে িয়ি য়ি বসল,  উজি বলযলি, “জেন্তু েুই বো িা বদযখই অযিে 
জেে ু জবশ্বাস েজরস, এই বযমি ধর - েুই জে প্রমাণ েরযে প্ারজব েুই বোর জিযির বাবার সন্তাি? 
েুই জে বদযখজেস বোর মা আর োযরা সাযথ তদজহে সম্পেন েযরজেল জেিা?” 

আরি-  - “আপ্জি জে বঘারার জডম জবশ্বাস েযরি?” 

বায়েজিদ - “িাহ বঘা়িা জডম প্াযর িা, বাচ্চা প্রসব েযর” 

আরি-  “জেে বেমজি,  বযৌি সম্পেন ো়িা বযযহেু বাচ্চা িন্ম বি়ো সম্ভব িা, বেমজি আমার বয 
এেিি BIOLOGICAL FATHER আযে বস া এেদম প্জরষ্কার।  আর বাবাযে বেউ জিযেযস েযর 
িা, বস বাবা জেিা, এ া সামাজিে সম্পেন।  এইরেম বািব প্রমাযণর সাযথ আল্লাহযে িা বদযখ 
জবশ্বাস েরার েুলিা ববাোজম।  োহযল আজমও এেই ভাযব বলযে প্াজর, আমাযদরও এেিি 
BIOLOGICAL GOD আযে জযজি োযরা সাযথ বসক্স েযর আমাযদরযে িন্ম বদি,  োই িা? 

এো়িা যজদ খুব প্রয়োিি হ়েই , েখি আমরা এ া DNA TEST েযর ববর েযর বেলযে প্াজর খুব 
সহযিই, এই আপ্িারা মুজমিরাই জবপ্যদ প়্িযল জবজ্ঞাযির োযে বদৌয়ি যাি প্জর ়ে ববর েরযে।  
আর আমাযদর এখিোর সমাি বযবস্থা়ে মায়ের স্বামীই বয বাবা হযব ো বেুযে বিযাজেষ লাযে 
িা।  এো়িা বাবা- মার সাযথ সন্তাযির বাজিে ব হারা এবং ে়িযিও জমল থাযে।  েযব আমার 
োযে এর বথযেও ভাযলা এেজ  বযাখা আযে;  

প্রথমে আপ্িাযে বেুযে হযব আজম োযে বাবা এবং মা বজল।  আজম োযেই বাবা বা মা বলব 
জযজি আমাযে বো যবলা বথযেই লালি প্ালি েযর আসযেি।  যাযদর আদর এবং ভালবাসা আজম 
জিযিই প্রেযি েযরজে, োযেই আজম বাবা এবং মা বলব , এখি বস যজদ আমার আসল 
BIOLOGICAL PARENTS িাও হয়ে থাযে, এযে আমার জেে ু যা়ে আযসও িা।  োরণ বয আমাযে 
সম়েমে লালি প্ালি েযরই িাই োর িযে আমার জবযেষ বোি অনুভজূে িাই।এযিযত্র আমার 
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তিজেেোর স্টযান্ডাডন বা মািদণ্ড আপ্িার এবং আপ্িাযদর ধমন বথযে অযিে অযিে উপ্যর।  
দুজি়োযে ৪০০০+ ধমন আযে, সবাই জিযির া বে আসল বযল মাযি, বাজেগুলা সব ভু়ো বযল,   
বসই জহযসযব দুজি়োর ববজে সংখযে মানুযষর মযেই আপ্িার ধমন ভুল।  োই ধমন জবশ্বাস েরার 
বথযে জিযির বাবা- মাযে “জবশ্বাস! ! ” েরা বা সিাি েরা অযিে সহি।  

আরি- - আপ্জি বলুি বো, এেিি ই়োজেম/ দিে বেযল বময়ের বযাপ্াযর আপ্িার ধমন আপ্িাযে জে 
বযল? 

বায়েজিদ-  অবশ্যই োযদর ভালবাসা ও অজধোর বদ়োর েথা বযল।  

আরি-  হা হা,  ভালবাসা আর অজধোর! !  শুনুি আমার িািামযে সারা দুজি়ো়ে এেমাত্র ধমন 
ইসলাম যা জেিা সন্তাি দিে বা ADOPTION অনুযমাদি েযর িা,  এই বযাপ্াযর জেে ু জবেেন 
থােযলও,  ববজের ভাে আযলমরা এেমে ।  আর বেউ সন্তাি দিে জিযলও োযে জিযির আপ্ি 
বেযল/ বময়ের মে ব়ি েরযে প্ারযব িা,  োযে সম্পজি বথযে বজঞ্চে েরা হযব,  এমিজে োর 
দিে বাবার িাযমর সাযথ জমল বরযখ িাম রাখযেও প্ারযব িা, দিে বাবা- মার প্জর য়ে বস ব়ি 
হযে প্ারযব িা,  বাচ্চার ব়েস  যজদ ২ বেযরর অজধে হ়ে ,  োর জিযির দিে মা এবং োর 
বময়ে ( ববাযির)  োযে ো়েযর মাহরম হয়ে যাযব,  মাযি োর জিযির দিে মা ও ববািরা োর 
সামযি প্দনা েরযব,  োযে এজ়িয়ে  লযব।  এমিজে প্াজলে সন্তাি লালি- প্ালিোরীযে “বাবা 
অথবা মা” বযল সযবাধি েরাও অনুিম ও অনুজ ে বযল অযিযের মে,  জে অমািজবে জ ন্তা 
েরুি ( আহোমুল বোরআি: ৩/ ২৯২) ।  আযরা আিগুজব হযে,  আপ্জি এে া জেশু বময়েযে 
“জিযির সন্তাযির মে” ব়ি েযর,  এরপ্র ইো েরযল োযে জবয়ে েরযে প্ারযবি!  ( ইরাযি 
দিে বময়েযে জবয়ে েরা যাযব মযমন এেজ  জবলও প্াে হয়েজেল বহু আযে,  প্যর বাজেল 
হ়ে ) , েে িঘে এবং অমািজবে জ ন্তাভাবিা এ া!  রাসুলও োর জিযির বময়ের মে বউমাযে 
জবয়ে েযরজেল।  কুরআযি FOSTER DAUGHTER/MOTHER বে জবয়ে েরযে জিযষধ আযে 
( ৪: ২৩) ,  জেন্তু জে োরযি সবনজ্ঞািী আল্লাহ FOSTER FATHER বযাপ্ার া এজ়িয়ে বেযলি ো 
ববাধেময ি়ে? এমিজে ADOPTION েব্দ াই কুরআযি িাই,  আযে FOSTER. এই জিয়ে এমিজে 
েযো়োও প্াও়ো যা়ে আিোল ( সুত্রঃ েযো়ো িাবারঃ ৩৯৩৪৯, AskIMAM.org)   

এর মাযি হযে, জেশুোল বথযেই োযে প্রজে প্যদ প্যদ ব াযখ আঙ্গুল জদয়ে বদজখয়ে জদযব-  েুজম 
এেিি বাইযরর মানুষ! !  অেজদযে সারা দুজি়ো়ে মানুষ সন্তাি দিে জিয়ে এে া জেশুর সুন্দর 
ভজবষ্যৎ জিজশ্চে েরযে, এো়িা এ া জিঃসন্তাি দম্পজেযদর িযে এে া সুন্দর সমাধািও। জ ন্তা েযর 
বদযখি বয আপ্জি এে া বো  জিষ্পাপ্ জেশুযে অবযহলা েরযলি শুধ ু এইিযে বয আপ্িার ধমন 
আপ্িাযে জিযষধ েবরযে।আধুজিে যুযে আমরা শুধু সন্তাি দিেই বিই িা, আমরা বসই সন্তািযে 
এযেবাযর জিযির সন্তাযির মে েযর ব়ি েজর,  ববজের ভাে বিযত্র বাবা- মা রা সন্তািযে বেুযেও 
বদি িা বয,  বস দিে সন্তাি।  অথ  ইসলাম এই মহৎ  োিজ যে শুধু এই িযেই হারাম েযর 
জদয়েযে,  োরণ রাসুল োর জিযির প্াজলে প্যুত্রর বউযে জবয়ে েরযে ব য়েজেল।  এখি ইসলাম 
বাাঁ াযে অযিে আযলম দিে বি়োযে হালাল েরার ব ষ্টা়েও আযেি” 

বায়েজিদ ভাই-  েুজম বয া িাি িা, ো জিয়ে েথা বইল িা,  রাসুল োর প্াজলে প্যুত্রর বউযে 
জবয়ে েযরজেল এে া দৃষ্টান্ত স্থাপ্ি েরার িযে,  েখি বেউ প্াজলে প্যুত্রর বউবে জবয়ে েরে িা 
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আরি- - হা হা হা,  আইি প্রণ়েি েরা িযে উিাযেই জবয়ে েরযে হযব বেি,  আল্লাহ এে া 
আ়োে িাজিল েরযল বো আযরা েজিোলী হযো বযাপ্ার া,   মানুষ জে আল্লাহর আ়োেও প্ািা 
জদে িা বলযে  াযেি? এো়িা উিার জিযির মুযখর েথাই বো মানুষ অযন্ধর মে মাে েরে।  
জেন্তু এই বিযত্র জিযির প্াজলে প্যুত্রর বউ বে জবয়ে েযরই উিাযে আইি বািবা়েি েরযে হযব 
বেি? এইসব বিা়িাোজল মােনা কুযুজি জে এই যমািা়ে  যল?  

ধযরি আপ্জি বদযের এেমাত্র প্রধাি বেউ – এেিা়েেেন্ত্র  লযে এবং আপ্িার অলযরজড 
অযিেগুলা বউ আযে, আপ্িার এে া দিে বময়েও আযে, বদযে বেউই জিযির দিে বময়েযে 
জবয়ে েরার প্রথা িাই।  আপ্জি  াযেি বদযের মানুষ এই প্রথা বথযে ববর হয়ে আসুে, বো 
আপ্জি জে েরযবি? দিে বময়েযে জবয়ে েরা হালাল এই মযমন আইি িারী েরযবি িাজে আইি 
েরার আযেই জিযির দিে বময়েযেই জবয়ে েযর বািবাজ়েে েযর বদখাযবি? বেনমাি সমাযি এই 
োি েরযল অযিে ব়ি জবপ্দ হযব!  জিযির প্াজলে প্যুত্রর বউ জে জিযির বময়ের মেই িা? 

আপ্জি জে িাযিি, জবখযাে ইসলাজমে প্জন্ডে, ইজেহাসজবদ ও মুোসজসর আে োবাজর বজিনে 
বমাহাম্মযদর িীবিী বে উযল্লখ আযে এই োজহিী।  এেদা মহািবী োর প্াজলে প্তূ্র িায়েযদর 
বা়িীযে বেযলি োর সাযথ বদখা েরযে।  িায়েদ েখি বা়িীযে জেল িা।  ঘযর োর স্ত্রী ি়েিাব 
 াম়িা রং েরজেল।  োর বপ্াোে জেল সল্প বসিা /  উযন্মাজ ে।  দরিার োে জদয়ে বমাহাম্মযদর 
িির সল্প বসিা ি়েিাযবর ওপ্র প়্িল।  আেষনণী়ে বদহ বল্লরীর অজধোরী ি়েিাবযে বদযখ 
বমাহাম্মযদর মযি আযলা়িি সৃজষ্ট হযলা ও জেজি মু জে হাজস উপ্হার জদযলি।  অে: প্র জেজি জব়ি 
জব়ি েরযে েরযে  যল বেযলি, ি়েিাব শুধ ু শুিযে প্ারল- আল্লাহ বয েখি োর মিযে প্জরবেনি 
েযর বদি।  এর েযল ি়েিাব বযুে বেল বমাহাম্মদ োর বপ্রযম প্য়ি বেযেি।এর প্র িায়েদ 
বা়িীযে আসার সাযথ সাযথই ি়েিাব বমাহাম্মযদর এ বপ্রযমর খবর  খুব েযবনর সাযথ অবেে 
েযর।িায়েদ োল জবলব িা েযর বমাহাম্মযদর সোযে হাজির হয়ে বপ্ে েযর-  আজম ি়েিাবযে 
োলাে জদয়ে জদজে,  আপ্জি োযে জবয়ে েরুি।  

েল্পিা েরুি এেিি জবজ্ঞ, সয েি, মািজবে এবং ঐশ্বজরে জপ্োর বিবয জে রেম হযে প্াযরঃ 

িায়েদ-  ‘আব্বা হুিুর, আপ্িার প্তূ্র বধ ু বযলযে আপ্জি িাজে োর বপ্রযম প্য়িযেি।আজম আপ্িার 
িে সব জেে ু উৎসেন েরযে প্াজর।  োই আজম আপ্িার িে আমার স্ত্রীযে োলাে জদযে  াই 
যাযে আপ্জি আপ্িার প্তূ্র বধযূে জবয়ে েযর সুখী হযে প্াযরি’।  

বমাহাম্মদ- ‘বহ প্তু্র, আমার প্তু্র বধযুে োলাে জদও িা।  েুজম োর সাযথ সুযখ ঘর  ের,  যা হবার 
হয়েযে,  আজম আল্লাহর োযে প্রাথনিা েরব, যাযে বোমাযদর দুিিযে আবার এে েযর বদি,  
আল্লাহ সবনেজিমাি।  উজি  া়েযল বোমাযদর আবার এে েযর জদযে প্াযর।  আর বোমার বউ 
আমার বময়ের মে, আজম েখিই োযে জবয়ের েরার েথা জ ন্তাই েজর িা’ 

এই িায়েদ বে বমাহাম্মদ োবার সামযি আল্লাহর িাযম েপ্থ েযর দিে জিয়েজেযলি এবং প্যর 
আবার প্র েযর জদয়েজেল,  অথ  েপ্থ রিার উযেযশ্য আল্লাহ্প্াে ( এবং হাজদস)  বযলি-  

“বোমযদর বথৃা েপ্যথর িযে আল্লাহ বোমাযদর প্াে়িাও েরযবি িা জেন্তু বযসব েপ্থ বোমরা 
ইোেৃে ভাযব ের োর িযে প্াে়িাও েরযবি” ( সুরা মায়েদাহ, ৮৯)   



  

14 
 

রাে অযিে হয়ে বেযে,  বায়েজিদ ভাইয়ের মািজসে অবস্থা সুজবধার মযি হজেল িা, োই 
বসজদযির মে বসখাযিই িান্ত হয়ে জেযর বেলাম,  লিয েরলাম বায়েজিদ ভাই বযি েভীর জ ন্তা়ে 
মগ্ন!  আজম বয ববজরয়ে বেলাম উজি ো বখ়োলই েযরি িাই।  
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োেজদর বিাম স্বাধীি ইো 
 
আজম েুজ যে বা়িী  যল যাও়ো়ে অযিে জদি ধযর বায়েজিদ ভাইয়ের সাযথ বদখা হযে িা।  
ভাজসনজ  হযল এযস ভাবলাম বায়েজিদ ভাই হ়েে আমার উপ্র খাজিে া জবরূপ্ হয়ে আযেি।  ধমন 
জিয়ে আসযল বোাঁ়িা  াইপ্ মুজমিযদর সাযথ বোি রেম জবেযেন বযযে হ়ে  িা, োরণ োরা 
বো যবলা বথযেই এে া ECHO CHAMBER মযধয থাযে,   বসখাি বথযে ববর হয়ে আসযে লাযে 
অযিে প্জরমাি সাহস এবং িেুি জেে ু বমযি বি়োর RECEPTIVITY/ গ্রহণযযােযো।  আহযমদ েরীে 
বযলজেযলি বয, “িাজিে হও়ো সহি ি়ে।এ এে অিে েজিধর অজভবযজি।  বেিিা জবযেষ জ্ঞাি,   
বজুদ্ধ,   প্রজ্ঞা ও মযিাবল িা থােযল িাজিে হি়ো যা়ে িা।  আশেেব লাজলে জবশ্বাস,  সংোর,   
আ ার- আ ারি, রীজেণীজে প্জরহার েরা সাধারযির প্যি সম্ভব ি়ে , বেবল আসামাে তিজেে 
েজিধর যুজিবাদী মানুযষর প্যিই ো সহি। ”  

এে ভাযলা এে া সম্পেন িষ্ট হয়ে বেল জেিা বসই িযে আজম ববে আপ্যস  হয়ে আজে।  
ভাবলাম সন্ধযা়ে যাব বায়েজিদ ভাইয়ের রুযম।  উিার িযে বদে বথযে জেেু জপ্োও জিয়ে আসজে 
এবার।  

সন্ধযা়ে বায়েজিদ ভাইয়ের রুযম জেয়ে বদজখ বায়েজিদ ভাই এে া বই প়্িযেি,  RICHARD 

DAWKINS এর বই- THE GOD DELUSION. আজমযো আোে বথযে প্রলাম।  বায়েজিদ ভাই 
আমাযে বদযখ আিযে এে  ু ববজেই আযবে জদয়ে আজলঙ্গি েরযলি, এরপ্র অজে যযে েজে 
বাজিয়ে বলযলি,  “েুই এে বলই  েরজল বেি এইবার, বদযে বেযল আর আসযেই মি  া়ে িা 
িাজে?” আজমযো োর এই আ মো  াজরজত্রে প্জরবেনযি ববে োজ্জব, জে বলব বেুযেই প্ারজে 
িা।  আজম বললাম,  “আপ্িার বেমি যাযে আিোল,  মােজরযবর  াইম,  িামাি প়্িযবি িা?”  

বায়েজিদ ভাই বলযলি, “িামাি বো েেই প়্িলাম িীবযি, এখি এে  ু বরস্ট বি়োর দরোরও 
বো আযে”,  এই বযলই উজি বহা বহা েযর বহযস উেযলি।  আজম েখিও হা েযর বযস আজে।  
উজি আমাযে বলযলি,  “আজম এে  ু বাইযর যাজে জেে ু বেিাো া েযর আজস,  েুই থাে,  েজে 
বেষ ের। ” এই বযলই উজি  যল বেযলি।  

আজম উিার আ রযির এই আমুল প্জরবেনি অনুসন্ধাি েরার প্র়োযস উিার এে া ডায়েজরর জদযে 
ব াখ জদলাম।  উিার এই ডায়েজর বে আমার এেযসস জেল।  আজম জেয়ে ডায়েজর া জিয়ে খায  
বসলাম।    

োর ডায়েজরযে এে া ঘ িা প্যর আজম সব বেুযে প্ারলাম, ঘ িা া জেে এভাযব জলখা উিার 
ভাষা়ে-  

েয়েে জদি আযে বেযমজির আবুল স্যার আমাযে দাাঁ়ি েরাযলি।  বলযলি, ‘েুজম জে ভােয বা 
োেজদযর জবশ্বাস ের?” আজম জবরি হলাম,  োরণ আবুল স্যার োবলীে- িামাে েযরি, উিার 
প্রবণো হযে সব খাযিই ইসলাম প্র ার েযর বব়িাযবি।  ক্লাযস এইসব বযাপ্াযর েথা বলা 
এেদমই আপ্জিের।  আজম বললাম, “জি িা স্যার আজম এইসযব জবশ্বাস েজর িা।  োেজদর বযল 
জেে ু থাো সম্ভব ি়ে। ” স্যার বলযলি,  “ বেি বস া আযরে  ু বযাখযা ের সবার িযে”  
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বায়েজিদ-  স্যার আমরা বো িাজি বয স্রষ্টা সব জেেুই িাযিি, জবযেষ েযর ইসলাযমর স্রষ্টা বো 
সব জেেুই আযেই জলযখ বরযখযেি, বো ধযরি আিযে এেিি খুজি যজদ খুি েযর,  োহযল োযে 
বেি বদাষ বদ়ো হযব, স্রষ্টা বো আযেই সব জলযখ বরযখযেি, এযে োর বদাষ বোথা়ে? আমার 
োেজদর বো উজিই জলযখযেি, আমাযর জভেযর বপ্রাগ্রাম বস  েরা, আজম বসভাযবই োি েজর।  

স্যার এে  ু মু জে বহযস বলযলি,  “আজম বযযহেু বোমাযদর জেিে আজম িাজি বোমাযদর বে 
েে া প়্িাযলখা ের,  আজম িাজি বোমাযদর োর বমধা েে।  এখি ধর  আজম আযে িাজি বয 
ক্লাযস বে প্রথম হযব,  বে হযব জিেী়ে ইেযাজদ।  এখি প্রীিার জরিাযট বদখা বেল আজম যা যা 
বভযবজে সব বরিাট বসরেমই হয়েযে।  এখি োর মাযি জে এই বয আজম আযেই বভযবজে বা 
িািোম বযলই োরা এমি বরিাট েযরযে? োরা জেন্তু োযদর মে েযর প্রীিা জদয়েই েলােল 
বপ্য়েজে, আজম আযে িািোম বযল ি়ে” 

ক্লাযস শুিোি জিরবো,  সবাই আমার জদযে োজেয়ে আজে, আজম জে িবাব বদই এই িযে।  

বায়েজিদ -  “স্যার আপ্জি এেিি মনুষ্য জেিে, আপ্জি ববজের ববজে এেিি োত্র সম্পযেন 
আন্দাি বা EDUCATED GUESS েরযে প্াযরি।  জেন্তু আপ্জি ১০০ ভাে জিশ্চ়েো জদয়ে ক্লাযসর 
১০০ ভাে োত্রযদর বযাপ্াযর বলযে প্াযরি িা।  শুধু োই ি়ে , মানুষ মাত্রই ভুল, আপ্িার ববজের 
ভাে ধারণা ভুল হযব এ াই স্বাভাজবে।  বেউ হ়েে হোৎ েযর প়্িা- জলখা়ে ভাযলা হয়ে বেল,   
আবার বমধাজব োত্র প্জরজস্থজের েবযল প্যর খারাপ্ েযর বসল।  আপ্জি জেন্তু আমাযদর প়্িাযলখা 
েজরয়ে বদি িা, োই আমাযদর বযাপ্াযর আপ্িার ভুল হও়োর সম্ভাবিাই ববজে।  আপ্জি বো 
জিশ্চ়েই স্রষ্টার মে জিভুনল হযে প্ারযবি িা; োহযল স্রষ্টাই হয়ে বেযলি।  

জেন্তু স্রষ্টা জেন্তু এমি ি়ে, উজি যা যা জলযখ বরযখযেি, প্রথম বস া ১০০% োত্রযদর বিযত্র ১০০% 
জমল হযব, জিেী়েে আমরা োই েরব বয া উজি জলযখ বরযখযেি।এখাযি ০. ১% ভুল হও়োরও 
বোি সম্ভাবিা িাই।  আমার স্বাধীি জ ন্তা জদয়ে আজম যাই েজর িা বেি, বস া উজি জিযিই 
আযেই জলযখ বরযখযেি হুবহুু।  এখি আপ্জি আমাযে বযলি,  যজদ বোি প্রীিে োর প্রীিার 
বরিাট ১০০% আযে বথযেই িাযি, োহযল বসই প্রীিা বি়োর যথাথনো জেভাযব থাযে?  
আর বসখাযি স্বাধীি জ ন্তা থাোর বযৌজিেোও বা জে? স্বাধীিজ ন্তা বসখাযি জেভাযব োি েযর 
যার েলােল হুবহুু আযেই িািা আযে।  এো়িা এেিি মনুষ্য জেিযের সাযথ স্রষ্টার েুলিা েরা 
মাযি আল্লাহর সাবনযভৌমযত্বর সাযথ মানুযষর েুলিা েরা,  এ া এে া FALSE ANALOGY FALLACY 

বা কুযুজি”  

আো আপ্জি বলুি বয, “আল্লাহ বয া িাযিি, বস া জে আজম ব িি েরযে প্ারব?  
বা আল্লা বয া জলযখ বরযখযেি ( লাউযহ মাহেযুি)  বস া জে আজম জে ব িি েরযে প্ারব?”  

স্যার বলযলি,  “িাহ,  ব িি েরা সম্ভব ি়ে”।  

আজম বললাম, “ধরুি বয, আপ্জি জে েরযবি বস া অযিে আযেই আজম ভজবষ্যৎবাণী েরযে 
প্াজর, এমিজে আপ্জি স্বাধীি জ ন্তা জদয়ে ‘োিজ  ইো েরারও’ অযিে  আযেই আজম বযল জদযে 
প্াজর।  এবং আপ্িার োি বোিভাযবই আমার ভজবষ্যৎবািীর বথযে আলাদা হও়োর সম্ভবই িা,   
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এযেবাযর আজম যা যা বলব , আপ্জি ১০০% জেে োই েরযবি।এযিযত্র আপ্জি জে বলযবি 
আপ্িার স্বাধীিজ ন্তা আযে বা এভাযব স্বাধীিজ ন্তা েজি থাোর বোি যথাথনো আযে?” 

স্যার মাথা  ুলোযে লােযলি।   

আজম আযরা বললাম,  “আর যজদ আজম স্বাধীি ইো জদয়ে আমার োি বা ইো প্জরবেনি েরযেই 
প্াজর, োহযল উজি আর সবন জ্ঞািী হি  িা।  বযাপ্ার া প্রস্পর জবযরাধী।  উিাযে সবনজ্ঞািী হযে 
হযল অবশ্যই আমার স্বাধীি ইো েজির উপ্র হিযিপ্ েরযেই হযব, উিাযে আযেই িািযে 
হযব আজম অপ্েি A এবং অপ্েি B এর মযধয বোি া প্েন্দ েরব,  এবং আজম ১০০% বস াই 
েরব উজি যা িাযিি, এর বাইযর আজম েরব িা অথবা েরার বোি সুযযােই িাই।  এ াযে বযল 
PARADOX OF FREE WILL.   

োর মাযি দাাঁ়িাযে-  স্বাধীি ইোেজি আসযল স্বাধীি ি়ে -  FREE WILL IS NOT FREE IN 

REALITY.   

আবার ধরুি বয স্রষ্টা বযযহেু জিভুনল ভােয বলখে,  উজি আযেই িািযেি বয এেিি খুজি বা 
জহ লার িন্ম জিযব এবং বস জমজল়েি জমজল়েি মানুষ বে হেযা েরযব।  উজি জেন্তু  া়েযল এই 
হেযাোণ্ড রুখযে প্ারযেি,  জেন্তু উজি জেে ু েযরি িাই।  স্বাধীি ইোেজি থাোর বোি মাযিই 
িাই,  যজদ আপ্িার স্বাধীি জ ন্তার সাযথ স্রষ্টার প্যূবনর জলখা/ জ ন্তা ১০০% এে হয়ে যা়ে।  স্বাধীি 
ইোেজির যথাথনো েখিই থােযব যখি  আমার স্বাধীি জ ন্তার েলােল বেউ আযে িািযব 

িা, এমিজে স্রষ্টাও িা।  

‘আো স্যার, আপ্জি জে মযি েযরি বয আল্লাহর জিযির স্বাধীি ইোেজি আযে?’ 

স্যার-  বেি ি়ে , উজি সবনজ্ঞািী,  উিার অবশ্যই স্বাধীি ইোেজি আযে’ 

- ধযরি বয,  আল্লাহ ৫ বসযেন্ড প্যর বয োিজ  েরযে যাযেি,  বস া জে উজি আযেই িাযিি,  
ধযরি শুে’েম বসযেযন্ড উজি জে িাযিি বয ৫েম বসযেযন্ড উজি োিজ  েরযবি? 
 
- অবশ্যই িাযিি বস।  

- োহযল জেে ৫েম বসযেযন্ড এযস আল্লাহ জে োর স্বাধীি ইোেজি জদয়ে োিজ  ‘িা’ েরযে 
প্ারযবি? 
 
- অবশ্যই প্ারযবি, উিার স্বাধীি ইোেজি আযে,  উজি োিজ  িাও েরযে প্ারযবি।  
 
- োহযল স্যার উজি সবনজ্ঞািী জে েযর হযলি? যজদ উজি োিজ  িা েযরি, োহযল উজি আযে 
বথযে িাযিি িা বয উজি জে েরযবি, উজি সবনজ্ঞািী ি়ে।আবার উজি িজদ ৫েম বসযেযন্ড এযস 
সজেযই োিজ  িা েরযে প্াযরি, োর মাযি দা়িা়ে উিার স্বাধীি ইোেজি বযল জেে ু িাই,   
আর স্বাধীি ইোেজি িাই মাযি উজি সবনেজিমািও ি়ে।  আপ্জি জে বেুযে প্ারযলি 
প্যারাডক্স া? 



  

18 
 

হযে প্াযর রাসুল জিযিও এই বভিাযলর বযাপ্ার া ব র বপ্য়েজেযলি,  োরণ আবু হুরা়েরা বথযে 
বজণনে, ‘এেবার োরা োেজদর ( ভােয জলখি)  জিয়ে েযেন জলপ্ত হযল িবীজি প্রযবে েযর োযদর 
জবেেন শুযি অযিে বরযে যাি এবং জেজি বযলি, ‘বোমাযদর জে এই জবষয়ে হুকুম েরা হয়েযে,   
িাজে আজম এই জিয়ে বোমাযদর জিে  বপ্রজরে হয়েজে।  বোমাযদর প্বূনবেী বলাযেরা এই জিয়ে 
জবেেন েযর ধ্বংস হয়ে বেযে।  আজম দৃঢ় প্রজেজ্ঞা েযর বলজে , বোমরা এই জিয়ে েখিও জবেযেন 
জলপ্ত হইয়ো িা-  সূিাি আে জেরজমজি ( োহেীেেৃে) , হা/ ২১৩৩।   

বোথা়ে উজি এে া বভিাযলর বযাপ্াযর স্পষ্ট েযর জদযবি সবাইযে, ো িা েযর উজি উটা 
সবাইযে বো জদয়ে থাজময়ে জদয়ে ‘োে জদয়ে মাে’ ঢােযলি।  উজি বিযি বযুে সবাইযে 
অস্পষ্টো়ে বরযখ জদযলি বেি? জে জিয়ে উিার েঙ্কা হয়েজেল? আর এ া এমি জে জিজিস বর 
বাবা যার িযে প্যূবন আবার অযিযে ধ্বংসও হয়ে বেযে! !  হা হা,  উজি বেুযে প্াযরিজি হািার 
বৎসর  প্র জ্ঞািী মানুষরা এইসব ধযর বসযবি।  

স্যার জ ন্তা়ে প্য়ি বেযলি! !   

বায়েজিদ-  ‘এো়িা স্যার, আপ্জি বয স্বাধীি ইোেজির েথা বলযেি, এই ‘স্বাধীি ইোেজির বা 
LIBERTARIAN FREE WILL’ আসযল বািযব সম্ভবও ি়ে , এ া আসযল এে া ইলুসি বা ভ্রম’   

স্যার ভ্রূ কু যে বলযলি, ‘এ া জেভাযব সম্ভব?’  

‘স্যার, আমরা ‘স্বাধীি ইেেজি জদয়ে বোি জেে ু েজর িা, আমরা শুধ ু বস াই েজর বয া আমরা 
‘েরযে  াই’ এবং বয া আমরা েরযে বাধয হই।  আপ্জি জে স্বাধীি ইোেজি জদয়ে  াইযবি বয 
আপ্িার বাবা বা মাযে আঘাে েরযে?  াইযবি িা, োরণ স্বাধীি ইোেজি থােযলও আপ্জি ো 
 াি িা।  আপ্িার  াও়োর উপ্র আপ্িার বোি েযন্রাল িাই।  আপ্জি আপ্িার জপ্ো- মাোর 
োয়ে হাে বোলাযে ‘আপ্িার  াও়ো’ বে রুপ্ান্তর েরযে প্ারযবি িা,  োরণ আপ্জি ো  াি 
িা।  আমরা যা যা েিোস জসদ্ধান্ত বিই োর জপ্েযি বোি ANTECEDENT CAUSE/PRECEDING 

EVENT/ প্বূনোমী ঘ িা থাযে,  এবং বসগুলার উপ্র আমাযদর হাে িাই।  

আমাযদর সেল েিোস জসদ্ধান্ত আযেই জিধনারণ েরা থাযে।  আপ্জি প্াজি খাযবি,  োরণ আপ্িার 
জপ্প্াসা বপ্য়েযে, োই আপ্জি প্াজি বখযে  াি।এখি অবশ্যই আপ্জি  াইযল প্াজি িা বখযেও 
 াইযে প্াযরি,  েযব বস াও হযব “আপ্িার প্াজি িা খাও়োর স্বাধীি ইোযে” আপ্িার  াও়োযে 
রুপ্ান্তর েরা।  আপ্জি জ ন্তা েরুি, বয আপ্জি জেে ু  াি, এখি ব ষ্টা েরুি বস া “িা  াইযে”,   
আবার এেই ভাযব জ ন্তা েরুি, জেে ু “িা  াইযে”, এইবার ব ষ্টা  েরুি বস া “ াইযে”, বদযখি 
প্াযরি জেিা? 

[Think of something you WANT,  then try to NOT WANT IT. Think of something you DONT 

WANT,  then try to WANT IT. Its not possible,  even if it were,  in order to change a DONT 

WANT into a WANT,  you’d need to WANT TO WANT it.] 

আপ্জি যা  াি োই েযরি, জেন্তু আপ্জি জে  াইযবি বস ার উপ্র আপ্িার জি়েন্ত্রণ িাই।  
বযাপ্ার া ববে িজ ল এবং জেলসজপ্যেল।  অল্প েথা়ে এই মুহূযেন বেুাি যাযব িা হ়েে।   
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Arthur Schopenhauer বযলযেি, “A man can do as he wills,  but not will as he wills” -  মানুষ 
বস াই েযর যা বস ইো েযর,  জেন্তু মানুষ ‘ইো’ বে ইো েরযে প্াযর িা”।  

We cannot control our own desires - that we are the prisoners of our own passions, even 

when we struggle against them. 

এো়িা স্যার আপ্জি জে জবখযাে বসই  জলযব  এক্সযপ্জরযমন্  এর বযাপ্াযর িাযিি? 

স্যার-  “িাহ, শুজি িাই বো” 

- এ া হযে এমি এে া এক্সযপ্জরযমন্  বযখাযি বদখা যা়ে বয আমরা সয েি ভাযব বয জসদ্ধান্ত 
বিই,  োর আযেই ( ৩০০ জমজল বসযেন্ড) আমাযদর মজিযষ্ক জিধনারণ েযর বেযল, যা বথযে আযেই 
বেুা যা়ে, আমরা বোি জসদ্ধান্ত জিযে যাজে, আপ্জি  া়েযল আযেই বযল জদযে প্াযরি আজম বোি 
জসদ্ধান্ত জিব, আপ্জি হ়েে এে েম সম়ে বে LATENCY এর সমস্যা বযল খাজরি েযর জদযে 
প্াযরি, জেন্তু ২০০৮ এ আযরেজ  এক্সযপ্জরযমন্  হয়েযে, CHUN SIONG SOON এই এক্সযপ্জরযমন্  
এর আযরা আধুজিে ভাসনি (fMRI) েযর বদজখয়েযেি বয, আপ্জি েিোস জসদ্ধান্ত বি়োর প্রা়ে ১০ 
বসযেন্ড আযেই আপ্িার মজিষ্ক বস া জিধনারণ েযর বেযল।  এর মাযি হযে আপ্জি যা েযরি, ো 
১০ বসযেন্ড আযেই আপ্িার মজিষ্ক তেজর েযর বেযল।  

[সুত্রঃ 1. “Unconscious determinants of free decisions in the human brain”, PEER REVIEWED, 

NATURE , PLOS and PNAS 

2. “Can Conscious Experience Affect Brain Activity?”, PEER REVIEWED, Journal of 

Consciousness Studies] 

োর মাযি বেুা যাযে আপ্িার স্বাধীি ইোেজি বযল জেে ু বিই।   

এ াযে বযল DETERMINISM - মাযি হযে “শুধুমাত্র আপ্িার েিোস জসদ্ধান্ত/ HUMAN EVENT” 
আযে বথযেই জিধনারণ েরা থাযে।  এ াযে FATALISM র সাযথ েুলিা েযর অযিযে ভুল েযরি,  
FATALISM হযে আপ্িার ABSOLUTE EVERYTHING আযে বথযেই জিধনারণ েরা থাযে এবং বস া  
জবযেষ বোি জ ন্তােীল সত্ত্বা বা স্রষ্টা েযর থাযে,  এর সাযথ আপ্িাযদর ইসলাযমর লাউযহ মাহেিু 

ধারিা বা “আল্লাহ এযেবাযর ১০০%  সবজেে ু আযেই জলযখ বরযখযে” আইডী়ো ববে জমযল যা়ে।  
( এই োরযি কু়োন্ াম েত্ত্ব হ়েে FATALISM বে বাজেল েযর জদযে প্াযর,  জেন্তু 
DETERMINISM বে বাজেল েযর িা,  আমার জিিস্ব মে)  

আপ্জি হ়েে বসই ঘ িা শুযিযেি বয এে জপ্োর মাথা়ে এে া জ উমার হয়েজেল বযল বস োর 
বময়ের প্রজে বসক্স়ুোজল দুবনল ( Paedophilia)  হয়ে প্য়িজেল।  প্রবেনীযে োর মাথার জ উমার 
অপ্সারণ েরা হযল োর মািজসে জবেৃজেও  যল যা়ে।  এযিযত্র জে োযে দা়েী েরা যাযব োর 
আ রযণর িযে? আপ্জি জে বলযবি বস োর স্বাধীি ইোেজি বযবহার েযর এই মন্দ োি 
েযরযেি? 

- আো স্যার আপ্িার জে মযি হ়ে  িান্নাযে/ ববযহেযে আমাযদর স্বাধীি ইোেজি আযে? 
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- অবশ্যই আযে,  িান্নাযে আমরা যা ইো োই েরযে প্ারব।   

- আপ্জি জে িান্নাযে খারাপ্ োি েরযে প্ারযবি স্যার?  া়েযল োউযে োজল বদ়ো বা জমথযা 
বলা, এইগুলা জে িান্নাযে সম্ভব? 

- িান্নাযে বেউ খারাপ্ োি েরযবই িা, এ া সম্ভব িা।   

- োর মাযি স্যার, িান্নাযে আমাযদর বোি স্বাধীি ইোেজিও িাই, োই ি়ে  জে? আমরা বসখাযি 
শুধু ভাযলা োিই েরযে প্ারব।  োহযল বরাবয র মে িান্নাযে জেয়ে আসযল লাভ জে আমাযদর? 
বরং িাহান্নাযম আমাযদর স্বাধীি ইোেজি আযে, আপ্জি  া়েযল আপ্িাযে আগুযি বেলার িযে 
আল্লাহযে এে া ধেবাদ জদযেই প্াযরি, োরণ আপ্িার বসখাযি ভাযলা োি েরযে বাধা িাই,   
জেে বযমি া মন্দ োযির িযে বাাঁধা আযে িান্নাযে।   

আজম এইবার স্যার বে প্াটা প্রশ্ন েরলাম,  “স্যার,  আপ্জি জেভাযব ইসলাযমর স্বাধীি 
ইোেজি,  আল্লাহর ইো এবং লাউযহ মাহেিু/ PRE-DESTINATION/FATALISM ( সব জেে ু আযেই 
জলখা আযে) , এই জেিজ  বযাপ্ারযে বযৌজিে ভাযব সমন্ব়ে/ RECONCILIATION েযর বদখাযবি? 
এই জেিজ  বযাপ্ারই এে া আযরে ার সাযথ সাংঘজষনে এবং MUTUALLY EXCLUSIVE,  আপ্জি বা 
বেউ জে বপ্যরযে আি  প্যনন্ত?” 

ক্লাযসর সবাই আমার জদযে েরম  ব াযখ োজেয়ে আযে, বেউ বোি েথা বলযে িা, স্যার 
বলযলি, “এই বযাপ্াযর প্যর আযলা িা হযব”।  এই বযল উজি এোযডজমে বলে ার শুরু েরযলি।  

ক্লাস বেযষ স্যার আমাযে আবার প্রশ্ন েরযলি, “োহযল বোমার জে মযি হ়ে  িা দুজি়ো়ে যারা 
ভাযলা োি েরযব োরা ভাযলা েল প্াযব এবং যারা খারাপ্ োি েরযব োরা োজি প্াযব বা 
প্াও়ো উজ ে। ” 

বায়েজিদ-  স্যার আযেই বযলজে বয দুজি়ো এে া প্রীিা বেন্দ্র হযেই প্াযর িা।  আপ্িার স্রষ্টা 
জে এই প্রীিা বি়োর আযে আপ্িার বথযে জিযজ্ঞস েযরযেি বয, আপ্জি প্রীিা়ে অংে জিযে 
ইেুে িাজে? আজমযো  াইযল আপ্িার ক্লাযসর প্রীিা়ে অংে িা জিযেও প্াজর, জেন্তু স্রষ্টা জে 
বিার েযর আমাযদর বে প্াজেয়ে জদযেি িা ? এ া জে তিজেে হল? আর আমাযে যজদ স্বাধীি 
ইোেজি জদয়ে থােযবি, বসই স্বাধীি ইোেজি জে আজম প্রীিা বদ়োর আযে বযবহার েরযে 
বপ্যরজেলাম? অথবা আজম জে বসই ইোেজি জদয়ে প্রীিার মাযেই  যল বযযে প্ারব (  যল 
যাও়ো মাযি মৃেযু ি়ে ) আজম হ়েে আর োর প্রীিা জদযে  াই িা! ! এো়িা উজি জিযির 
প্রীিা়েও  রম  প্িপ্াে েযরযেি,  উজি োউযে মুসলমাি ঘযর িন্ম জদয়ে োর প্রীিা সহি 
েযর জদয়েযেি, োউযে োযের বা িাজিযের ঘযর িন্ম জদয়ে োর প্রীিা েজেি েযর জদয়েযেি।  
আপ্জি জে জ ন্তা েরযে প্াযরি বয,  জেে এই মহূুযেন বে়োমে হযলও, দুজি়োর প্রা়ে ৭০- ৮০% 
মানুষ অন্তেোল িাহান্নাযমর আগুযি প়্ুিযব ( স্বাভাজবে অবস্থা়ে) , োরণ আল্লাহ োযদরযে মুসজলম 
প্জরবাযর িন্ম বদ়ে িাই,   অেজদযে এেিি মুসজলম ধষনে বা খুজি োজি প্াও়োর প্র বোি িা 
বোি এেজদি িান্নাযে যাযবই!  এ া জে বযৌজিে মযি হযে?  
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আো আমাযে বলুি স্যার,  দুজি়ো জেভাযব ১০০% প্িপ্াজেত্বহীি এবং োযয প্রীিাযেন্দ্র হ়ে ,   
যখি  জেিা ইসলাযমর স্রষ্টা আযেই ববযে ববযে রাসুযলর োযের এবং প্েযন্দর দে িি বযাজিযে 

দুজি়োযে ববাঁয  থােযেই ববযহেযের সুসংবাদ জদয়েযেি( যাযদর বে বযল “আোরায়ে মুবােোরাহ”),  
অথ  এযদর মাযে অযিযের ইজেহাস ববে খারাপ্ এবং জবেজেনে।  শুধু োই ি়ে  এইরেম এেিি 
“সবনজ্ঞািী” স্রষ্টার প্িপ্াজেযত্বর  রম  উদাহরি হযে,  উজি শুধুমাত্র রাসুযলর উম্মে ৭০ হািার 
মানুষযে জবিা আযাযব এবং জবিা জব াযর িান্নাে জদয়ে জদযবি ( সজহহ বখুাজর,  হাজদস :  ৫৭০৫,  
৩৪১০;  জেরজমজি,  হাজদস :  ২৪৪৬,  োহেীেেৃে)  

উজি বো বহু আযেই প্িপ্াজেযত্বর রীজেমে বঘাষণা জদয়েই বযস আযেি! !  আপ্জি জে জিরযপ্ি 
ও োযয প্রীিাযেযন্দ্রর মাযি বযুেি? 

বায়েজিদ-  আো স্যার, রাসুযলর মা- বাবা জে জেল? 

স্যার-  ‘োরা অজবশ্বাসী জেল এবং বসিযেই োরা িাহান্নাযম যাযব, এমিজে আল্লাহ প্াে োর 
বপ়্োরা রাসুযলর মা’র িযে িমা প্রাথনিার অনুমজেও বদিজি।এই বযাপ্াযর সজহহ হাজদস আযে’।  

বায়েজিদ-  স্যার,  আল্লাহ োর স্ব়েং রাসুল, োর জিযির োযের মানুষযেই োযেযরর ঘযর িন্ম 
জদয়েজেল এবং এই িযে োর বাবা- মা আিীবি আগুযি প়্ুিযব আর রাসুল িান্নাযে হুর ও মদ 
জিয়ে আরাম েরযব, বযাপ্ার া জে বযৌজিে? বয মার বপ্য  িবী িন্ম জিল োর িযে বদা়ো েরা 
যাযব িা োরণ বস অজবশ্বাসী, োহযল অজবশ্বাসী িারীর বপ্য  বেি িবীযে িন্ম জিযে হল?  

আবার বদখুি বয এে া প্রীিাযেযন্দ্র সবনজ্ঞািী স্রষ্টা জে েযর জেে ু োত্রযে ( প্রুুষ) ববজে অজধোর 
এবং তবজেষ্টয জদযবি এবং জেে ু োত্রযে ( িারী)  েম জদযবি? সজহহ হাজদস মযে িারীযদর বে 
বজুদ্ধ েম বদ়ো হয়েযে।  শুধু োই ি়ে , েযব বোি প্রথম িারী “হাও়ো” আযদে ভঙ্গ েযরযেি 
বযল উজি োর প্রীিা বেযন্দ্র এযেবাযর সব িারীযে োজি জহযসযব “সন্তাি েভনধারযির ও প্রসযবর 
েষ্ট” জদয়েযেি।  আল্লাহ জিযিই িারীযে েম বজুদ্ধ জদয়েযেি এবং জিযিই িারীর স্মরণেজিযে 
জবশ্বাস েযরি িা- োই জেে ু বযাপ্াযর সািীর বিযত্র এে প্রুুষ = দুই িারী।এ া জে অযযৌজিে 
এবং অজব ার ি়ে? আপ্িাযে সুস্থ েযর প্াজেয়েযেি, অথ  োউযে েযািসার জদয়ে 
প্াজেয়েযেি, বো  জেশুযে মারাত্ম্ে অসুখ জদয়ে িন্ম জদয়েযেি, আবার োউযে বোি হাে- প্া 
জদয়েই িন্ম বদিজি( phocomelia) , বেউ বসািার  াম  জিয়ে ব়ি হয়েযে, বেউ সারাজদি িা বখয়ে 
থাযে, এেই েরীযর দুয া মাথা জদয়ে প্াজেয়েযেি, বো োউযে দুিি মানুষ বিা়িা (Conjoined 

Twins) জদয়ে প্াজেয়েযেি।দুজি়োযে খাযদযর অভাব সঙ্ক্রান্ত োরযি প্রজে ১০ বসযেযন্ড প্রা়ে ১ িি 
মানুষ মারা যা়ে, যার ববজের ভাে জেশু ( জিস্পাপ্ মাসুম) , এখাযি উজি োযে প্রীিা জিযেি 
আসযল? আযেই বো উজি অজব ার এবং প্িপ্াজেত্ব েযর বেযলযেি।  এই রেম েে েে 
প্িপ্াজেযত্বর উদাহরি বদ়ো যাযব।  আপ্জি যজদ বযলি এযদর িযে প্রীিাও সহি হযব, োহযল 
প্রথমে এখাযিই FAIR TRIAL/TEST হযে িা সবার িযে,   জিেী়েে এরা যজদ অে ধযমন 
িন্মগ্রহি েযর োহযল- বযই লাউ বসই েদু!  আপ্িারা এে া FAIR TEST CENTER এবং োর 
প্রীিাথনীযদর তবজেষ্টযই অনুধাবি েরযে প্াযরি িা।  এো়িা আপ্িারা স্রষ্টার েুলিা ( False 

Analogy)  বদি মানুযষর বা দুজি়োজব জেেুর সাযথ!  
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বয জেশু অল্প ব়েযস বা মােৃেযভনই মারা যা়ে, বস জডযরক্ট িান্নাযে  যল যাযব, অেজদযে এেিি 
দুজি়োর েজেি প্রীিা বেস েরযব,  এ া বো  রম  প্িপ্াজেত্ব হয়ে বেল।  এেিি আযেই েবযর 
লাখ লাখ বের  ধযর আিাব/ েস্ট বভাে েরযব, আযরে িি বে়োমযের প্র জডযরক্ট িাহান্নাযম 
জেয়ে জেে ু েস্ট েম বভাে েরযব-  বসযো েবযরর আিাব বথযে বরহাই বপ্ল! !  

এো়িা আপ্িাযে আযরে া বযাপ্ার বজল,  ভাযলা েযর বেুযে ব ষ্টা েরযবি।আপ্জি  াইযলও সব 
জেেুর িযে ো়েজব ার েরযে প্ারযবি িা।  ধরুি বোি বাবা- মা অযিে অযপ্িার প্র ২০ 
বের  প্র এে া বাচ্চা িন্ম জদল, িযন্মর জেেুজদি প্যরই বস বাচ্চা মারা বেল বা আল্লাহ উজেয়ে 
জিয়ে বেল! !  এখি আপ্জি যজদ বসই বাবা- মা বে বযলি বয, দুঃখ েযরা িা, বোমাযদরযে 
িান্নাযে ৫০ জ  বাচ্চা জদব, োও োযদর বে সান্তিা জদযে প্ারযবি িা, োরণ এ া হযে অপূ্রণী়ে 
িজে।  আর ইহোযলর িজে আপ্জি প্রোযল প্জুষয়ে জদয়েও লাভ জে? এর উপ্র বয া “অপ্রূণী়ে 

িজে” বস ার প্রুি আপ্জি দুজি়ো বা প্রোযল বোি োযলই প্ারযবি িা। ” 

বসজদি আর স্যার আমাযে বোি প্রশ্নই েরল িা,  আজম খুব ভয়ে জেলাম বয,  স্যার এর এইসব 
প্রযশ্নর উির বদ়োর োরযণ আমার মুজমি সহপ্াজেযদর হাযে বহিস্থা হযে হ়ে  জেিা” 

ডায়েজর প়্িা বেষ েরযেই বদজখ বায়েজিদ ভাই জপ্েি বথযে এযস আমার োি মযল ধরযলি,   
বলযলি, “েুই বো বসই বলযভযলর ব ার,  ুজর েযর আমার ডায়েজর প়্িজেস”, আজম বললাম,   
“আপ্জিই বো আমাযে অনুমজে জদয়েজেযলি, আর ডায়েজর িা প়্িযল আজম আপ্িার এই প্জরবেনি 
বযাপ্াযর জেেুই িািযে প্ারোম িা, এখি আমার োযে সব জক্ল়োর”।  বায়েজিদ ভাই আমার োাঁযধ 
হাে বরযখ বলযলি, “বেুজল আরি,  আমরা বো যবলা বথযেই বাপ্- দাদার ধমন জিয়ে প্য়ি আজে,   
এই ধমন জিয়ে আমাযদর বোি বরজড ই িাই, আিযে জহন্দুর ঘযর িন্মাযল জহন্দু ধযমনর জপ্েযি 
যুজি জদোম।  আজম বোি ধমন প্ালি েরব বস া জিধনারণ েযর আজম বোি সময়ে, বোি িা়েো়ে 
িন্ম হয়েজে।  রািা বথযে দেিি মুজমি বরিডমজল/ RANDOMLY ধযর আি, , জিযজ্ঞস ের োরা 
কুরআযির োেজসর প্য়িযে জেিা, কুরআযির অথন প্য়িযে জেিা, হাজদস প্য়িযে জেিা, জসরাে িাযি 
জেিা, জেোহ োস্ত্র িাযি জে িা, এমিজে িামাযি বয সুরাগুযলা প্য়ি োর অথন িাযি জেিা,   
বদখজব ৯৯% এর িবাব হযব- “িা”।অথ  এই োরাই ধমন জিয়ে কুপ্াকুজপ্ শুরু েযর বদ়ে।  োযদর 
অবস্থা হযে অযিে া এইরেম, “প্জশ্চম জদযে মুখ জেযর িা, ধযমনর  াযি ঘুম ধযর িা” 

এরপ্র বায়েজিদ ভাই বলযলি, “ ল আিযে বোযর বস্পোল জর  জদব, িীলযিযের বস্পোল 
বেহাজর খাও়োব”  
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স্রষ্টা বেি মন্দ োযির দা়ে বিি িা 
 
আবুল স্যাযরর ক্লাস আবারও,  স্যার ক্লাযস ঢুেযেই সবাই বলল,  “গুড মরজিং স্যার”,  উজি ভ্রূ 
কু যে বলযলি,  “এখাযি েে প্ারযসন্  মুসজলম আে”,  বায়েজিদ ভাই বাযদ সবাই হাে েুলল,  
স্যার বলযলি,  “বয ক্লাযস ৯৯% োত্র মুসজলম বসখাযি সালাম িা জদয়ে গুড মরজিং বলার মাযি 
জে?”,  স্যার জিোন্তই ভাযলা মানুষ,   উিার সমস্যা হযে ক্লাযস উজি যে িা এোযডজমে জেিা 
বদি,  োর বথযে ববজে ইসলাম প্র ার েযর বব়িাি।  এর উপ্যর ইদাজিং উিার িির থাযে শুধ ু
বায়েজিযদর উপ্র,  বস জে েযর,  জে বযল ইেযাজদ।  ব ়োযর বযস উজি জিযজ্ঞস েরযলি 
সবাইযে,  “বেমি আে সবাই”,  সবাই উির জদযল েখি আবারও এেই বভিাল লােল, যারা 
“আলহামদুজলল্লাহ” বযল জি ো জিয়ে উিার বিাভ ো়িযলি জেেুিণ।   

স্যার এরপ্র এোযডজমে বলে ার শুরু েযর জদযলি।  বায়েজিদ িাস্ট অযপ্িা েরযে,  েখি উজি 
োর োযে এযস আবার ইসলাম প্র ার শুরু েরযবি,  ভাবা মাত্রই উজি এযস হাজির।  উজি এযস 
বায়েজিদযে বলযলি, “আো বায়েজিদ, েুজম বো বসজদি বললা বয প্রোল বলযে জেে ু বিই,   
এবং ইহোল বোিভাযবই আমাযদর িযে প্রীিা বেন্দ্র হযে প্াযর িা, োহযল আমাযদর িীবযির 
অথন জে আসযল?” 

বায়েজিদ-  িীবযি ববাঁয  থাোর উযেশ্য া জেে েী, এ া আজবষ্কার েরার িেই এই প্জৃথবীযে 
আপ্িার আেমি ঘয যে।  এই প্রশ্নজ র যথাযথ উির আপ্িাযে বেউ জদযে প্ারযবিা।  যজদ বেউ 
জদয়েও থাযে, বসজ  োাঁর জিিস্ব উির, জিিস্ব উযেযশ্যর অবোরণা।  জেন্তু আপ্িার জিযির িীবযির 
ববাঁয  থাোর উযেশ্য া েী,  বস া খুাঁযি ববর েরার অজভযাযি এেিিই ববজরয়েযেি, বস হযলা 
আপ্জি জিযি।  িীবি হযলা এেজ  যাত্রা,  এবং আপ্িার িীবি েখিই সেল যখি  আপ্জি এেিি 
তধযনেীল এবং ভাযলা যাত্রী ।আপ্িার আর আমার িীবি া আসযল এেজ  Gyroscope এর মযো-  
যেিণ এজ  ভারসাময বিা়ে বরযখ আবজেনে হযব ( অথনাৎ স ল থােযব)  েেিি বোযিা অসুজবধা 
বিই,  জেন্তু আবেনি বথযম যাও়ো মাত্রই মাজ যে আেয়ি প়্িযব। তিজবেভাযব আপ্িার িীবযির 
উযেশ্য আযে।  বস া সব প্রাণীরই থাযে-  বংেবজৃদ্ধ ও জ যে থাো।  আপ্িার আযেপ্াযের 
অজধোংে মানুযষর মাযেও এ া এে া অেেম উযেশ্য ( অজ্ঞাযি) ।  জেন্তু জবপ্যদ প্য়ি-  যারা 
এই প্রশ্ন জিয়ে ভাবযে  া়ে ( বযযহেু এই ার সরল বোযিা উির িাই) ।  এযো বয়িা( ! )  মেি 
জিয়ে শুধ ু বংেবজৃদ্ধযে োরা খুজে িা, হও়োর োযয োরণও িাই।  অযিে মানুষ েখি অথনহীিো়ে 
আরান্ত হ়ে।  অযিযে আবার এে া বব ার অথন খুাঁিযে  া়ে।  েযব অজধোংে সম়েই বমযল িা।  
জেন্তু বযাপ্ার া আবার অে িজ লও িা।  এ া আসযল সামজগ্রে িীবি জিয়ে এে া বযজিেে প্রশ্ন।  
োই অযিে বিিারালাইিড উির বপ্যলও আপ্িার উিরজ  আপ্িাযেই খুাঁযি জিযে হযব।  িীবযির 
উযেশ্য আসযল বস াই যা আপ্জি উযেশ্য জহযসযব ভাবযে  াি।  বজুদ্ধমাযিরা জিযির  াজহদা ও 
রুজ মযো এে া উযেশ্য বভযব বিি।মানুষ বোি উযেযশ্যর ববাো মাথা়ে জিয়ে িন্মলাভ েযর 
িা।  োযিই মানুযষর িীবযি প্বূন জিধনাজরে বোি উযেশ্য থােযে প্াযর িা।  িীবযির উযেশ্য হ়ে  
মানুষ জিযিই তেজর েযর বি়ে, ি়েযো প্জরবার/ সমাি/ রাে তেজর েযর বদ়ে, আমরা বেবল বসই 
উযেশ্য প্রূযণর ব ষ্টা েজর।  
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এরপ্র বায়েজিদ স্যার বে প্াটা প্রশ্ন েযর বসল, ‘স্যার,  স্রষ্টা বেি শুধ ু মানুযষর ভাযলা োযির 
বরজড  বি়ে,  উজি বেি খারাপ্ োযির দা়ে বি়ে িা?” 

স্যার এে  ু োজে জদয়ে শুরু েরযলি, মযি হযে এবার উির অযিে ব়ি জেে ু এে া হযব।   

স্যার বলযলি,  “ধর  েভীর সােযর এে িাহাি ডুযব বেল,  এখি েুজম এে া জবযেষ যন্ত্র বা 
জসজলন্ডার আজবষ্কার েযরে,  যা জদয়ে প্াজি বথযে সবাইযে উদ্ধার েরা সম্ভব।  েুজম এখি বসই 
যন্ত্র া এে জবযেষ ডুবুজর বে জদযল,   বস জেয়ে এে এে েযর সবাইযে উদ্ধার েযর জিয়ে আসল।  
জবযেষ এেিি বে উদ্ধার েরযে জেয়ে বস বেুলা এই বলাযের সাযথ োর আযেই েত্রুো আযে,   
োই ডুবুজর বসই বলােযে উদ্ধার েরল িা।  এখি এই বয এেগুলা বলাে বয উদ্ধার বপ্ল,  োর 
িযে বরজড  জে েুজম প্াবা?” বায়েজিদ বলল,  “জি প্াব”।  স্যার বলযলি জেন্তু এেিি মানুষ 
মারা বেল,  োর দা়ে জে েুজম জিবা? বায়েজিদ বলল,  “জি িা, আমার দা়ে িা”।  স্যার 
বলযলি,  জেে এেইভাযব আল্লাহ আমাযদর বে সৃজষ্ট েযরযেি,  হাে,  প্া,  িাে,  মজিে ইেযাজদ 
তেজর েযর জদয়েযে,  আমাযদর স্বাধীি ইোেজি জদয়েযেি।  এখি এইসব বযবহার েযর যজদ েুজম 
ভাযলা োি ের,  োর বরজড  স্রষ্টা জিযবি,  আর খারাপ্ োি েরযল োর দা়ে বোমার জিযির 
উপ্র বেনাযব। ” 

ক্লাযস এেিণ জপ্িপ্ি িীরবো জবরাি েরজেল, এখি সব আজিেরা বিাযর োজল বদ়ো শুরু েযর 
জদল।   

স্যার সবাইযে থাজময়ে বলযলি, “বায়েজিদযে োর িবাব জদযে দাও।  বদজখ বস জে বযল”।   

বায়েজিদ-  স্যার আপ্জি বয বযাখযা বা েল্প বলযলি,  আজম জেে এেই রেম েযব এে  ু জভন্ন 
উদাহরণ জদজে ববাোর সুজবধাযথন।  ধরুি আজম এে া ব়ি সুপ্ার েযপ্ বেলাম,  বসখাযি জেে ু দুর 
প্র প্র ম়েলা বেলার িযে ডাস্টজবি আযে।  ধযরি বয বোম্পাজি এই ডাস্টজবি তেজর েযরযে,  
োর িাম “আলী প্লাজস্টে”।  এখি আজম বদখলাম বেউ বসই ডাস্টজবি বযবহার েরযে িা,  বয 
বযখাযি খুজে ম়েলা বেযল জদযে,  ডাস্টজবযির আযস প্াযেও অযিে ম়েলা েজ়িয়ে জেজ য়ে আযে।  
এখি আজম যজদ জেয়ে বসই ম়েলা গুলা জিয়ে ডাস্টজবযি বেজল,  োহযল আযেপ্াযের উপ্জস্থে 
সয েি মানুষ এই োযির িযে োযে বরজড  জদযব,   আমাযে িাজে আলী প্লাজস্টেযে?” স্যার 
বলযলি,  “অবশ্যই বোমাযে,  োরণ সবাই বো োজেয়ে জেল,  বেউ জিযি বথযে এই ভাযলা 
োিজ  েযর িাই,  েুজম সয েি িােজরে জহযসযব েযরে,  অবশ্যই বরজড  বোমার”।  বায়েজিদ 
বলল,   “জেন্তু স্যার আপ্জি বো এই বেুাযে  া়েযলি বয, স্রষ্টা শুধু শুভ োযির দা়ে বিি এবং 
বািযবও মানুষও এ াই বলযব বয আল্লাহ্ই বা া়েযে, ডুবুরী হযে উজেলা মাত্র, বসই জহযসযব 
এখাযিও আজম িা,  আলী প্লাজস্টে বরজড  প্াযব! !  অথ  আপ্িার েথা মযে বা েমিযসন্স মযে 
আমার প্াও়োর েথা।  আর এখি যজদ বিার েযর বলযেও  াি এখাযি আজমই বরজড  প্াব,  
োহযল দুজি়োর বোি ভাযলা োযির প্রেংসাও আল্লাহ্বে জদযে প্ারযবি িা, শুধ ু ভাযলা োযির 
বরজড  জদযবি,  আর মন্দ োযির দা়ে  াপ্াযবি িা, এ া বো ভন্ডাজম! ” 

ক্লাযস সবাই  ুপ্, স্যার জ ন্তা়ে প্যর বেযলি।   
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বায়েজিদ- “স্যার ধযরি বয,  এই ডাস্টজবযির েলা়ে এে া েযু া আযে,  যা জদয়ে সব ম়েলা 
প্য়ি যাযে,  এখি মানুষ োযে এর িযে দা়েী েরযব,  আমাযে িাজে আলী প্লাজস্টেযে?” স্যার 
বলযলি,  “েুজম বো বোমার মে ব ষ্টা েযরে,  আলী প্লাজস্টে ভুলভাযব ডাস্টজবি বাজিয়েযে,  এ া 
োর বদাষ,  েুজম বেি দা়েী হবা?”  

বায়েজিদ বলল,  স্যার জেে োই, বযযহেু োরা বাজিয়েযে োরাই দা়েী হযব, ধযরি আপ্িার েযল্পর 
বসই জসজলন্ডাযর যজদ বোি সমস্যা হে,  োর দা়ে জেন্তু ডুবুজরর ঘায়ি প্রে িা। বয বাজিয়েযে,  
োর ঘায়িই প্রে।সৃজষ্টেেনা আমাযদর বে বাজিয়েযেি, স্বাধীি ইোেজি জদয়েযেি, জেন্তু আমাযদর 
স্বাধীি ইোেজি জদয়ে আমরা োর প্রীিা বেযন্দ্র আজস িাই, উজি জিযিই বিার েযর আমাযদর 
অনুমজে ো়িাই প্াজেয়ে জদয়েযেি।আপ্িার েযল্পর বসই জসজলন্ডাযরর আজবষ্কেনা( মানুষ)  জেন্তু 
জসজলন্ডাযরর বাহে/ USERবে( আযরেিি মানুষ)  বোিভাযবই জি়েন্ত্রণ েরযে প্ারযব িা,  
বযবহারোরীর মযির ইোও আযে িািযে প্ারযব িা,  অেজদযে স্রষ্টা জেন্তু আমাযদর ১০০% 
জি়েন্ত্রণ  েরযে প্াযরি।উজি আযেই িাযিি আমরা বে জে েরব এবং  া়েযল উজি বস াযে 
জি়েন্ত্রণও েরযে প্াযরি এবং প্রজেজদি েযর যাযেি,  োই এ া প্রুাই FALSE ANALOGY/ কুযুজি 
হয়ে যাযে।এখাযি সম্পূণন দা়ে স্রষ্টার িা হয়ে প্াযর িা।  োরণ উজি  াইযলই মানুযষর োৎিজিে 
ভােযও জিধনারণ েরযে প্াযরি এবং প্রজেজদি প্রাথনিার জভজিযে েযর যাযেি।উজি  াইযল আপ্িার 
েযল্পর জসজলন্ডাযরর বযবহারোরীযেও জি়েন্ত্রণ েরযে প্াযরি,   উজি  াইযল বোি প্রােৃজেে দুযযনাে 
িা জদয়েও িাহািযে বাাঁ াযে প্াযরি, এমিজে উজি  াইযল অযলৌজেে জেে ু েযরও সবাইযে বাাঁ াযে 
প্াযরি, উজি  া়েযল সবই  প্াযরি, এেিি মানুষ ( জসজলন্ডার আজবষ্কারে)  ো প্াযরি িা।  আপ্িারা 
প্রা়েই মানুযষর ( বা প্াজথনব জেে)ু  সাযথ স্রষ্টার েুলিা জদয়ে FALSE ANALOGY েযরি।  মানুষ বা 
প্জৃথবীর বোি জেেুর সাযথই বো স্রষ্টার েুলিা  যল িা! ! বয মুহূযেন আপ্িারা দুজি়োজব জেেুর 
সাযথ স্রষ্টার েুলিা েরযে যাযবি বস া FALSE ANALOGY কুযুজি হযব।   

এখি আজস আমরা খারাপ্ োি েজর বেি? আমরা খারাপ্ োি েজর,  োর অেেম োরণ 
ে়েোি আমাযদর প্রযরাজ ে েযর, সৃজষ্টেেনা আমাযদর স্বাধীি ইোেজি জদয়ে আবার বসই ইোযে 
প্রযরা িা েরার িযে ে়েোিও লাজেয়ে জদয়েযেি।  এই ে়েোি োযে জেভাযব প্রযরা িা েরযবি 
বস াও সৃজষ্টেেনা খুব ভাযলা েযর এযেবাযর ১০০% জিজশ্চে িাযিি,   োহযল আজম বয খারাপ্ 
োি েজর,   বয া আবার সৃজষ্টেেনা আযে বথযেই িাযিি এবং উজি এ াও িাযিি বয োরই 
তেজর েরা ে়েোি আমাযে জদয়ে বস োি েরাযব,   োহযল সৃজষ্টেেনা এখাযি জেভাযব দা়েী িা 
হয়ে থাযেি,   উজি শুধু আমাযে বিার েযর প্রীিা বেযন্দ্র প্াজেয়েই িান্ত হিজি,   এর আযেই 
উজি আমার ভােয জলযখ জদয়েযেি বয া জেিা আবার আমার োযির সাযথ ১০০% জমল হযব,   
এবং এরপ্যর আবার এে জবযেষ ে়েোিও বলজলয়ে জদয়েযেি, এখি আজম খারাপ্ োি েরযল 
োর দা়ে উিার ঘায়ি বেনাযব িা বেি?  

শুধু োই ি়ে  উজি জবোল সংখযােজরষ্ঠ এেদল মানুষযে ( অমুসজলম)  অিন্তোল আগুযি প়্ুিাযবি 
এমি এে া োরযণ বয া উজি জিযিই আযে বথযেই িাযিি! !  উজি জিযিই আযে বথযেই 
িাযিি বয,  বে বে খারাপ্ োি েরযব এবং বে বে িাহান্নাযম যাযব,  এরপ্যরও উজি োযদরযে 
োর “প্রীিা িামে উপ্হাসযেযন্দ্র” প্াজেয়েযেি।  উজি োহযল জেভাযব দা়েমুি থাযেি? 

স্যার এর েপ্াল কুাঁ যে আযে,  ক্লাযসর বাদ বাজেরাও জ ন্তা়ে প্য়ি বেল উির খুাঁযি ববর েরযে।  
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বায়েজিদ-  আো স্যার, আপ্জি বযলি বো,  দুজি়োযে আমরা মন্দ োি েজর বেি? 

স্যার-  োরণ আমাযদর আল্লাহ স্বাধীি ইোেজি জদয়েযেি, আমরা আমাযদর স্বাধীি ইো জদয়ে 
মন্দ োি েজর।  আল্লাহ স্বাধীি ইোেজি জদযল ভাযলা ও মন্দ দুয াই থােযে হযব।  

বায়েজিদ-  স্যার দুজি়োযে মন্দ বা অমঙ্গল জিজিস বা EVIL ে়ে রেযমর? 

- মন্দ বা অমঙ্গল বো অযিে রেযমর হযে প্াযর, বোমার প্রযশ্নর উির বেুলাম িা।  

- স্যার মন্দ বা অমঙ্গল দুই রেযমর হ়ে।  এে া হযে MORAL EVIL বয া আমরা স্ব়েং স্বাধীি 
ইোেজি জদয়ে েজর এবং NATURAL EVIL বয া আল্লাহ জিযি েযরি বা অন্তে আমাযদর বোি 
হাে বিই।ধযর জিলাম আমরা আমাযদর MORAL EVIL এর িযে দা়েী,  জেন্তু আমাযদর NATURAL 

EVIL,  মাযি হযে বো,  খ়িা,  ঘূজণনে়ি,  আযগ্ন়েজেরী,  ভুজমেম্প এবং অোে প্রােৃজেে জবপ্যন়ে 
এবং বরােযোে- বযাজধ,  বিযিজ ে জডযেক্ট, মহামারী ইেযাজদর িযে দা়েী বে? আল্লাহ এে া 
প্রােৃজেে জবপ্যন়ে বা মহামারী জদয়ে লাখ লাখ জিরাপ্রাধ মানুষ হেযা বেি েযরি? আল্লাহ  এখাযি 
আসযল োযে প্রীিা জিযেি? আর যাযদর জিযেি োযদর স্বাধীি ইোেজি জেভাযব থােল 
এযে? োযদর উপ্র বো বিার েযর এই জবপ্যন়ে  াজপ্য়ে বদ়ো হয়েযে।  আপ্জি বো বলযলি 
খারাপ্ োযির িযে আমাযদর স্বাধীি ইোেজিই দা়েী!  আপ্িাযদর FREE WILL DEFENSE 

THEORY শুধুমাত্র জেেু া MORAL EVIL এর সমাধাি বদ়ে,  NATURAL EVIL এর ি়ে।  আর 
প্শুপ্াজখর বো স্বাধীি ইোেজি িাই, প্শুপ্াজখর েষ্ট/ SUFFEREING এর দা়ে বে জিযব? োরাও 
বো সংযবদিেীল িীব ( SENTINENT BEING)।  আর আপ্জি জে এই রেম এেিি অমঙ্গলোরী 
সৃজষ্টেেনার সাযথ জ রন্তি িান্নাযে থােযবি? 

Logical Problem of Evil বযমি আযে,   বেমজি আযে Evidential Problem of Evil -  বযমি 
ধযরি,   এেিি জহিাব প্জরজহো বমাযমিা বয সারািীবি আল্লাহর প্যথ  যলযে,  বোি এে যুযদ্ধর 
সম়ে েজিমযের মাল জহযসযব বিার েযর ধযর এযি,  োযে  ািা ১ মাস েয়েেে মানুষ ধষনি 
েযর জেযল জেযল হেযা েরল,  অথবা এে জবজডং আগুি বলযে বেযল এেজ  ১ বেযরর বাচ্চা 
অযিে সম়ে জিয়ে ধীযর ধীযর আগুযি প্যু়ি জেযল জেযল মারা বেল -  সৃজষ্টেেনা এইরেযমর 
Evidential Problem of Evil বা উযেশ্যহীি অমঙ্গল এর বোি বযাখযা জদযে প্াযর িা।  এে া 
বো  জেশুযে জেযল জেযল হেযা েরার োরণ জেই বা হযে প্াযর! !  

আপ্জি হ়েে জেে ু THEODICY এখাযি বযবহার েরযে প্াযরি,  বযমি,  এইসব NATURAL EVIL 

এর মযধয আল্লাহর হ়েে বহৃির বোি ভাযলা উযেশ্য/ মঙ্গল আযে,  জেন্তু োহযল জে আপ্জি 
প্রােৃজেে জবপ্যন়ে প্রজেযরাধ,   েযািসার জ জেৎসা,  মহামারী প্রজেযরাধ বা ো়োর সাজভনস ইেযাজদ 
উজেয়ে জিযবি,  োরণ আল্লাহর এইরেযমর বযাপ্ে প্রাণিাে বা িজের মাযে বহৃির বোি উযেশ্য 
বা মঙ্গল আযে? 

স্রষ্টা বেি দুজি়োযে মানুষ হেযার িযে িেুি বরাে তেজর েরযব? এইডস বরােজ  আযে জেল িা,  
স্রষ্টা বেি দুজি়োযে এই বরাযের আজবভনাব েরাযলি? অযিে িেুি িেুি বরাে উজি মানুষ হেযা 
েরার িযে তেজর েরযেযেি বেি? ধযরি এেজ  বো  জেশু মায়ের বপ্  বথযেই এইডস জিয়ে 
িন্মাল, এখাযি দা়ে োর? বো  জেশু বো জিষ্পাপ্, োযে বেি স্রষ্টা বাাঁ াযে প্ারযলি িা? 
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আো স্যার, ধযরি আপ্জি েজিোলী বোি এে বদযের প্রধাি এেিি।  এখি আপ্িার বদযের 
বোি এে অঞ্চযলর বোি এে বযাজি/ জেে ু সংখযে বযাজি রােযদ্রাহ েরল।  এখি আপ্জি জে ওই 
এে বযাজি/ জেে ু সংখযে বযাজির িযে প্রুা অঞ্চল সমূযল উৎপ্া ি েরযবি? িারী,   জেশু,   
বদৃ্ধ সবাইযে হেযা েরযবি শুধু এইিযে বয বসখাযি বোি এেিি বযাজি “জেে”ু েযরজেল।  শুধ ু
োই িা,  এভাযব বলযল সজেে হযব,  এে া ববামা বমযর প্রুা অঞ্চল গুজ়িয়ে জদযবি? 

- িাহ অসম্ভব।  ববজের ববেী রােযদাহী বযাজি/ বযাজিযদর বে ধযর আিব এবং জব ার েরব 

- জেে োই,  এেিি জবযবেবাি বযাজি োই েরযবি,   শুধ ু োই ি়ে ,  বসই রােযদাহী বযাজিযে 
(FAIR TRIAL) সজেে জব াযরর মুযখামুজখ েরা হযব।  িাস্ট ধযর এযিই হেযা েরা হযব িা।  
োহযল স্যার আপ্িার স্রষ্টা বেি লুে িবী ( সামুদ এবং বোমরাহ)  এবং িহূ িবীর এর প্যুরা 
সম্প্রদা়েযে ধ্বংস েযর জদজেল? বসখাযি অযিে জিরীহ িারী,  জেশু,   বদৃ্ধ জেল,  োযদর বেি 
হেযা েরা হল? আর আপ্জি জে জিজবন াযর এবং অোরযি প্শুহেযাযে অনুযমাদি েযরি? বসখাযি 
বো অযিে জিরীহ প্শুও জেল।  

অথ  সমোমী প্রােৃজেে িাজে অপ্রােৃজেে এখিও বেউ সজেে বলযে প্াযর িা, জেে বযমি আল্লাহ্ 
প্রেৃজেযে এেিি জহিরা/ HERMAPHRODITE তেজর েযরি,  সমোমীও তেজর েরযে প্াযরি তবজে,   
প্রেৃজেযে মানুষ ো়িাও প্রা়ে ১৫০০+ ববেী প্রিাজেযে সমোজমো জবদযমাি।  েযব এ া আযরে 
সুদীঘন আযলা িার জবষ়ে।  

- হুম,  এ া প্য়েন্ ,  এ া মাথা়ে আযসজি েখিই. . .  

- আো স্যার,  এে া জিষ্পাপ্ জেশু মারা বেযল জে হযব? 

- বস বসািা িান্নাযে যাযব।  

- োহযল বেউ যজদ মহানুভব হয়ে সব জেশুযে হেযা েরযে  া়ে, এই োরযণ যাযে োরা ব়ি হয়ে 
িাহান্নাজম িা হ়ে ,  োহযল োযে জে বহৃির স্বাযথন অপ্রাধী জবযব িা েরা যাযব বা উজ ৎ? 

স্যার,   ুপ্ হয়ে শুিযেি।  উিার মুযখ বোি েথা ববরুযে িা।   াজরজদে শুিোি িীরবো।  

বায়েজিদ-  স্যার আপ্জি জে এজপ্জেউরাস বসই জবখযাে উজি শুযিজেযলি?  

স্যার-  িাহ,  বোি া? 

বায়েজিদ-  ঈশ্বর অমঙ্গলযে বাাঁধা জদযে ইেুে,  জেন্তু সিম ি়ে - এর মাযি উজি সবনেজিমাি ি়ে  
উজি সিম,  জেন্তু ইেুে ি়ে -  এর মাযি উজি অমঙ্গলোরী 
উজি সিম এবং ইেুে -  োহযল অমঙ্েল বোথা বথযে আযস? 
উজি সিমও ি়ে ,  ইেুেও ি়ে -  োহযল জেজি জে েযর ঈশ্বর হি?  

আবুল স্যার সজেযই এবার ‘আবুল’ হয়ে বেযলি মযি হযে! !   

বায়েজিদ বলল,  “আো স্যার বলুি বো, জবপ্দগ্রি মানুষযে বাাঁ াি ভাযলা োি জে?”,  স্যার 
বলযলি,  “অবশ্যই”।  বায়েজিদ বলল,  “োহযল স্যার বলুি বো,  মানুষযে বাাঁ াযিা ভাযলা োি 
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বযলই জে সৃজষ্টেেনা এযে প্েন্দ েযরি,  িাজে সৃজষ্টেেনা প্েন্দ েযরি বযলই মানুষযে বাাঁ াি 
ভাযলা োি”।  স্যার অযিে জ জন্তে হয়ে প়্িল।  অযিে জ ন্তাভাবিা েযর উজি বলযলি,   
“অবশ্যই ভাযলা বযলই আল্লাহ প্েন্দ েযরি”।  বায়েজিদ বলল,   “োহযল বেুা যাযে ভাযলা বা 
খারাপ্ বেুার িযে আমাযদর বোি সৃজষ্টেেনা লাযে িা,  এ া বেুযে আমাযদর জ্ঞাি,   বজুদ্ধ-
জবযবে,   সমাি,   রাে,   প্জরবার ইেযাজদ যযথষ্ট,  প্শু প্াজখর মযধযও তিজেেো আযে,   জেন্তু 
োযদর বোি ধমন িাই”।    

বায়েজিদ,  আবুল স্যাযরর িবাযবর আো়ে বযস আযে,  স্যার বলযলি,  “হুম,  আজম বেুযে 
বপ্যরজে”,  এই বযল বসজদযির মে স্যার ক্লাস বেষ েযর  যল যাি,  ক্লাযসর সবার ব াখ আমার 
জদযে,  সবাই জিি জিি যুজি/ কুযুজি খুাঁযি ববর েরার ব ষ্টা েরযেযে।  আর যারা আযে িা 
বযুেই োজল জদয়েজেল,  োযদর সবাই েযাল েযাল েযর োজেয়ে আযে. . .  
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েেূস্থাি বথযে স্রষ্টার দরূত্ব 
 
অযিে জদি ধযরই বায়েজিদ ভাই বদযখ বয,  বস ভাজসনজ র বয বদাোযি  া খা়ে,  বসখাযি এে 
বেযল বযস সবাইযে ভারী ভারী জ্ঞাি জদয়ে যা়ে।  জেে ু জেলসজেযেল,   জেে ু জবজ্ঞাি,   ববজের 
ভাে ধমনী়ে।  বেযল ার অল্প অল্প দাজ়ি,   বদখযে লবা এবং ববে জেজিে  াইপ্।  েযব আবার 
ব ইি বস্মাোর।  এে ার প্র এে া জসযেযর  ধরা়ে।বায়েজিদ ভাবল আিযে  া বখযে জেয়ে োর 
সাযথ আলাপ্ েরা যাযব,   বদখা যাে োরা আসযল জে ইসুযযে আলাপ্ েযর আিযে। বেযল া 
ধযর ধযর জেভাযব িাজি সব বমধাবী োত্রযদর সাযথই আলাপ্ িুয়ি বদ়ে।  বো আি জবযেল ববলা 
বায়েজিদ  যল বেল  া বখযে।  যথারীজে বসই বেযল া আযরা দুই িযির সাযথ জে জিয়ে িাজি 
আলাপ্ েরজেল।  বায়েজিদ জেয়ে লবা এে া সালাম জদল।  োরা প্রজেজদি বায়েজিদযে বদখে,   
োই ব হারা়ে প্জরজ ে জেলই।  সালাযমর উির জদয়ে বসই বেযলজ  বলল,   “ভাই বেমি 
আযেি”,  বায়েজিদ বলল,  “এইে ভাই ভাল,   প্রা়েই বদজখ আপ্িারা জবযেষ জেে ু জিয়ে 
আযলা িা েযরি,   বো আি ভাবলাম আপ্িাযদর বোি সমস্যা িা হযল আজমও এে  ু িয়েি 
েজর আর জে”।  ‘বেযলজ  জিযি বথযেই বলল,   “আমার িাম হাসাি,   আজম এখাযি IBA বে 
MBA েরজে,   আজম খুজেই হব  যজদ আপ্জি আমাযদর সাযথ আযলা িা েযরি। ” বায়েজিদও োর 
প্জর ়ে জদল এবং োযদর আযলা িা শুিযে লােল।   

বেযলজ  কু়োন্ াম জেজিক্স এবং জস্টযেি হজেং এর জবজভন্ন উদৃ্ধজে জদয়ে এ াই প্রমাণ েরযে 
 া়েজেল বয, জস্টযেি হজেং এর  কু়োন্ াম ফ্লাে ুয়েেি বথযে জবে বযাং জথওজরযে অযিে অযিে 
সমস্যা আযে।   এরপ্র বস জবজ্ঞাি বে এেপ্াযে বরযখ কুরআি বথযেই “িা িািা জবজ্ঞাযির” 
সলুেি বদ়ো শুরু েরল,  এই বদযখ বায়েজিদ বো োজ্জব।  বাহ জে  মৎোর।  কুরআযি বো 
বদজখ সবই আযে।   

হাসাি বলল, কুরআযির আল্লাহ িাজে বযলযে,    

Creator of the heavens and the EARTH FROM NOTHINGNESS,  HE has only to say when He 

wills a thing,  Be,  and it is. ( Quran 2:117) 

বযাস বখল খেম, জেযসর তবজ্ঞাজিে জথওজর, এে এে জবজ্ঞাজি জেে ু েরযে প্ারল িা,  আর আল্লাহর 
বস্পোল জথওজর হযে –“হও জথওজর”।  এবার বায়েজিদ ভাই বলা শুরু েরল,   

বায়েজিদ-  ভাই এে এে জবজ্ঞাি আপ্িাযদর কুরআযি,  বো প্রশ্ন হল,  কুরআযি আল্লাহ যখি  এই 
বযাপ্াযর ইজঙ্গে জদয়েজেলই,  এই কু়োন্ াম ফ্লযাে ুয়েসি এর েথা মুসজলমরা সবার আযে িািল িা 
বেি? আপ্িার আল্লাহ কুরআযি এে এে িেণয বযাপ্াযর েথা বযলযেি অথ  “কু়োন্ াম দুজি়ো” 
বযাপ্াযর এে ুও বলযলি িা বেি স্পষ্ট েযর?  

আর আপ্িার আল্লাহে এেিি INTELLIGENT DESIGNER, আমাযে বযলি বো কু়োন্ াম দুজি়ো়ে 
VIRTUAL PARTICLE গুলা তেজর হও়োর সাযথ সাযথই ধ্বংস হয়ে যা়ে বেি? আল্লাহর সৃজষ্ট এযো 
দূবনল বেি বয সৃজষ্ট হও়োর সাযথ সাযথ ধ্বংস হয়ে যা়ে? এ া জে ভাযলা জডিাইযির িমুিা?  
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আর বো়োন্ াম বস্ট  এ বোযিা েিোস মাইন্ড/  সয েি সত্ত্বা (God) োি েরযে প্াযরিা 
Uncertainty  Principle Law অনুযা়েী।  বোি OMNIPOTENT GOD ও োি েরযে প্াযর িা,   
োরণ েখি োর এই আিগুজব আ রযির( Uncertainty)  জপ্েযি উযেশ্য থােযে হযব -  বয া 
থাো হাস্যের এবং অযযৌজিে।  

আর মুল জবষ়ে হযে আপ্িার আিগুজব এবং সাংঘজষনে গুযির অজধোরী অসীম িজ ল স্রষ্টা যজদ 
জবে বযাং এর আযেই অবস্থাি েরযে প্াযরি বা NOTHING অবস্থা়ে থােযে প্াযরি োহযল অে 
বোি জেে ু ( প্রােৃজেে) থােযে প্াযর িা বেি? আবার হািার হািার স্রষ্টা বথযে এযেবাযর 
প্েন্দমে জিযির বস্পোল ( ইসলাজমে)  স্রষ্টাযেই এযিযেি বেি? বাজেযদর জে হযব? োরাও বো 
থােযে প্াযর? এেই বোাঁিাজমল যুজি বো জিষ্টািরা বহু বহু আযেই জদয়ে রাখযে, বরং োযদর 
আ়োেজ  জবে বযাং এর সাযথ ববে ভাল জমযল যা়ে [ Gennesis 1:3-  And God said, "Let there 

be light (explosion)," and there was light] .  

এখি আযসি আমরা এে ু বদজখ বয আ়োে জিয়ে আপ্জি বলযেি বসই আ়োযের অথন জিয়ে 
িামেরা অনুবাদে/ োেজসরোরেরা জে বযলযেি।   

PICKTHALL -The Originator of the heavens and the earth! When He decreeth a thing,  He 

saith unto it only: Be! and it is 

SAHIH-INTERNATIONAL - Originator of the heavens and the earth. When He decrees a 

matter,  He only says to it,  "Be, " and it is. 

YUSUF-ALI - To Him is due the primal origin of the heavens and the earth: When He 

decreeth a matter,  He saith to it: "Be, " and it is. 

SHAKIR - Wonderful Originator of the heavens and the earth,  and when He decrees an 

affair,  He only says to it,  Be,  so there it is. 

Tafsir-al-Jalalayn- Creator of the heavens and the earth making them exist without any 

exemplary precedent; and when He decrees wills a thing to exist He but says to it ‘Be’ and it is 

 

োেজসর ইবযি োজসর- জেজি েেি ও ভবুযির আজবষ্কেনা,  এবং যখি  জেজি বোি োি সম্পাদি 
েরার ইযে েযরি,   েখি োর িযে শুধু ‘হও’ বযলি,   আর ো হয়ে যা়ে।  

BAYAAN FOUNDATION- জেজি আসমািসমূহ ও যমীযির স্রষ্টা।  আর যখি  জেজি বোি জবষয়ের 
জসদ্ধান্ত বিি,   েখি বেবল বযলি ‘হও’ েযল ো হয়ে যা়ে।   

মুজিবর রহমাি- জেজি আোে ও প্জৃথবীর সজৃষ্টেেনা এবং যখি  জেজি বোি োি সম্পাদি েরযে 
ইো েযরি েখি োর িে শুধুমাত্র ‘হও’ বযলি,  আর োযেই ো হয়ে যা়ে।  

এেিণ বযসব অনুবাদ শুিযলি বসগুলা সব ইজেহাযসর িামেরা অনুবাদেযদর জলখা।  অথ  
এেমাত্র আপ্িার অনুবাযদর বস্পোল অথন হযে -  “Creator of the heavens and the earth 

FROM NOTHINGNESS”।  এখাযি বয আরজব বােয আযে “বাজদ়েসু সামাও়োজে ও়োল আরজদ” 
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এ া কুরআযির আযরা অযিে িা়েো়ে আযে,  বোথাও ‘শুে বথযে’ এমিজেেু বেুাি হ়েজি,  আর 
সব িা়েো়ে জে আল্লাহ “কু়োন্ াম ফ্লাে ুয়েেযির” ইজঙ্গে জদয়েযেি? আপ্িারা যুে যুে ধযর এই 
এেই োি েযর আসযেি।  আপ্িাযদর প্রথম বেৌেল হযে,  জেভাযব েযব্দর বাযরা া বাজিয়ে,  
বাযেযর অথন প্জরবেনি েযর বদ়ো যাযব, আিোল এইিযে আপ্িাযদর আবার বস্পোল জেে ু
অনুবাদেও আযে যারা সুযেৌেযল অজে প্রুােি এবং প্র জলে আ়োযের অথন বা বযাখা ব িি 
েযর বদি।  আপ্জি িামী দামী অনুবাদে বাদ জদয়ে আপ্িার বস্পোল অনুবাদে প্েন্দ েরযলি।  
এইসব ভন্ডাজম আর েে? এইগুলা জিষ্টািরাও েযর েযর প্জ য়ে বেযলযে।   

ধযরি আজম বললাম,  আমার সন্তাি অিজিত্ত্ব / NOTHING জেল,  এরপ্যর আজম 
অজিত্ব/ SOMETHING েরলাম,  োর মাযি জে আমার সন্তাি “কু়োন্ াম ফ্লাে ুয়েেযির” বথযে 
আসযে?  

হাসাি বলল,  “ভাই আজম জেন্তু বজল িাই বয কুরআযি কু়োন্ াম ফ্লযাে ুয়েেযির েথা বলা আযে,   
আজম বযলজে হযে প্াযর. . . ”  

বায়েজিদ-  োহযল কু়োন্ াম জেজিক্স আর হজেংস জিয়ে এে লবা জেজরজি জদযলি বেি? স্পষ্ট বযল 
জদযেি বয, জবজ্ঞাজিরা জবে বযাং এর সজেে োরণ এখিও িাযিি িা,  েযব আপ্িারা মুসলমািরা 
‘১০০% সজেে! ! ’ োরণ া িাযিি, আর বস া হযে আল্লাহর ‘হও জথওজর’।  কু়োন্ াম জেজিক্স 
জিয়ে এে োলেু এবং অপ্রাসজঙ্গে জবদযা িাজহর/ PEDANTIC SPEECH েরার দরোর জে জেল?  

জবজ্ঞাজিরা বযলযে েূে বথযে আসযে, আর আপ্িার আল্লাহ্ বলযে উজি ‘কুি’ বলাযে সব আসযে!  
জে সব োাঁিাখুজর যুজি বদি ভাই? বয বলাে স্রষ্টাই জবশ্বাস েযর িা োযর আবার ‘কুি’ জদয়ে জে 
প্রমাি জদযেি? আযে বো স্রষ্টা আযে বস ার প্রমাি বদি, এরপ্যর োর ‘কুি’ বলা।  উিার ‘কুি’ 
বলাযে বো বোি বস্পোল জবজ্ঞাি বা যুজি প্াজে িা,  বয া আইিস্টাইি বা জবজ্ঞািীযদর বথযে 
অযিে জিভনরযযােয!  এ া শুধু অন্ধ জবশ্বাযসর বযাপ্ার।  

এবার আযসি,  আল্লাহর “কুি” বলা জিয়ে জেে ু বজল,  আল্লাহর জে আমাযদর মে মুখ আযে,  যা 
জদয়ে েব্দ ববর হ়ে? আর ‘কুি’ বলার সাযথ সাযথ যজদ সব তেজর হয়ে যা়ে,  োহযল আল্লাহর 
১৩. ৫ জবজল়েি বের  লােল বেি মহাজবশ্ব বািাযে? শুধু ৪. ৫ জবজল়েি সম়ে জিয়েযেি আমাযদর 
মানুযষর িযে প্জৃথবী বািাযে, এরপ্র আযরা জমজল়েি জমজল়েি বের  জিয়েযেি মানুষ বািাযে।  
এরপ্র হািার হািার বের  জিয়েযেি “আরব” তেজর েরযে, এরপ্রও অযিে সম়ে প্ার হয়ে 
রাসুযলর বাপ্-  আব্দুল্লাহ তেজর হল,  এরপ্র আযরা ৪০ বের   াইম জিয়েযেি োর সব বথযে 
জপ্র়ে রাসুল বািাযে,  “কুি” এর েজি জে এেই িেণয? আল্লাহ বযলযেি সাযথ সাযথ হয়ে যা়ে,  
সাযথ সাযথ জে জেে ু হয়েযে আযদৌ? উজি জিযিও বো বযলি, উজি ৬ জদযি সব তেজর েযরযেি-  
এ া বো েন্রাজডজক্টং হয়ে বেল।  বািযব এে সম়ে  যল জেয়েযে বয এখাযি আপ্জি আইন্স াযির 
TIME DILATION জথওজর এযিও উদ্ধার প্াযবি িা,  যজদও মাযে মাযে এই আইন্স াযির োযেই 
ধিনা বদি কুরআযির জেে ু আিগুজব বযাপ্ার প্রজেষ্ঠা েরযে।   
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উিার ‘কুযির’ িমো জিয়ে এে া হাজদস বজল শুযিি,   

আবূ হুরা়েরা ( রা. )  বথযে বজণনে,   জেজি বযলি,   “রাসুলু( সা)  আমার হাে ধযর বলযলি,   
আল্লাহ োআলা েজিবার জদি মাজ  সৃজষ্ট েযরি।  বরাববার জদি জেজি এযে প্বনে সৃজষ্ট েযরি।  
বসামবার জদি জেজি বিৃরাজি সৃজষ্ট েযরি।  মঙ্গলবার জদি জেজি আপ্দ জবপ্দ সৃজষ্ট েযরি।  বধুবার 
জদি জেজি িূর সৃজষ্ট েযরি।বহৃস্পজেবার জদি জেজি প্জৃথবীযে প্শু- প্াজখ েজ়িয়ে বদি এবং িুমুআর 
জদি আসযরর প্র জেজি আদম ( আঃ)  বে সৃজষ্ট েযরি।  অথনাৎ িুমুআর জদযির সম়েসমূযহর বেষ 
মুহূযেন ( মাখলূে)  আসর বথযে রাে প্যনন্ত সময়ের মধযবেনী সময়ে জেজি সৃজষ্ট েযরযেি। ” 
( মুসজলম,  ইসলাজমে োঃ,  হাদীস িং ৬৭৯৭,  হাজদযসর মািঃ সজহহ)  

এই হাজদযসর মযধয যজদও অযিে ভুল জবজ্ঞাি আযে,  বযমি আযলা তেজরর আযে োেপ্ালা,  
এরপ্যর প্শুপ্াজখর েথা আযে, অথ  সবার প্রথযম তেজর হ়ে - মাইযরা- অরোজিিম/ এেযোষী 
অনুজিব।এো়িা উজি মানুযষর িযে বসবাসযযােয প্জৃথবীযে আবার আপ্দ- জবপ্দ তেজর েরযবি 
বেি? এে া ব়িস়ি প্রােৃজেে দুযযনাে জদয়ে লাখ লাখ প্রাি হেযা েযর উজি আসযল জে প্রীিা 
জিযবি? আর এ া বো এেজ  জিরযপ্ি এবং োযয প্রীিা বেযন্দ্র আমাযদর স্বাধীি ইোেজির 
উপ্জস্থজের সাযথ সাংঘজষনে।  েযব আমার োযে এখাযি বয া আসল  জবষ়ে,  আল্লাহর সম়ে এবং 
আমাযদর মানুযষর সম়ে এেই ( SOLAR TIME) এবং উিার “কুি” এর িমো অযিে িেণয!  

উপ্যরাি হাজদযস উজি প্জৃথবীর ২৪ ঘন্ ার েথা বযলযেি,  স্পষ্ট েযর জদযির িাম উযল্লখ 
েযরযেি, োর বথযে আিব বযাপ্ার হযে এই হাজদস অনুযা়েী আোে/ মহাোে/ মহাজবশ্ব বািাযিা 
ো়িাও শুধ ু প্জৃথবী তেজর েরযেই উিার বলযে জেয়েজেল সাে জদি,  অথ  অোে িা়েো়ে উজি 
বযলযেি ে়ে  জদি!  এখি আপ্িার জে মযি হ়ে  প্জৃথবী মাত্র ৭ জদযি তেজর হয়ে বেজেল? 

[ জবিাজরে বযাখা “জরযলজ জভজ র েল্প”  যাপ্টাযর] ।  উিার “কুি” বলার েজির জে এই হাল? 

হাসাি  ুপ্ হয়ে শুিজেল, বস িবাব খুাঁযি প্াযে িা!  আর োর সাযথর বেযলগুলার ব হারা 
েযাাঁোযস বদখাযে,  আসযল এেজদি োরা হাসাযির কুযুজিগুযলা হিম েরযে েরযে অভযি হয়ে 
বেজেল,  োই এইরুপ্ িেুি উির আো েযর িাই।  বসজদযির মে বসখাি বথযে বায়েজিদ ভাই 
সবাইযে ধেবাদ জদয়ে  যল বেল।  বাজেরা এযে অযের জদযে েযালেযাল েযর োজেয়ে রইল!   
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োযদর অন্তযর আল্লাহ্ বমাহর বমযর বদি 
 
শুরবার েুজ র জদি জবোল,  বায়েজিদ ভাই রুযম বযস এে া মুজভ বদখজেল।  মুজভর িাম - THE 

MAN FROM EARTH. মুজভযে বদখাি হ়ে ,  এেিি বযাজি বয জেিা হািার হািার বেযরর ববজে 
ববাঁয  জেল লুজেয়ে লুজেয়ে।  বস বদযখ এযসযে সব রেযমর সভযোর প্েি এবং জবোে,  বদযখযে 
সব রেযমর ধযমনর উৎপ্জি এবং েল  ােুরী।  খুবই দারুি মুজভ।  বায়েজিদ ভাই েজেযে  ুমুে 
জদযে জদযেই হোৎ আজম আর আমার এে ব়ি ভাইযে জিয়ে বায়েজিদ ভাইয়ের রুযম ঢুেলাম।  

বায়েজিদ ভাই আমাযদরযে খায  বসযে জদল।  আমাযে বলল,   “জে খাজব বল,   েজে িা  া,   
িেুি বমহমাি জিয়ে এযসজেস”।  আজম বললাম,   ‘আপ্ােে জেে ু খাব িা,   আমরা বখয়েই 
এযসজে”।  আমার সাযথ বয ব়ি ভাই এযসজেল,   উিার িাম-  সুমি,   আমার এে বনু্ধর ব়ি 
ভাই,    ােজর েরযেি ব়ি এে বোম্পাজিযে।  েুজ র জদি বযল  যল এযসযেি।  উজি ববে বখালা 
মযির মানুষ।  িেুি জেে ু বযৌজিে মযি হযল গ্রহি েযর বিি,   অযন্ধর মে আাঁেয়ি থাযেি িা।  
োই আজম উযেশ্যমুলে ভাযবই বায়েজিদ ভাইয়ের োযে জিয়ে জেয়েজে।  যজদও বস এখিও 
প্যুরাপু্জর এেিি মুজমি।  আসযরর  াইম হয়ে যাও়োযে সুমি ভাই বলযলি,   “িামাি া প্য়ি 
জিযল ভাযলা হে”,   বায়েজিদ ভাই সাযথ সাযথ োযে এে া িা়েিামাি ধজরয়ে জদযলি।  উজি 
িামাি বেষ েযর এযস বসযলি আমাযদর সাযথ।  সবাইযে উযেশ্য েযর বলযলি,  “আপ্িারা 
িামাি প্য়ি জিযল প্ারযেি”।   

আজম বললাম,   “জে েরা ভাই,   অযিে ব ষ্টা েযরজে,   জেন্তু আল্লাহ জদযলর উপ্র বমাহর 
বমযর জদয়েযেি।  আপ্জি বো িাযিি কুরআযি আল্লাহ “সুরা োভী” বে বযলযেি…”,    

সুমি ভাই থাজময়ে বলযলি,  “সুরা োভী িা বযল সুরা বাোরা বলযে প্ারযেি িা?”  

আজম বললাম,  “আো ভাই,   আপ্জি বযলি,   আরজব জে মুসলমাযির ভাষা?” 

সুমি-  জি িা,  সব ভাষা়েই আল্লাহর।  

আজম -  োহযল আপ্িারা বেি শুধু এে ভাষা়েই আল্লাহর ইবাদে েযরি? আল্লাহ জে বাংলা 
ভাষা়ে িামাি প়্িযল বেুযবি িা? আর আল্লাহ এে া সুজিজদনষ্ট ভাষা়ে বেি এে গুরুত্ব জদযবি? 
দুজি়োযে েে িি আরজব িাযি? আর কুরআযি এমজিযেই প্শুপ্াজখর িাযম অযিে সুরা আযে,  
বযমি সুরা বাোরা( উ , েরু, বেজর প্রভৃজে েবাজদ প্শু) , সুরা িাহল ( বমৌমাজে) , সুরা িামল 
( জপ্প্ীজলো) , সুরা আিোবুে ( মাে়িসা) , সুরা জেল ( হাজে)  ইেযাজদ।  কুরআি এে া জ রন্তি 
অনুেরণী়ে গ্রন্থ,   স্রষ্টা জে এইসব বথযে ভাযলা বোি িাম বপ্যলি িা? এইসব বো মনুষ্য 
বলযভযলর জ ন্তা ভাবিা!  এ া জে কুরআযির আরজব সাজহজেযে েেযির উচ্চের দৃষ্টান্ত? আর এইসব 
সুরার িামগুযলা আসযল বে জিধনারণ েযরজেযলি, রাসুল জিযি,  িাজে আবুবের,  িাজে উসমাি?  

বায়েজিদ ভাই আমাযে থাজময়ে বলল,  “প্রসযঙ্গ আজস এবার,  সুরার িাম জদয়ে জে আর হযব।  
কুরআযি আল্লাহ বযলযেি,   ‘জিজশ্চেই যারা োযের হয়েযে োযদরযে আপ্জি ভ়ে প্রদেনি েরুি 
আর িাই েরুি োযে জেেুই আযস যা়ে িা,  োরা ঈমাি আিযব িা।আল্লাহ োযদর অন্তেরণ 
এবং োযদর োিসমূহ বন্ধ েযর জদয়েযেি, আর োযদর ব াখসমূহ প্দনা়ে বঢযে জদয়েযেি।  আর 
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োযদর িে রয়েযে েযোর োজি- ( সূরা আল বাক্কারাহ: ৬- ৭) ’।  এখাি বথযে জে এ া স্পষ্ট ি়ে  
বয আল্লাহ আমাযদর বে বমাহর বমযর জদযল আমরা স্বাধীিভাযব োি েরযে প্ারব িা?”  

সুমি- বমাহর আল্লাহ মাযরি িা,  এ া এমজি এমজি প্যর যা়ে।  ধযরি আজম বললাম,  যারা খাযব 
িা বযল জসদ্ধান্ত জিয়ে বেযলযে,  আপ্জি োযদর বখযে বলুি আর িা বলুি,  োরা বোিভাযবই 
খাযব িা।  আল্লাহ োযদর বদহ শুজেয়ে বদি,  োযদর িযে রয়েযে েজেি অসুখ।  এখাযি বখ়োল 
েরুি,  োরা বয অসুযখ প়্িযে এ া োযদর জিযিযদর িযেই,  োরা খাযে িা বযলই।  োযদর 
যেই বিার েরা হউে োরা খাযব িা।  োরা যখি  বোিভাযবই খাযব িা বযল জসদ্ধান্ত জিয়ে 
বেযলযে,  েখি জসযস্টজমযেজল িা খাও়োর েযল োরা অসুযখ প্রযব।  এসযবর িযে োরা দা়েী,  
জসযস্টম যজদও আল্লাহ তেজর েযর জদয়েযেি।  িা বখযল অসুযখ প্রযবি।  এই জসযস্টযম আপ্জি 
েখিই প্রযবি যখি  আপ্জি খাযবি িা বযল ধযর জিযবি।   

জেে এেইভাযব যারা জসদ্ধান্ত জিয়েই বেযলযে,  বয োযদর সামযি যে সেয আসুে,  োরা মািযব 
িা,  েখি োযদর অন্তযর অয ামযাজ যেজল এে া সীল প্যরই যাযে।  এর িযে আল্লাহ বে বদাষ 
জদয়ে লাভ িাই।    

বায়েজিদ-  ( মু জে বহযস)  ভাযলাই বযাখা জদয়েযেি।  যজদও বয বযাখযা জদয়েযেি বস া কুরআি ও 
হাজদযসর বযাখযা ি়ে ,  আপ্জি জিযি জিযি বাজিয়ে জিযেি,  অবশ্য ইসলাজমে েলাররা জবপ্যদ 
প়্িযল জিযিযদর মে েযরই বযাখযা বদি,  এবং োযরা বযাখার সাযথ োযরা জমযল িা,  েযব 
আমার বযাখা়ে যাও়োর আযে আপ্িাযে জেে ু কুরআযির আ়োে বজল,  োহযল আল্লাহ জেভাযব 
“বমাহর মাযরি” বস া আযরা স্পষ্ট হযব।   

“আর আল্লাহ োজন্ত- জিরাপ্িার আলয়ের প্রজে আহবাি িািাি এবং যাযে ইো সরলপ্থ প্রদেনি 
েযরি। ” ( সুরা ইউনুস -  ২৫)  

“আপ্জি বলুি,  আমাযদর োযে জেেুই বপ্ৌাঁেযব িা,   জেন্তু যা আল্লাহ আমাযদর িে বরযখযেি;  
জেজি আমাযদর োযনজিবনাহে।  আল্লাহর উপ্রই মুজমিযদর ভরসা েরা উজ ে” ( োওবা-  ৫১)  

এখাযি বযাপ্ার া এমি িা বয আপ্জি অসুযখ প্যরযেি বযল খাযেি িা,  বরং আপ্িাযে আযেই 
অসুযখ বেলা হয়েযে বযলই আপ্জি বখযে প্ারযেি িা, যজদ োই হে আল্লাহ এভাযব বলযেি,   
“. . . োরা ঈমাি আিযব িা।  োযদর অন্তেরণ এবং োযদর োিসমূহ বন্ধ হয়ে জেয়েযে 
( অয ামযাজ যেজল) , আর োযদর ব াখসমূহ প্দনা়ে বঢযে বেযে”  

অথবা এভাযবও বলযেি প্ারযেি,    

“. . . োরা ঈমাি আিযব িা।  োরা জিযিরাই জিযিযদর অন্তেরণ এবং োযদর োিসমূহ বন্ধ েযর 
বেযলযে, আর োযদর ব াখসমূহ প্দনা়ে বঢযে জদয়েযে” 

দুজি়োর বযযোযিা মানুষযে যজদ আপ্জি বোি সুস্বাদু ও সাস্থের খাবার বদি,  োহযল বস খাযবই,  
অন্তে আমরা বজুদ্ধমাি মানুষরা জবযেষ েযর ববাঁয  থাোর িযেই খাব।  জেন্তু দুজ  োরযি আমরা 
হ়েে িুধা থাো সযত্ত্বও খাব িা,  ১-  আযেই খাবাযর বভিাল ব র বপ্যল,  ২-  খাবার 
বাজস/ খারাপ্ হযল।  এখি আল্লাহ প্রদি খাবার ( ঐেী গ্রন্থ/ জিযদনেিা)  জে েযর এেিি আল্লাহরই 
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সৃজষ্ট িা বখয়ে থাযে? আল্লাহ আযেই িাযিি বয আজম জে খাব,   উজি এ াও িাযি বয জেভাযব 
খাবার প্জরযবেি েরা হযল আজম খাব,   উজি িাযিি বয জেভাযব রান্না েরা হযল আজম খাব,   
উজি এযেবাযর সবই িাযিি ( DIET and TASTE) ।  এরপ্যরও উজি যখি  খাবার জদযেি,   েখি 
উিার খাবার জেভাযব এেিি মানুষ বিনি েযর।  এর মাযি দা়িা়ে,  হ়ে  উজি িাযিি িা,  বয 
আজম জে খাবার প্েন্দ েজর এবং জে েরযল আজম খাবই,  আর িা হ়ে  উিার খাবাযর বভিাল 
আযে বযলই আজম খাব িা-  হযে প্াযর এ া মানুযষরই  তেজর বভিাল খাবার ( ধমনগ্রন্থ এবং 
ধমন) ।  আল্লাহ যজদ সবনজ্ঞািী হয়ে থাযে,  োহযল জেজি এমি এে া গ্রন্থ প্াোযবি,  যা বেউ 
স্বীোর িা েযর থােযেই প্ারযবি িা,  োরণ এযে এমি প্রমাি থােযব োযরা বাযপ্র সাধয হযব 
িা োযে খন্ডি েরার।  আবার যজদ বেউ ো েরযে প্াযর োহযল উজি সবনজ্ঞািী হ়ে  জে েযর? 
আপ্িার আল্লাহর খাবার ( জিযদনেিা/ গ্রন্থ)  এবং োর তেজর জসযস্টম ( আমাযদর জবযবেবুজদ্ধ)  দুয াই 
বযথন।  এখাযি আসল  FALSE ANALOGY হযে সবনজ্ঞািী আল্লাহর ঐেী গ্রন্থ/ জিযদনেিার সাযথ মনুষ্য 
খাবাযরর েুলিা েরা।  আপ্িারা েথা়ে েথা়ে আল্লাহ্র সাযথ বযেি জেেুর েুলিা জদয়ে বেযলি! !  
স্রষ্টার সাযথ সজেে ANLOGY বদ়োর মে বোি জেেুই প্জৃথবীযে িাই, আপ্জি যাই জদযবি ো 
১০০% সজেে হযব িা।  োরি মানুষ বা বোি জেেুই োর মে আিগুজব তবজেষ্টয বহি  েযর িা।  

বমাহর প়্িুে আর িাই প়্িুে জসযস্টম বযযহেু আল্লাহ্ই বািা়েযেি, উজি  া়েযল এমি জসযস্টম েযর 
জদযে প্াযরি যাযে বমাহর আবার উযে যা়ে।  স্রষ্টা এেই জবোল এবং মজহমাজন্বে বয োযে 
অজবশ্বাস েযরও যজদ বেউ োর সৃজষ্টর উপ্োর েযর োহযল বো োর খুজে হও়োরই েথা,   
োরণ স্রষ্টা মানুষযে সীজমে জ্ঞাি জদয়েযেি, োই সীজমে জ্ঞাি জদয়ে অজবশ্বাস েরাই বো 
স্বাভাজবে, োই িা? 

উিার এে এে প্রমাি বদযখও দুজি়োযে এই মুহূযেনও প্রা়ে ৭৬% মানুষ অমুসজলম বেি 
( Argument From Divine Hiddenness)? এমিজে যারা উিার গ্রন্থ িাযি/ প্য়িযে োযদর মযধযও 
লাখ লাখ িাজিে/ অযজ্ঞ়েবাজদ হয়ে বেযে।  এই আমাযদর েথাই ধরুি, আমরা কুরআি, হাজদস,  
জসরাে ইেযাজদ প়্িার প্রই বভিাল ব র বপ্য়েজেলাম,  এর আযে ি়ে  জেন্তু।  এর আযে 
আপ্িাযদর মে অন্ধজবশ্বাসী মুসলমাি জেলাম।  মানুষ আিোল ধমন গ্রযন্থর হাস্যের বািীগুলা জিয়ে 
জেজিজমজি বখযল রীজেমে! !  বা স্রষ্টার খাবার/ গ্রন্থ/ প্রমাি ইেযাজদ জিয়ে হাডুডূ বখযল রীজেমে।    

এখি আসুি আযরা জেে ু আ়োে বদজখ বযখাযি আল্লাহ এই সংরান্ত প্রজেজ  আ়োযে জিযির 
িজ়িেেরযণর বযাপ্াযর স্পষ্ট েযর বযলযেি।  এই আ়োেজ  বদখুি-   

“বোমার প্ালিেেনা যাযদর উপ্র রহমে  েযরযেি,  োরা বযেীে সবাই জ রজদি মেযভদ েরযেই 
থােযব এবং এিেই োযদরযে সজৃষ্ট েযরযেি।  আর বোমার আল্লাহর েথাই প্ণূন হল বয,   
অবশ্যই আজম িাহান্নামযে জিি ও মানুষ িারা এেযযাযে ভজেন েরব। ” ( হুদ - ১১৯) ।   

এখাি বথযে এ া জে স্পষ্ট ি়ে  বয উজি জবযেষ জবযেষ মানুষযে রহমে  েযরি এবং অেযদর 
েযরি িা? োরণ বদখুি এখাযি আল্লাহ স্পষ্ট েযর বযল জদয়েযেি-  এই মেযভযদর িযেই 
োযদর বে উজি জিযিই সৃজষ্ট েযরযেি।  এখাযি এই অসুখ ( মেযভদোরীর সৃজষ্ট)  আযে বথযেই 
উজি বাজিয়ে বরযখযেি।   
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আবার এই আ়োেজ  বদখুি-  “োযেররা বযলঃ োাঁর প্রজে োাঁর প্ালিেেনার প্ি বথযে বোি 
জিদেনি বেি অবেীণন হযলা িা? বযল জদি, আল্লাহ যাযে ইো প্থভ্রষ্ট েযরি এবং বয,   
মযিাজিযবে েযর,   োযে জিযির জদযে প্থপ্রদেনি েযরি। ” ( সুরা রা’দ -  ২৭) ।   

এখাযি আল্লাহ স্পষ্ট েযর বযল জদযেি উজি যাযে ইো প্থভ্রষ্ট েযরি।  আবার বয মযিাজিযবে 
েযর োযে জিযির জদযে  াযিি,  এখাযি এে া বযাপ্ার বখ়োল েরুি বয,  যজদ উিার িারা 
বোি মানুষ প্থভ্রষ্ট িা হ়ে  বা আযলার প্যথ িাই আযস,  োহযল বার বার বেি উজি স্পষ্ট 
আ়োযে এই এেই বযাপ্ার বযলই যাযেি? আল্লাহ বার বার বযলই যাযেি,  এ া আজম জিযি 
েজর,  আর আপ্িারাও বযলই যাযেি,  এ া উজি েযরি িা।  বয োি উজি জিযিই েযরি বস া 
উজি ঘুজরয়ে বপ্জ য়ে িা বযল স্পষ্ট েযর বার বার কুরআযি এবং হাজদযস বযলই যাযে, আর 
আপ্িারা বযলি, উজি বো এই োি েযরিই িা।  মিার বযাপ্ার হযে বযসব আ়োযে আল্লাহ 
স্পষ্ট েযর বযলি বসখাযিও আপ্িারা জিযিযদর বযাখা বদি,  আবার বযখাযি আল্লাহ অস্পষ্ট েযর 
বযলি,  বসখাযিও আপ্িারা জিযিযদর মে অথন ববর েযরি! !     

এইবার এই আ়োে বদখুি, “আল্লাহ ইো েরযল বোমাযদর সবাইযে এে িাজে েযর জদযে 
প্ারযেি,   জেন্তু জেজি যাযে ইো জবপ্থোমী েযরি এবং যাযে ইো প্থ প্রদেনি েযরি।  
বোমরা যা ের বস জবষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাজসে হযব” ( সুরা িাবার ১৬,  িাহল -  ৯৩)  

এ া ভাযলা েযর বখ়োল েরযল বেুযে প্ারযবি বয,  বমাহর মারার োি আল্লাহই েযরি।  এখাযি 
উজি স্পষ্ট েযর বযলযেি সবাইযে উজি এে িাজেযে প্জরণে েযরি িাই।  োর মাযি বে বোি 
ঘযর িন্মাযব এ া উজি জিযিই জেে েযরি।  আর যাযদরযে উজি মুসলমাি ঘযর িন্ম বদি,   
োযদরযেই শুধু প্থ প্রদেনি েযরি।  বয বলাে জভন্ন ধমন জিয়ে জেশুোল বথযে ব়ি হয়েযে,   োর 
োযে োর ধমন বাযদ সব ধর্ম ভু়ো।  জেে বযমি আপ্িার োযে বাজেগুলা,   এ াই েমি বসন্স।  
আর আপ্জি মুসলমাি ঘযর িযন্ম বেি আল্লাহর োে বথযে অজেজরি সুেল প্াযবি? এখাযি বে 
িন্ম বথযেই প্থ প্রদজেনে হল? আপ্জি িা এেিি োযের? এখাযি বযাপ্ার া এরেম ি়ে  বয,  
বস িন্ম বথযেই জিযি জিযি োযের হয়ে বেযে,   োই োর মযধয “অয ামযাজ ে বমাহর”  াইপ্ 
জেে ু প্যর বেযে,  বরং আল্লাহ িন্ম বথযেই োযে বমাহর বমযর জদয়েযেি বযলই বস এখিও 
োযের, োই ি়ে  জে? আপ্িার মযধয জেন্তু িন্ম বথযে বমাহর  াইপ্ জেেু প্যর িাই! !  আপ্জি 
এখাযি সুজবধাবাদী মাত্র।  এখাযি িন্ম বথযেই আল্লাহ প্িপ্াজেত্ব েযর বেযলযেি।  

আযরেজ  আ়োে বদখুি- “আর আজম সৃজষ্ট েযরজে বদাযযখর িে বহু জিি ও মানুষ।  োযদর অন্তর 
রয়েযে,  োর িারা জবযব িা েযর িা,   োযদর ব াখ রয়েযে,   োর িারা বদযখ িা,   আর 
োযদর োি রয়েযে,   োর িারা বোযি িা।  োরা  েষু্পদ িন্তুর মে;  বরং োযদর ব য়েও 
জিেৃষ্টের।  োরাই হল োযেল,   তেজথলযপ্রা়েণ। ” ( সুরা িাবার ৭,  আল - আরাে-  ১৭৯)  

এখাযি আল্লাহ স্পষ্ট েযর বযলযেি বয,  যারা সেয বেুযে  া়ে িা, োরা প্শুর বথযেও জিেষৃ্ট।  
এরা োরা? এরা সবাই হযে োযের বা িাজিে।  বো আল্লাহ জিযি এে া স্বাধীি জ ন্তা েজি 
জদয়ে,  এরপ্র বেউ যখি  বসই স্বাধীিজ ন্তা জদয়ে আল্লাহ বে িা মাযি,  েখি উজি জিযিই আবার 
োযদরযে শুধু খারাপ্ই বযলি িাই,  বযলযেি প্শু বথযেও জিেৃষ্ট! !  বযাপ্ার া অযিে া এরেম-  
এেিি ো়েপ্রা়েণ জেিে োযয প্রীিাযেযন্দ্র সবাইযে বলযে,  ‘বোমাযদর মযধয যারা আমার 
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োযে প্রাইযভ  জ উেি প্য়িে, োরা সবাই ভাযলা মানুষ এবং প্াে েযর যাযব,   আর যারা প়্ি 
িাই,  োরা সবাই প্শুর বথযে জিেৃষ্ট এবং বেল েরযব’।  অথ  এখাযি বস আমাযে স্বাধীিো 
জদয়েযে, োর স্বাধীিো জদয়েই আজম োর োযে প্জ়ি িাই,  আর এখি আমার স্বাধীিোর মূলয িা 
জদয়েই আযেই উজি বযল জদযেি বয - আজম জিেৃষ্ট।    

এো়িা  া়েযল আমরা এখাযি Occam's Razor (সবযথযে েম েজেি বযাখযা গ্রহি েরা) এপ্লাই 
েরযল প্াই,  আল্লাহ আসযল জিযিই সবার জদযল বমাহর বমযর জদযেি,  আপ্িাযদর উযল্লজখে এে 
েজেি এবং বভিাযলর বযাখযার দরোর হ়ে  িা, বযযহেু উজি জিযিই স্পষ্ট েযর বাজে সব আ়োযে 
বযল জদযেি ।  আপ্িাযদর এই বযাখা হাজদস বা কুরআিযেও সাযপ্া ন েযর িা।  

সৃজষ্টেেনা হযেি সবনজ্ঞািী।  উজি আযে বথযেই িাযিি বে বে খারাপ্ োি েরযব এবং বে বে 
িাহান্নাযম যাযব।  উজি বয আযে বথযেই িাহান্নাম আর িান্নাে তেজর েযরজেযলি,  োর োরণ জে? 
উজি আযে বথযেই িািযেি বয বে বে খারাপ্ োযির িযে িাহান্নাযম যাযবি।  উজি যখি  
িাহান্নাম তেজর েরযলি, বসই িাহান্নাম তেজরর প্রয়োিিী়েো জে উজি আযে বথযেই িািযেি িা? 
উজি অবশ্যই িািযেি এবং এও িািযেি বে বে এই িাহান্নাযম আসযব।  এরপ্রও উজি বসই 
বসই মানুষযে তেজর েযরজেযলি,  যারা োর তেজর েরা এই িাহান্নাযম যাযব।  এর মাযি হযে 
উিার জিযির িাহান্নাম প্রুণ েরার িযেই উিার জেে ু মানুযষর ‘জদযল বমাহর মারার’ দরোর 
জেল।  এইিযেই উজি দুজি়োর মাত্র খুবই েম সংখযে (  এই মুহূযেন ২০- ২৫% প্রা়ে)  মানুষযে 
সৎ প্থ েথা ইসলাম প্রদেনি েযরি,   আর বাজেযদর জদযল বমাহর বমযর জদয়ে োর িাহান্নাম 
তেজরর উযেশ্য জিজশ্চে েযরি।  উজি জিযিই বযলযেি বয উজি  া়েযল সবাইযেই এে িাজেযে 
প্জরণে েরযে প্ারযেি,   জেন্তু উজি েযরি িা।  এখিও জে বযাপ্ার া স্পষ্ট ি়ে  আপ্িার োযে?  

সুমি ভাইয়ের মুখ জদয়ে েথা ববরুযে িা, উজি মযি হ়ে  ও়োি ো়িা িীবযি এইসব যুজি 
শুযিিই িাই।  উিারা সাধারিে এে যুজির ধার ধাযরও িা,  িাস্ট অযন্ধর মে সব জেযলি।  

( আমার এে োযের ব্লোর রাজিব ভাই,  উজি আযরে মিার বযাখা জদয়েযেি)  

- আো ব ার ো়িা প্জুলযের থাোর জে বোি মাযি আযে? বা ধযরি,  রুেী ো়িা জ জেৎসযের 
জে বোি দরোর আযে? 

- জি িা,  িাই।  

- োহযল বেুা বেল,  এরা এযের অযের উপ্র মুখাযপ্িী।  বা আযরা েভীরভাযব বদখযে বেযল,  
অপ্রাধ বা বরাে এর মে খারাপ্ জিজিসগুলার উপ্র প্জুলে বা জ জেৎসে এর মে ভাযলা 
জিজিসগুলা মুখাযপ্িী,  োই িা?  

- জি, োই বো মযি হযে 

- এইবার বযলি,  যেজদি দুজি়োযে এেিিও মুজমি বা আল্লাহর বান্দা থােযবি,  বে়োমে জে 
সংঘজ ে হযব? 

- জি িা,  এেিিও যজদ ঈমাি রাযখ বে়োমে হযব িা।  
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- োহযল ে়েোি জে  া়েযব বয সবাই অসৎ হয়ে যাে? বস জে  া়েযব িা বয জেে ু মানুষযে সৎ 
েযর রাখযে,  োরণ সবাই অসৎ হয়ে বেযল বো ে়েোযির বখল খেম,  োই িা? 

- বো এর মাযি জে দাাঁ়িাযে? 

- এর মাযি দাাঁ়িাযে,  আল্লাহ বে়োমে সংঘ ি েরার িযে জিযিই ে়েোযির মুখাযপ্িী।  ে়েোি 
সবাইযে অসৎ িা েরা প্যনন্ত উজিও বে়োমে জদযে প্ারযেি িা।  আবার বদযখি,  এখি এই 
অবস্থা়ে আল্লাহযে যজদ বে়োমে জদযেই হ়ে , উজি ে়েোিযে জদয়েই োর প্লযাি সেল েরযবি,   
উজি ে়েোি বে বলযবি যাযে সবাইযে অসৎ েযর বদ়ে।  োহযল এখাযি বদখা যাযে,   
আল্লাহই ে়েোি বে জদয়ে আমাযদরযে অসৎ েযরি এবং অন্তযর বমাহর বমযর বদি।  এবং বমাহর 
বমযর রাখযেই হযব,  ো িা হযল বদখা যাযব আল্লাহ হোৎ বে়োমে বদ়োর জসদ্ধান্ত জিযলি আর 
আজম জেে েখিই ঈমাি জেযর বপ্লাম।  আল্লাহ এখাযি অযিে া েড োদাযরর মে।  উজি জিযিই 
ে়েোি বে বলজলয়ে জদয়েযেি আমাযদরযে প্রযরা িা জদযে এবং অসৎ বািাযে।  আবার উজি 
জিযিই “প্রীিা প্রীিা বখলা” েরযেি আমাযদর সাযথ, োই ি়ে  জে? এ াযে আমরা িামেরি 
েরযে প্াজর GOD-FATHER PARADOX. আল্লাহ োর এই আিগুজব প্রীিাযেযন্দ্রর সেলোর িযে 
ে়েোযির মুখাযপ্িী।  ে়েোি ো়িা উিার উযেশ্য সেল হযব জেভাযব? আবার এেই ভাযব 
ে়েোিও োর েযমনর িযে আল্লাহর মুখাযপ্িী,  এমিজে বখাদ আল্লাহই ে়েোিযে বসই িমো 
জদয়ে দুজি়োযে প্াজেয়েজেযলি।  আরও ব়ি জিলাজপ্র প্যাাঁ  হযে এইসবই উজি আযেই িািযেি 
এবং এর েলােল উিার সব আযেই িািা;  েে আিগুজব প্জরিা!  হা হা হা…   

- অযাাঁ,  িাাঁ,  িাহহ মাযি ! ! ! এই া জেভাযব… ! !   

সুমি ভাই েপ্াযল ভাি বেযল বলযলি,  “আসযল প্রুা বযাপ্ার াই এে া িোজখ ুজর মােনা।  এই 
বযাপ্াযর এযেে িি আযলম এযেে মে বদি।  জেন্তু এইসব বোি মে রাসুল জেংবা আল্লাহ 
জিযি বদি িাই।  োই আযলমরা সবাই জিি জিি মে তেজর েযর জিযেি”  

আজম মােখাি জদয়ে বযল উেলাম,  “এযে বযল AD HOC FALLACY, ইসলাযমর িজ ল 
বযাপ্ারগুলাযে সবাই এই োিই েযর,  কুরাি- হাজদযসর বরোযরন্স ো়িা ধমন বাাঁ াযে জিি জিি 
এে া যুজি বাজিয়ে বিি,  যার সাযথ কুরআি বা হাজদযসর বোি সম্পেন/ বরোযরন্স িাই।  আর 
আিোল ি়ো জরেরজমস্ট মুসলমাি এপ্লজিস্টরা োযেরযদর বথযে এইসব ( কু) যুজি ধার বিি”.  

সুমি ভাই বে খুবই অপ্রস্তুে মযি হযে,  উিার েপ্াযল ঘাযমর জ হ্ন ববে স্পষ্ট।  আজম আর েথা 
বা়িালাম িা।  সুমি ভাই বসজদযির মে ধেবাদ জদয়ে জবদা়ে হযলও উিার জ জন্তে মুখ বদযখ 
আজম খুবই আোবাদী হলাম এবং যাও়োর সম়ে আমার মুযখ ে়েোিীর হাজসও বায়েজিদ ভাইয়ের 
ব াখ এ়িাল িা,  মযি হযে উজি আযেই আমার উযেশ্য ব র বপ্য়েজেযলি… 
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মুশবরকদের যেখাদনই পাও হত্যা কর 

 
বায়েজিদ ভাই ঘযর বযস বই  প়্িযে,  বইজ র িাম God Is Not Great,  এ া জবখযাে 
Christopher Hitchens এর দারুি এে া বই।  বাইযর আি  আবার হািা বজৃষ্ট হযে।  হোৎ েযর 
আজম সাযথ আযরা দুিি বে জিয়ে রুযম ঢুযে বেলাম।  সবাই হালো জভযি জেলাম।  বায়েজিদ 
ভাই এে া োমো জদয়ে বলল,   “এে া োো জে সাযথ জিয়ে ববরুযে প্াজরস িা বোরা,   যাই 
হউে,   বস,   আজম সবার িযে েজে বাজিয়ে আজি”।   
 

আজম বাজে দুই িযির সাযথ প্জর ়ে েজরয়ে জদলাম,  এেিযির িাম “সুষুপ্ত”,  এই বেযল দারুি 
এেিি যুজিবাদী বলখে,  আজম প্রা়ে োর েথা বায়েজিদ ভাই বে বলোম।  আযরেিি 
আমাযদরই বনু্ধ,  ি়ো মুজমি,  মাযি িেুি িেুি অিলাইি জিহাজদস্ট  াইপ্ আর জে,  িাম -  
সাজমর।   

আমরা জেিিযি বাংলাযদযের স্বাধীিোর যুদ্ধ জিয়ে েথা বলজেলাম।  বায়েজিদ ভাই শুধ ু বযস 
আমাযদর েথা শুিজেযলি।  

সাজমর বলল “বোরা বো বাংলাযদযের স্বাধীিো প্যি অযিে েথা বজলস,  আবার আমাযদর 
বোরাযির জবপ্যিও েথা বজলস।  

বোরা সব সম়ে বযই েথা া ববজে বজলস বস া হল,  সূরা েওবাহর ৫ িাবার আ়োে া।  

‘অেঃপ্র জিজষদ্ধ মাস অজেবাজহে হযল মুেজরেযদর হেযা ের বযখাযি োযদর প্াও,   োযদর বন্দী 
ের এবং অবযরাধ ের।  আর প্রযেযে ঘাাঁজ যে োযদর সন্ধাযি ওাঁৎ বপ্যে বযস থাে।  জেন্তু যজদ 
োরা েওবা েযর,   িামায োয়েম েবর,   যাোে আদা়ে েযর,   েযব োযদর প্থ বেয়ি 
দাও।  জিশ্চ়ে আল্লাহ অজে িমােীল,   প্রম দ়োল’ু।  (সূরা আে োওবাহ,  আ়োে ৫)  

জেন্তু েুই জে িাজিস বঙ্গবন্ধু বেখ মুজিবরু রহমািও ৭ ই মায নর ভাষযি এই আ়োে ার মযোই 
েথাগুযলা বযলজেযলা।  

জেজি প্াজেিাজিযদর উযেশ্য েযর বযলজেযলা,  " আমরা ভাযে মারযবা,  আমরা প্াজিযে মারযবা" ।  

এখি েুই বল আমাযদর বোরাি যজদ অমািজবে হ়ে  োহযল বঙ্গবন্ধ ু বেখ মুজিবরু রহমািও বো 
অমািজবে েথাগুযলাই বযল বেযেি।  োরণ এই দুই া জেযলা যুযদ্ধর সম়ে োজলি েথা” 

োর েথাগুযলা শুযি সুষুপ্ত এে  ু মৃদু স্বযর সাজমরযে বলল,  “আো েুই জে েখযিা বঙ্গবন্ধ ু বেখ 
মুজিবরু রহমাযির অন্ধ ভি এমি োউযে বদযখজেস?” 

সাজমর-  িা আমার প্জরজ েই অযিে আযে।  

সুষুপ্ত-  েুই জে োযদর মযধয োউযে বদযখজেস বস প্াইপ্  াযি অথবা মুজিব বো  োয়ে প্য়ি? 

সাজমর- আমার মযিহ়ে িা।  োরণ োরা োর রািশিজেে আদেনযে সম্মাি েযর অথবা োর 
বযজিেে আদেনযে সম্মাি েযরই োরা বঙ্গবন্ধুর ভি।  োই োরা বঙ্গবন্ধুর েরা োিগুযলাযে 
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জিযিরা েরযল োযদর প্ণুয হযব এ া ভাযবও িা আর বঙ্গবন্ধুও োযদরযে এসব োিগুযলা েরযে 
বযল যা়ে জি।  

- জেন্তু বোযদর মুসজলমরা এগুযলা েরা াযে প্ণুয মযি েযর।  বযমি িবী জেভাযব  লে,  জেভাযব 
বখযেি,  জেভাযব েথা বলযেি,  জেভাযব দাাঁে মাযি ইেযাজদ।  েখি মধযযযুে জেজি এে া জবযেষ 
োযের ডাল জদয়ে দাে বমযিযেি বযল এখযিা এই আধুজিে যুযে এযস এেযেজণর ধাজমনেরা বসই 
োযের ডাল জদয়ে দাাঁে মাযি।  োরা মযি েযর এগুযলা েরা োযদর িযে সুন্নে।   

সাজমর-  আযর ভাই এে িা বপ্জ য়ে ৭ই মায নর ভাষি ার েথা বল।  

সুষুপ্ত-  িা বস াই বলজে বোি,  বসজদি বঙ্গবন্ধ ু বযলজেযলি আমরা ভাযে মারযবা,  প্াজিযে 
মারযবা।  

বসজদি জেজি আযরা বযলযেি,  ঘযর ঘযর দূেন েয়ি বোল এবং বোমাযদর যা জেে ু আযে োই 
জিয়ে েত্রুর বমাোজবলা েরযে হযব।  

এবার বল জেজি জে বোরাযির মযো বযলযেি বয ওাঁৎ বপ্যে বযস থাযো হেযা েরার িযে? 

োর েথা মযে প্াজেিাজি তসেরা আমাযদর বদযে এযস আমাযদরযে মারযব োই জেজি 
আমাযদরযে সেেন েযরযেি,  োযদরযে প্রজেহে েরার েথা বযলযেি।  এখাযি প্যুরা াই বযলযেি 
যুদ্ধ প্রজেযরাধ েরার িযে।আর বোযদর বোরাযি বযলযে যুদ্ধ েরার িযে। বয া েযরযে 
প্াজেিাজিরা।  োরা বোরাযির েথা মযোই যুদ্ধ েরযে এযসযে।  

সাজমর- এ াওযো েখিোর মুেজরেযদর জবরুযদ্ধ যুদ্ধ েরার সম়ে জেযলা।  োো়িা এেিি বসিা 
িা়েে যুযদ্ধর সম়ে যুযদ্ধর বেৌেল জহযসযব এই েথাগুযলাই বলযব।  েখি মুেজরেরা আরযবর 
মুসলমািযদর উপ্র অমািজবে অেযা ার  ালা়ে।  আর বসই অেযা ার বথযে বাাঁ ার িযে 
মুসলমািরা যুদ্ধ েযর স্বাধীিো ভাযলা েযরি।  

সুষুপ্ত-  বদখ প্াজেিাযির সাযথ আমাযদর যুদ্ধ হয়েযে জেেই জেন্তু যুযদ্ধর প্র োযদর সাযথ 
আমাযদর বদযের কূ িীজেে সম্পেনও েয়ি উযেযে।  সােন বাংলাযদে প্াজেিাি এ ার এে া িলন্ত 
উদাহরণ।  

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ া আমাযদর এে া িােী়ে সম্পদ।  আমাযদর ইজেহাযসর এে া অংে।  এ া বোি 
স্রষ্টার বাণী জেযলা িা আর বঙ্গবন্ধুও বোি িজবও জেযলা িা।  এমি িা বয উিার উপ্র বোি 
ঐেীগ্রন্থ িাজিল হয়েজেল এবং বসই গ্রযন্থ বসই ভাষণজ  জলখা আযে,   বয া োর অনুসারীযদর 
িযে িীবি জবধাি।  োই কুরআযির বািীর সাযথ অোে ঐেী গ্রযন্থর েুলিা  যল,  জেন্তু 
বঙ্গবন্ধুর বসই ভাষিযে বোি ভাযবই বোরাযির সাযথ েুলিা েরা যাযব িা।  

সাজমর- োর মাযি েুই বলযে  াজেস মুসজলমরা আত্ম্রিার িযেও ব ষ্টা েরযে প্ারযব িা? 

সুষুপ্ত-  েুই যজদ আ়োে া এে  ু ভাযলা েযর প্জ়িস েুই বদখজব বসখাযি জে বলা হয়েযে।  
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বসখাযি বলা হয়েযে,  “অেঃপ্র জিজষদ্ধ মাস অজেবাজহে হয়ে বেযল”,  এর মাযি হযে,   প্রথযম 
৪ মাস অযপ্িা ের।  এরপ্যরই বলা হয়েযে " মুেজরেযদর বযখাযি প্াও হেযা ের" ।  বয ৪ জ  
মাযস মুসলমািযদর িযে হেযা জিজষদ্ধ েরা হয়েজেল ো অজেবাজহে হয়ে বেযল মুসলমািযদর বলা 
হযে বোপ্যি ওাঁে বপ্যে বথযে আরমণ ের।  মুেজরেরা এই ৪জ  মাস োরা জিজবনযে ঘুরাঘুজর 
েরুে,  এরপ্যরই ধযর ধযর হেযা ের।  োর মাযি বেুযেই প্াজেস এখাযি আত্ম্রিার েথা বলা 
হয়েযে জেিা? 

এ াযে ‘যুদ্ধ”ও বলা যা়ে িা,  োরণ যুযদ্ধ বেউ জপ্েি বথযে আঘাে েযর িা।  এ া বস্রে ব ারা 
বোপ্তা হামলার ইজঙ্গে।  আর েুই যজদ এই আ়োে ার ইবযি োজসর োেজসর প্জ়িস বসখাযি 
োেজসযর বলা হয়েযে মুেজরেযদর খুাঁযি খুাঁযি হেযা ের।  যুযদ্ধর ম়েদাযি জে বেউ খুযি খুযি 
হেযা েযর? 

আমার েথা া যজদ জবশ্বাস িা েজরস োহযল েুই বদযখ জিযে প্াজরস।োহযল বল এ া জে 
আত্ম্রিার েথা বযলযে িাজে হেযার েথা বযলযে।  আর জিরীহ মানুষযে হেযা েরা াযে বোর 
োযে যুদ্ধ মযি হযলও এেিি জ্ঞািী মানুযষর োযে বস া যুদ্ধ মযি হযব িা।  

সাজমর- বদখ বোরা বোঁয  বেয  আ়োে াযে এে া সন্ত্রাসী আ়োযে প্জরিে েরার ব ষ্টা েরজেস।  
জেন্তু বোরা আ়োযের প্যরর অংে া এেবারও বজলস িা বযখাযি বলা আযে,    

" যজদ োরা েওবা েযর,  িামাি েয়েম েযর এবং যাোে বদ়ে োহযল োযদরযে োযদর মযো 
েযর থােযে দাও।  জিশ্চ়ে আল্লাহ অজে িমােীল এবং প্রম দ়োল ু " ।  এখাযি আল্লাহ িমা 
েরার েথা াও বযলযে।  

সুষুপ্ত- বদখ েুই প্রথযম বয ভুল া েযরজে বস া হল এই আ়োে ার সাযথ ৭ই মায নর ভাষি া 
জমজলয়েজেস।  বসখাযি েুই যুজিযে িা বপ্যর এখি আমাযদর উপ্র বদাষ া  াপ্াযিার ব ষ্টা 
েরজেস।  

এখাযি আল্লাহ িমা েরার েথা বযলযে েযব এখাযি িমা েরার িযে আল্লাহ এে া েেনও 
িুয়ি জদয়েযেি বয া হল িামাি প়্িা আর যাোে বদও়ো।  মাযি োযদর েল্লা বা যব শুধ ু েখিই 
যজদ োরা ইসলাম গ্রহি েযর।  এখি এে া অমুসজলম যজদ িামাি প্য়ি আর যাোে দাি েযর 
োহযল বস মুসজলম হয়ে যা়ে।  োর মাযি বোরা মানুযষর ইযের জবরুযদ্ধ োযদরযে মৃেযুর ভ়ে 
বদজখয়ে োযদরযে মুসজলম বাজিয়েজেস।  

এ া বেমি ধমন প্র ার?এ া জে েযর মািবোর উদাহরণ হযে প্াযর? 

আবার েুই েখি বযলযে ব য়েজেস বয মুেজরেরা মুসলমািযদর উপ্র অেযা ার েযরযে।  আজমযো 
বদখযে প্াজে এখাযি সম্পুণন উযটা।  মুসজলমরাই মুেজরেযদর উপ্র অেযা ার েযরযে।  

োো়িা সূরা েওবার ২৯ িাবার আ়োে া যজদ েুই বখ়োল েজরস বসখাযি বলা হয়েযে,    
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" বোমরা যুদ্ধ ের আহযল- জেোযবর ঐ বলােযদর সাযথ,  যারা আল্লাহ ও বরাি হােযর ঈমাি 
রাযখ িা,  আল্লাহ ও োাঁর রসূল যা হারাম েযর জদয়েযেি ো হারাম েযর িা এবং গ্রহণ েযর িা 
সেয ধমন,  যেিণ িা েরযিায়ি োরা জিজয়ো প্রদাি েযর" ।  

োর মাযি েুই বেুযেই প্াজেস, এখাযি আহযল জেোব বলযে ববাোযিা হয়েযে ইহুজদ 
জিস্টািযদরযে।  

জেন্তু েুই জে এে া িা়েো বদখাযে প্ারজব বয ইহুজদ জিস্টািরা বমাহাম্মযদর উপ্র হামলা 
েযরজেযলা অথবা যুযদ্ধর আহব্বাি েযরজেযলা মক্কা়ে থাোোলীি? 

বরং োরা বমাহাম্মদযে মজদিা়ে প্রথম মসজিদ বািাযিার িযে িা়েো দাি েযরজেযলা জবিা 
মূযলয। জেন্তু বমাহাম্মদ োযদরযেও বরহা়ে বদ়ে জি।  োযদর অপ্রাধ জেযলা োরা বমাহাম্মযদর সাযথ 
এেমে হ়ে  জি।  

আযরে া েথা েুই বযল বেজল বয া হল বপ্ৌিজলেরা বমাহাম্মযদর উপ্র অেযা ার েযরজেল।  বসই 
জবষ়েজ  যজদ আমরা এে  ু বখ়োল েজর বসখাযি আমরা বয া বদখযে প্াই বস া হল,  বমাহাম্মদ 
মক্কাযে যখি  ইসলাম প্র ার েরজেল,  এই ১৩ বেযর বপ্ৌিজলেরা জে বমাহাম্মদযে হেযা েরযে 
প্ারে িা? বমাহাম্মদ এর েখি বোি বসিাবাজহিী জেল িা।   া়েযল োরা বমযর বেলযে প্ারে।  
োরা মাযরজি োরণ বমাহাম্মাদ হাজেজম বংযের বলাে জেল বযল।  হাজেজমরা বমাহাম্মযদর হেযার 
প্রজেযোধ জিে বযল।  

সাজমযরর মুখ লাল হয়ে বেযে,  বস রাযে বলল,  বদখ বোরা বো কুরআযির এেজ  আ়োে 
আযরেজ র সাযথ েন্রাডীক্ট েযর বজলস।  অথ  সুরা োওবার,  “মুেজরেযদর বযখাযি প্াও বসখাযি 
হেযা ের” এর সাযথ সুরা মা়েদার “বেউ জিরপ্রাধ বযাজি বে হেযা েরল,   বস প্রুা 
মািবিাজেযে হেযা েরল” এই আ়োে েন্ত্রাডীেজ ং/ সাংঘজষনে বলযে শুজি িা।  োরণ এই দুয া 
বে এে েরযে বেযলই বোরা ধরা! !   

সুষুপ্তঃ  হা হা,   আযর ভাই সুরা মা়েদার এই আ়োে সুরা মা়েদার বিবয ি়ে।  এই আ়োযে 
আল্লাহ বযলজেযলি বয জেজি ইহুজদযদর োওরাযে অই েথাগুজল জলযখ জদয়েজেযলি।  আজম প্রুা 
আ়োে প্য়ি শুিাই,  “এ োরযণই আজম বিী- ইসরাঈযলর প্রজে জলযখ জদয়েজে বয,   বয বেউ 
প্রাযণর জবজিময়ে প্রাণ অথবা প্জৃথবীযে অিথন সৃজষ্ট েরা ো়িা োউযে হেযা েযর বস বযি সব 
মানুষযেই হেযা েযর।  এবং বয োরও িীবি রিা েযর,   বস বযি সবার িীবি রিা েযর।  
োযদর োযে আমার প়্েেবরেণ প্রোশ্য জিদেনিাবলী জিয়ে এযসযেি।  বস্তুেঃ এরপ্রও োযদর 
অযিে বলাে প্জৃথবীযে সীমাজেরম েযর-  সুরা মায়েদা,  ৩২”  

এই আ়োেজ  এখিও ইহুজদযদর োলমুযদ প্াও়ো যা়ে।  এখাযি দাবী েরা হযে এই েথাজ  
আল্লাহ ইহুদযদর ঐেী গ্রযন্থ োযদর বে উপ্যদে জদয়েজেযলি।  আর এই োরযিই বযলযেি,   
আমার প়্েেবরেণ প্রোশ্য জিদেনিাবলী জিয়ে এযসযেি।  কুরআি জেন্তু এই রেম উজি 
মসুলমািযদর প্ালি েরযে আযদে েযর িাই।  েযর িাই বস া প্রমাি েরার আযে কুরআযির 
আযরেজ  ভুল ধজরয়ে বদই।   
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কুরআযি আল্লাহ “বেউ জিরপ্রাধ বযাজি বে হেযা েরল,   বস বযি প্রুা মািবিাজেযে হেযা 
েরল” বযল বয া জেজি ইহুজদযদর জলযখ প্াজেয়েজেযলি মুসা িবীর উপ্র িাজযল হও়ো োওরাযে 
দাবী েযরযেি বসজ  আসযল ইহুজদযদর “োলমদু” িাযমর এে ধমনী়ে বই  এর উজি।  এই বইজ  
ইহুজদযদর োওরাে ি়ে ,  এজ  ইহুজদযদর ঐেী গ্রন্থ ি়ে।  এজ  বেবল ইহুজদযদর িারা বমৌজখে 
আইি জহযসযব প্জরজ ে।অযিে া আমাযদর বদযের মাওলািারা বযরেম ইসলাজম বই  জলযখি 
বসরেম এে া বই।  বস াই কুরআযি আল্লাহর উজি জহযসযব এযসযে।  োলমুযদর বসই উজি আজম 
বজল েুই কুরআযির সাযথ জমজলয়ে বি়ে,   “বয এেজ  আত্ম্াযে ধ্বংস েযর বস প্রুা প্জৃথবীযে 
ধ্বংস েযর,  আর বয এেজ  আত্ম্াযে রিা েযর বস বযি প্রুা প্জৃথবীযে রিা েযর ( jerusalem 

talmud sanhedrin 4:1) .  এখি আমাযে বল,  এে ব়ি ভুল আল্লাহ জে েযর েরল।  এ া বো 
োওরাযের জিযহাবার েথা ি়ে।  এবার আজস আসল জবষয়ে,   েযেনর খাজেযর যজদ ধযরও জিই,   
বয সুরা মায়েদার ৩২ আ়োযে  রম  োজন্তর েথা বলা হয়েযে,   োহযল জেে োর প্যরর 
আ়োযে জে বলা আযে? বসখাযি আযে,   “যারা আল্লাহ ও রাসুযলর জবরুযদ্ধ যুদ্ধ েযর এবং 
িজমযি বেসাদ েযর বব়িা়ে,   োযদর আিাব বেবল এই বয োযদর হেযা েরা হযব অথবা শুযল 
 ়িাি হযব জেংবা জবপ্জরে জদে বথযে োযদর হাে ও প্া বেয  বেলা হযব,  অথবা োযদর বদে 
বথযে ববর েযর বদ়ো হযব,  এজ  োযদর িযে দুজি়ো়ে লািিা এবং োযদর িযে আযখরাযে 
রয়েযে মহা আযাব ( সুরা মায়েদা ৩৩) ” 

ইবযি োজসযরর োেজসযর বলা আযে বয ধমন েযােীযদর হেযা েরার সুস্পষ্ট জিযদনে এই আ়োে 
বথযে আসযে।  িবী জিযি মজদিাযে মরুোদযদর হাে- প্া বেয  বদি এবং ব াযখ েরম  েলাো 
ভযর বদি।  

আো আমাযে বল বো,  এখিোর দুজি়ো়ে এেিি জেজিে,   সৎ এবং সরল বসািা  াইযপ্র 
মানুযষর হোৎ মযি হল বয,   বস আর ইসলাম প্ালি েরযব িা,   বো শুধু ধমন েযাযের িযে 
োযে হেযা েরা েে া বযৌজিে বযল েুই মযি েজরস? ধমন েযাে েরা মাযিই জেন্তু এই ি়ে  বয 
বস বযাজি ধযমনর জবরুযদ্ধ প্র ার েযর বব়িাযব,   আর বব়িাযলও বস া ইসলাযমর িজে হও়োর 
েথা ি়ে।  বোি িি - মসুজলম বে ইসলাযমর দাও়োে বদ়োর সম়ে জেন্তু এ া বলা হ়ে  িা,   
জেন্তু ইসলাম বথযে ববর হও়োর সম়ে বলা হ়ে -  এবার েল্লা ো া হযব,   অযিে  া দাও়োে 
েযর জিয়ে এযস হাইিযাে েরার মে,   এই বযাপ্াযর হাযলর বরি িাজের িায়েযের ভন্ডাজম িা 
বলযলই ি়ে ,   উজি বহু আযে সবাইযে বযল বব়িাযেি,   বযযোযিা অবস্থা়েই এেিি মুরোযদর 
বেষ প্জরণজে হযে হেযা/  েল্লা ো া ( অবশ্য োর আযে জেযর আসার এে া সুযযাে বদ়ো 
হযব) ,   োরণ জহযসযব উজি অদ্ভুে এবং অবান্তর কুযুজি জদযেি,   উজি বলযেি ইসলাম ো়িা 
আর বদযের সাযথ রােযদ্রাহ েরা িাজে এেই বযাপ্ার,   োই রােযদ্রাযহর োজি বযমি হেযা,   
বেমজি ইসলাম ো়িার োজিও হেযা! !  এরপ্যর উজি যখি  বেুযে প্ারযলি বয এই উির জদয়ে 
এই যমািার জেজিে মানুষযে ‘আযেল’ বািাি যাযে িা,  োই উজি জিজমযষই ভযন্ডর মে উিার 
িবাব প্ালয  বেলযলি, এখি উজি বযলি, মুরোযদর োজি হেযা েরা হযে – অপ্েিাল/ ঐজেে,   
জেন্তু উজি খুবই অল্প িবাযব স যে প্যরি,   বেমি বোি বরোযরন্স বদি িা,   িাস্ট বযলই 
স যে প্য়িি।  োরণ উজি িাযিি বয,   হেযা েরযেই হযব এই মযমন অযিেগুলা স্পষ্ট হাজদস 
আযে এবং এই বযাপ্াযর ববজেরভাে আযলম এবং েজেহরা এেমে।এো়িা উজি বয হাজদসজ   ুজপ্ 
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 ুজপ্ বেুাযে  াি বসখাযিও রাসুল মি বথযে বসই বযাজিযে হেযা েরযে ব য়েজেল ( উসমাযির 
সৎ ভাই,  উজি োযে মি বথযে হেযা েরযে ব য়েও প্াযরিজি উসমাযির সুপ্াজরযে)   

সুষুযপ্তর উির শুযি বায়েজিদ ভাই আর  ুপ্ থােযে প্ারল িা, উজি সাযথ আযরা জেে ু এড েরল।  

বায়েজিদ-  “কুরআযি প্রা়ে ১০০ এর ববজে আ়োে আযে শুধু োযের- মুেজরেযদর সাযথ যুদ্ধ/ হেযা 
েরার িযে,  এর োরণ জে? এে া িীবি জবধাযি বেি এে হেযা আর যুযদ্ধর েথা জলখা 
থােযব? এ া জে যুযদ্ধর বই  িাজে? যে হেযা আর যুযদ্ধর আ়োে আযে েে,  োজন্তর আ়োে 
িাই,  যাও আযে বসখাযি েেন আযে ( মুসলমাি হযে হযব,  আল্লাহ্বে/  িবীযে মািযে হযব 
ইেযাজদ) ।  িরুরী অযিে বযাপ্াযর বোি আযলা িা িাই,   অথ  োলেু যুদ্ধ আর হেযার আ়োযের 
অভাব িাই।  ইসলাযমর ৪জ  মুল িম্ভ ( িামাি,   বরািা,   হজ্জ ও যাোে)  এর বযাপ্াযরই 
সুস্পষ্ট জেে ু বলা িাই,   এমি এে া আ়োে িাই বযখাযি এেসাযথ ৫ ও়োি িামাযির েথা 
বলা আযে।  অথ  ভুজর ভুজর যুদ্ধ/ হেযার অপ্রাসজঙ্গে এবং োলে ু আ়োে আযে।  

অযিযে এ াই বযুেি িা বয িাযসখ ও মািসুযখর মধয জদয়ে জিহাযদর ববে েয়েেজ  ধাপ্ আযে,  
প্রথম ধাযপ্ খুব িম্র সুযর জিযদনে থােযলও,   বেযষর ধাযপ্ স্পষ্ট এবং ে়িা ভাষা়ে জিযদনে 
আযে।  বযমি বেষ ধাযপ্র এে আ়োযে আল্লাহ্ ববলি,   “বোমরা যুদ্ধ ের আহযল- জেোযবর ঐ 
বলােযদর সাযথ,   যারা আল্লাহ ও বরাি হােযর ঈমাি রাযখ িা,   আল্লাহ ও োাঁর রসূল যা 
হারাম েযর জদয়েযেি ো হারাম েযর িা এবং গ্রহণ েযর িা সেয ধমন,   যেিণ িা েরযিায়ি 
োরা জিজয়ো প্রদাি েযর”।  ( বোরআি ৯ : ২৯)  

মূলে,  সেল ইসলাজমে েলাযরর মযে,   এই আ়োযের মাধযযমই জিহাযদর জবধািযে প্ণুনো দাি 
েরা হ়ে।  জিহাদী জবধাযির এই প্ণূনো সাজধে হ়ে িবম  জহিরীর হি সমাপ্যির  ার মাস প্র।   

সবযেযষ আরও প্জরষ্কার ভাষা়ে বঘাজষে হয়েযে,    সুরা আিোলঃ ৩৯ আ়োযে 
“আর োযদর সাযথ যুদ্ধ েরযে থাে যেিণ িা ভ্রাজন্ত বেষ হয়ে যা়ে;  এবং আল্লাহর সমি হুকুম 
প্রজেজষ্ঠে হয়ে যা়ে।  োরপ্র যজদ োরা জবরে হয়ে যা়ে,  েযব আল্লাহ োযদর োযনেলাপ্ লিয 
েযরি”  

জিহাযদর এই সবনযেষ ধাপ্জ  সম্পযেন েেভাে জিজশ্চে হও়োর উপ্া়ে েী? জিহাযদর এই সবনযেষ 
ধাপ্জ  প্জরষ্কারভাযব ববাো যা়ে আল জহদা়ো গ্রন্থ বথযে।  ( জেোহ্ োযস্ত্রর িেযে,  জবযেষেঃ 
হািাজে জেোহ্র প্জরমণ্ডযল আল- জহদা়ো এেজ  বমৌজলে ও বজুি়োজদ গ্রন্থ ।  এে েথা়ে এ গ্রন্থযে 
হািােী জেোহ্ োযস্ত্রর জবশ্বযোষ বলা যা়ে) ।  এই গ্রযন্থ স্পষ্ট েযর বলা আযে োজেররা সু িা িা 
েরযলও প্রয়োিি হও়ো মাত্রই অমসুজলমযদর আরমণ েরা যাযব।  ( আল জহদা়ো,   অধযা়ে-
জিহাদ,  প্ষৃ্ঠা ৪২৯- ৪৩০)  

আর এই সঙ্ক্রান্ত বহু হাজদসও আযে,   

গ্রযন্থর িামঃ সহীহ মুসজলম ( ইোঃ) ,   িবরঃ ৪৩৭০,   অধযা়েঃ ৩৩/  জিহাদ ও এর িীজেমালা 
প্জরেদঃ ১.  বয সেল জবধমনীর োযে ইসলাযমর দাও়োে বপ্ৌাঁযেযে,   প্বূন বঘাষণা বযেীে োযদর 
জবরুযদ্ধ আরমি প্জর ালিা তবধ 
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ই়োহই়ো ইবনু ই়োহই়ো োমীমী ( রহঃ)  … ইবনু আউি ( রহঃ)  বথযে বজণনে।  জেজি বলযলি,   
“আজম িাজে’ ( রহঃ)  বে এই েথা িািযে ব য়ে প্ত্র জলখলাম বয,   যুযদ্ধর প্ূযবন জবধমনীযদর 
প্রজে িীযির দাও়োে বদও়ো প্রয়োিি জে িা? জেজি বযলি,   েখি জেজি আমাযে জলখযলি বয,   
এ ( জি়েম)  ইসলাযমর প্রারজম্ভে যুযে জেল।  রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ও়োসাল্লাম বি ূ
মসুোজলযের উপ্র আরমণ েরযলি এমোবস্থা়ে বয,   োরা অপ্রস্তুে জেল ( ো িািযে 
প্াযরজি। )  োযদর প্শুযদর প্াজি প্াি েরাযিা হজেল।  েখি জেজি োযদর বযাদ্ধাযদর ( প্ণূন ব়েে 
প্রুুষ)  হেযা েরযলি এবং অবজেষ্টযদর ( িারী জেশুযদর)  বন্দী েরযলি।  আর বসই জদযিই োাঁর 
হিেে হয়েজেল।  ( ই়োহই়ো বযলি বয,   আমার ধারণা হল,   জেজি বযলযেি)  িুও়ো়েজর়ো 
অথবা জেজি জিজশ্চেরূযপ্ ইবিােুল হাজরে ( হাজরে েো)  বযলজেযলি।  বণনিাোরী বযলি,   এই 
হাদীস আমাযে আবদুল্লাহ ইবনু উমর ( রাঃ)  বণনিা েযরযেি।  জেজি বসই বসিাদযল 
জেযলি”। হাজদযসর মািঃ সজহহ 

জিযন্মাি এই হাজদসজ  রীজেমে আমাযে হ়েরাি েযর,  এই হাজদযস রাসুল রাযের অন্ধোর জিরীহ 
িারী ও জেশুযদর উপ্র অেজেনে হামলা েযর হেযা েরযেও জিযদনে জদয়েযেি।  

সা’ব ইবনু িাসসামাহ ( রাঃ)  বথযে বজণনে,   রসূলুল্লাহ ( সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ও়ো সাল্লাম) - বে 
জিযজ্ঞস েরা হযলা মুেজরেযদর জেশু সন্তাি সম্পযেন,   যখি  রাযের অন্ধোযর আেজস্মে হামলা 
েরা হ়ে  েখি োযদর িারী ও জেশুরাও আরান্ত হ়ে।  েখি রসূলুল্লাহ ( সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ও়ো 
সাল্লাম)  বলযলিঃ “োরাও োযদর ( মেুজরে বযাদ্ধাযদর)  অন্তভুনি”।  [ সহীহ মুসজলম,  হাদীস 

এোযডমী, হাজদস িং-  ৪৪৪১]  

এমিজে মক্কা জবি়ে বয এযেবাযরই রিপ্ােহীি জেল, ো ি়ে।এরেম দাবীও অসেয এবং 
জভজিহীি।  ইবনু খাোল এবং োর দুই িেনেী দাসীযে হেযা েরার েথা জবজভন্ন সজহহ হাজদস 
বথযে িািা যা়ে।  মক্কা জবিয়ের সময়ে উজি প্রা়ে ৪- ৫িিযে হেযা েযরজেযলি বযল িািা যা়ে।  

 “আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুে ( রহঃ) …আিাস ইবনু মাজলে ( রাঃ)  বথযে বজিনে বয,   মক্কা জবিয়ের 
বের  রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ও়োসাল্লাম বলৌহ জেরস্ত্রাণ প্জরজহে অবস্থা়ে ( মক্কা)  প্রযবে 
েযরজেযলি।  রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ও়োসাল্লাম জেরস্ত্রাণজ  মাথা বথযে বখালার প্র এে 
বযাজি এযস োাঁযে বলযলি,  ইবনু খাোল োবার জেলাে ধযর আযে।  জেজি বলযলিঃ োাঁযে 
বোমরা হেযা ের”।  ( সহীহ বখুারী ( ইোঃ)  িবরঃ ১৭২৭)   

শুধু োই িা,  রাসুল এেই জব িি এবং োযয জব ারে! বয োযের েেৃনে মুসলমাি হেযা হযল 
োর োজি জদযবি মৃেযুদণ্ড,  অথ  মসুলমাি েেৃনে োযের হেযা হযল োযে মেৃযুদণ্ড জদযে জিযষধ 
েযর জেয়েযেি।  ( বখুাজর, িাঃ ৬৯১৫ এবং ইবযি মািা, িাঃ ২৬৫৮, োওজহদ োঃ,  মািঃ সজহহ)   

সন্ধযা েজ়িয়ে যাও়োযে বসজদি আর জবেেন ববেী দূর আোল িা।  সাজমযরর োাঁযদা োাঁযদা ব হারা 
বদযখ সুষুপ্ত আর েথা বা়িাল িা।  বসজদযির মে বায়েজিদ ভাইযে জবদা়ে জদয়ে আমরা প্রস্থাি 
েরলাম।   
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স্রষ্টাযে বে সজৃষ্ট েরল 
 
বায়েজিদ ভাই আবার বসই  া এর বদাোযি বেল,   বসজদি বযখাযি জবজ্ঞ!  হাসাযির সাযথ েথা 
হয়েজেল।  আিযে োযে বদখা যাযে িা,   বায়েজিদ ভাই ববে হোে হয়ে এো এো  া 
খাযে।  হোৎ আজম এযস উপ্জস্থে।  আজম মু জে বহযস বললাম,   “ভাই,   েই বেল আপ্িার 
বসই জবোজেনে হাসাি সাযহব,   উজি জে আিোল এখাযি আসা বন্ধ েযর জদযলি িাজে? িাজে 
অে  া- র বদাোযি আবার িেুি জেে ু বাচ্চা বেযলযে ববাো বািাযেি”,   বলযে বলযেই জপ্েি 
বথযে হাসাি এযস োয়ে হাে জদয়ে বলযলি,   “জে ভাই,   োযে ববাো বািাবার েথা 
বলযেি?” আজম লজ্জা বপ্য়ে বললাম,   ‘িা মাযি,   ইয়ে আর জে,   আপ্িার েথা শুযিজেলাম,   
বেমি আযেি?” বায়েজিদ  ভাই আমাযে োর সাযথ প্জর ়ে েযর জদযলি এবং আযরা দু োপ্ 
 া- র অডনার েরযলি।  

আি  বোি ভজিো িা েযর বায়েজিদ ভাই জডযরক্ট জবেযেন  যল বেযলি।  

বায়েজিদ - ভাই আপ্িার জে মযি হ়ে  আল্লাহযে /  স্রষ্টাযে বে তেজর েরল? 

হাসাি - বদখুি,  এই প্রুােি প্রযশ্নর উির জদযে জদযে ক্লান্ত,  এে বসািা এে া বযাপ্ার মানুষ 
বেি বয বেুযে  া়ে িা।  

বায়েজিদ - আযরে বার িা হ়ে  বলুি আমাযে,  বদজখ েে া বসািা আসযল।  

হাসাি - আো জেে আযে আবারও বজল, ধযর জিি বয,  

সেল সৃজষ্টর এে া শুরু আযে এবং বেষ আযে- ১ িং সমীেরণ।  

মহাজবশ্ব এে া সৃজষ্ট - এ া ২ িং সমীেরণ 

এখাযি বদখা যাযে সমীেরণ ১ এবং ২ জমযল থারমডাইিাজমক্স ২়ে সুত্র বে লঙ্ঘি েরযে িা 

এখি ৩়ে সমীেরণ হযে,  স্রষ্টা সবজেে ু তেজর েযরযে।  এখাযি স্রষ্টা জেন্ত জিযিই সৃষ্ট িি ,  োই 
উপ্যরর েযেনর সাযথ এ ার জমল হযে িা,  বযাস হয়ে বেল িা প্রমাি!  Laws Of Causality োর 
উপ্যরই বেনাযব যার বোি শুরু আযে,  আমাযদর মাোল্লা স্রষ্টার বো শুরু বা বেষই িাই।  জেজি 
BY DEFINITION হযেি Time-Space-Matter-Cause এর ঊযধ্বন।  

বায়েজিদ-  হা হা,  বসই অজে প্ুযরাযিা বস্পোল সংজ্ঞা বযাখযা ! !  আো যাই হউে,  এবার 
আজম বজল,  শুনুি আপ্জি বয া বলযলি বস া আসযল অজে প্যুরাযিা েিমলজিযেল আগুনযমন্ ।  
েযব আপ্জি মযি হযে এে  ু ঘুজরয়ে বপ্াঁজ য়ে বলযলি আরজে,  ৩িং সমীেরযণ েযথযে প্রমাি 
ো়িাই স্রষ্টা এযি ধযর বজসয়ে জদযলি!  Syllogism  িাজে Non Sequitur বেুলাম িা।  আপ্িার 
আগুনযমযন্  বোি া বপ্রজমস আর বোি া উপ্সংহার জেে ু স্পষ্ট ি়ে ,  অথ  সমীেরণ জদয়েযেি!  

সবযথযে মিার বযাপ্ার হযে আপ্িার ৩ িাবার সমীেরি বো বসই থারমডাইিাজমক্স ১ম সুত্রযেই   
(Law of Conservation of Energy)  লঙ্ঘি েযর,  এে িজ ল এেিি স্রষ্টা,  মহাজবযশ্ব েজি ও বস্তু 
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তেজর হও়োর আযেই জেভাযব এযস প়্িল এবং উজি মহাজবযশ্বর িযে এই েজি এবং বস্তু 
মহাজবশ্ব সৃজষ্টর আযে বথযেই জেভাযব বপ্ল? অথ  বিার েযর ধযর এযি বজসয়ে জদযলি,  হা হা!  

যাই হউে,  েিমলজিযেল আগুনযমন্  এর অযিেগুলা ভাসনি আযে,  েযব আজম ‘োলাম 
েিমলজিযেল আগুনযমন্ ’ জিয়ে েথা বলব ,  োরণ আজিে মহযল এ াই সবযথযে প্জরজ ে।  োই 
ভাসনি যাই হউে িা বেি আমার ভাসনযি/ বযাখা়ে আপ্জি সবজেেুর উিরই বপ্য়ে যাযবি।  এই 
আরগুযমযন্ র মুযল রয়েযে “োযনোরণ েত্ত্ব” বা Cause and Effect or Causality or First Cause 
ধারণা বা েিযসপ্ট।  মুসজলম েলার আল- জেিজদ প্রথযম এবং প্যর ইমাম োজ্জালী এই বযাপ্ারজ  
উপ্স্থাপ্ি েযরি,  এরপ্যর আযরা অযিযেই বযমি থমাস একুইিাস,   উইজল়োম বলি বরে 
ইেযাজদ এ াযে জভন্ন জভন্ন রুপ্ বদি।  আপ্জি বযমি এখাযি আপ্িার মে েযর আযরে রুপ্ 
জদযলি! ! !  জেন্তু মুল বযাপ্ার সবার বিযত্র প্রা়ে এেই।   

োলাম েসযমালজিেযাল আগুনযমন্  এেজ  Deductive Argument,  যার জেিা দুজ  Premise আযে 
( যজদও অযিযে এ াযে INDUCTIVE ARGUMENT জহযসযবও জবযব িা েযরি) ,  োই এর বযযোি 
এেজ  বপ্রজমস ভুল প্রমাজণে হও়ো মাযি প্রুা আগুনযমন্ জ  ভুল প্রমাজণে হও়ো।  

আগুনযমন্ জ  এরেম-  
বপ্রজমস - ১।  সব জেে-ু  যার শুরু আযে,  োর োরণ আযে।  
বপ্রজমস - ২।  মহাজবযশ্বরও এে া শুরু আযে,   
উপ্সংহার-  অেএব মহাজবযশ্বর শুরুর জপ্েযিও এে া োরণ থােযে হযব। ( মুল যুজি এখাযিই বেষ)  

( আজিেঃ আর বসই োরণজ  হযে ‘ঈশ্বর বা সৃজষ্টেেনা)  

বখ়োল েযর বদযখি বয,  এই আগুনযমন্  বোি ভাযবই এই েথা বযল িা বয,  এেিি ঈশ্বর 
থােযেই হযব।  এই আগুনযমন্  শুধ ু এে ুকুই প্রমাণ েযর বয,  মহাজবযশ্বর শুরুর জপ্েযিও এে া 
োরণ থােযে হযব।  েযব আজিে ভাইয়েরা োয়ের বিাযর বেযষর অংে ুকু লাজেয়ে বিি এভাযব 
বয-  আর বসই োরণজ  হযে ‘ঈশ্বর বা সৃজষ্টেেনা’।  এই আগুনযমন্  আসযল ঈশ্বযরর অজিযত্বর বোি 
প্রমািই বদ়ে িা,  এ া আসযল প্রমাি েযর এে ুকুই বয,  আমাযদর মহাজবযশ্বর শুরুর জপ্েযি 
এে া োরণ থােযে হযব,  বয া আমরা আজিে িাজিে সবাই মাজি।  

এই আগুনযমন্  বোি সুজিজদনষ্ট েড ( ঈশ্বর,   আল্লাহ,   বিযহাবা,   ভেবাি ইেযাজদ)  বে বেুা়ে 
িা।  জেন্তু আমাযদর প্রা়ে হািার হািার ধযমনর সাযথ হািার হািার PERSONAL GOD আযে-  
আমরা েড বলযে বোি GENERIC GOD বে বেুাই িা,  আমরা যার যার জিযির স্রষ্টাযেই 
বেুাই।  আমাযদর এইসব েযডর আবার বস্পোল জেে ু ATTRIBUTE আযে।  এই আগুনযমন্  বোি 
এেিি এেে সৃজষ্টেেনাযেও প্রোে েযর িা,   এ া হযে প্াযর অযিেিি েড ( Polytheism),  
হযে প্াযর এ া বোি িারী- সৃজষ্টেেনা,   এই আগুনযমন্  সংযবদিেীল সত্ত্বার (SENTIENT GOD) 
অজিত্ব প্রমাি েযর িা।  এই আরগুযমযন্ র সব বথযে ব়ি সমস্যা হযে এ া SELF-DEFEATING- 
মাযি এ া জিযিযে জিযিই ভুল প্রমাি েযর বদ়ে।  যজদ ধযর বিই সব জেেুর োরণ থােযেই 
হযব,   োহযল স্রষ্টাযেও বসই োোযর বেলযে হযব এবং এেই যুজি োর উপ্যরও বেনাযব।  আর 
যজদ বসই যুজি বথযে স্রষ্টা জিষ্কৃজে প্া়ে,  োহযল বাজে সবজেে ু প্াযব িা বেি? এই ‘বেি’ র 
বোি বযাখযা আজিেরা আি  প্যনন্ত জদযে সিি হ়েজি!  
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(If God is somehow exempt from those rules,  then why couldn't other things be exempt 

from them too? If they can exist without God being responsible for them,  then we don't 

need God to establish things in the first place) 

এই আগুনযমন্  োর CONCLUSION বেই োর বপ্রজমস জহযসযব বযবহার েযর প্যরািভাযব।   

বপ্রজমস ১ -  সব জেে ু (  সৃজষ্টেেনা বাযদ )  -  যার শুরু আযে,   োর োরণ আযে  

‘সৃজষ্টেেনা বাযদ’ অংে ুকু োরা বপ্রজমযস উযল্লখ িা েরযলও,  আযেই ধযর বিি,  অযিে া 
BEGGING THE QUESTION FALLACY/ কুযুজি এর মে।  

শুধু োই ি়ে ,  এই আগুনযমযন্  আযেই ধযর বি়ো হয়েযে বয,   হ়ে  মহাজবশ্ব শুরু হয়েযে বোি 
এে PHYSICAL LAW(Big Bang)  এর মাধযযম অথবা এযে ঈশ্বর তেজর েযরযে,   এ া এে া 

কুযুজি-   False Dichotomy Fallacy। বযাপ্ার া এই দুইয়ের মাযেই সীমাবদ্ধ িাও হযে প্াযর।  
োরণ এর বাইযরও অে জেে ু হও়োর বা ঘয  থাোর সুযযাে আযে।  হযে প্াযর মহাজবশ্ব অে 

বোি প্রােৃজেে প্রজর়োর মাধযযম সৃষ্ট ( মাজটভারস ইেযাজদ) । BIG BANG THEORY এ া বযল িা 
বয সবজেে ু এর বথযে শুরু,   বরং সবজেে ু ‘যা আমরা িাজি’ ো জবে বযাং বথযে শুরু।  
আমাযদর িািার বাইযরও COSMOS আযে।  

সব বথযে মিার বযাপ্ার হযে এই আগুনযমন্  জদয়ে আপ্জি ববজের ববেী “হ়েে” এেিি DEIST 

GOD ( ধমনহীি ঈশ্বর/ শ্বরবাদ)  বে প্রমাি েরযে প্ারযবি,  জেন্তু আমাযদর CLASSICAL THEISTIC 

PERSONAL GOD ( আল্লাহ,  ভেবাি,  ঈশ্বর,  বিযহাভা ইেযাজদ)  বে প্রমাি েরযে প্ারযবি িা।  
বযাজিেেভাযব আমার বোি আপ্জি িাই যজদ দুজি়োর সবাই DEIST হয়ে যা়ে,  অন্তে এ া 
অযিে বব ার প্জিেি।  DEIST হয়ে বেযলই প্াযরি।  

েযব আজম এই জিয়ে আযরা জবিাজরে আযলা িা েরব,   জিয  আজম First Cause আগুনযমন্ জ র 
প্রথম Premise জিয়ে আযলা িা েরযবা,   আযে আবাযরা বযল রাজখ Deductive Argument এর 
বযযোি এেজ  বপ্রজমস ভুল হও়ো মাযি সম্পূণন আগুনযমন্ জ  ভুল প্রমাজণে হও়ো।  

১।  “সব জেেুর যার শুরু আযে,   োর োরণ আযে। ” 

প্রথমে সবজেেুর শুরু থােযলই বয োর োরণ থােযেই হযব বস া এখিই বিার জদয়ে বলা যা়ে 
িা।  োরণ আমরা আমাযদর প্জৃথবীর মযধযই এমি জেে ু প্াই যার বোি োরণ িাই,  বযমি-  
Radioactive Decay, Quantum Virtual Particles ইেযাজদ।  এসব বোি রূপ্েথা ি়ে,  জবজ্ঞািীরা 
জেন্তু বযবহাজরে ভাযবই এর প্রমাণ বপ্য়েযেি।  ( েযব কু়োন্ াম শুেো়ে এিাজিন থাযে জেন্তু বস া 
PRE BIG BANG STATEএ জেল ো জিজশ্চে েযর বলা যা়ে িা)  

এখি প্রশ্ি আসযে প্াযর,   যজদ শুে (Absolute Zero)  বথযে সবজেে ু আযস,   োহযল আমরা 
বেি সবসম়ে ো বদজখ িা।   

এর োরণ হযে-  আমরা মহাজবযশ্বর জভেযর বথযেই প্যনযবিণ েজর,   এর বাইযর বথযে ি়ে।  
আমাযদর এই মহাজবশ্ব হযে বস্পস াইম মহাজবশ্ব।  যার তদঘনয প্রস্থ উচ্চো এবং আযরেজ  
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ডাইযমিেি-  সম়ে রয়েযে।  এই বস্পস াইম মহাজবযশ্বর সেল জি়েম শুধমুাত্র এই মহাজবযশ্বর 
অন্তেনে সবজেেুর িে।  এর বাইযর এগুযলা োি েরযব িা।  অথনাৎ আমাযদর ক্লাজসেযাল 
প্দাথনজবজ্ঞাযির জি়েমগুযলা বসখাযি ইিভযাজলড বা অোযনের।  

এো়িা এই সবজেেুর বপ্েযিই োরণ থাো িরুজর,   এমি া োি েরযে প্াযর শুধুমাত্র 
মহাজবযশ্বর অন্তেনে সবজেেুর িযে,  স্ব়েং মহাজবযশ্বর িযে ি়ে।  অথনাৎ স্ব়েং মহাজবযশ্বর িে 
োরণ থােযেই হযব,  এমি া িাও হযে প্াযর ( আবার হযেও প্াযর) ।   

অেএব আপ্জি যজদ বযলি,  বযযহেু এেজ  বািাযিা বস্তুর ( ধরুি এেজ  েযাযমরা)  অবশ্যই োরণ 
( তেজরর জপ্েযি)  থােযে হযব,  োই মহাজবযশ্বরও এেজ  োরণ থােযে হযব,  োহযল এজ  হযব-
FALLACY OF COMPOSITION. োরণ হযে,  Cause n Effect হযে মহাজবযশ্বর ( local universe) 

জিযির জি়েম (law)।  োই যা জেে ু এর মযধয অবজস্থে,  আমাযদর এই বস্পস্টাইম ইউজিভাসন,  
বসসযবর অন্তেনে সবজেেুর িে এই জি়েম োি েরযব।  এেজ  েযাযমরা বা বস্তু মহাজবযশ্বর 
মধযোর বস্তু,  োই োর উপ্র Cause n Effect জি়েম বেনাযব।  বস্পস াইম ইউজিভাযসনর প্যূবন 
বস্পস াইম ইউজিভাযসনর জি়েম খা যব িা।  

অথনাৎ,  বযযহেু এজ  মহাজবযশ্বরই এেজ  জি়েম,  োই বখাদ মহাজবযশ্বর ওপ্র ো বেনাযব িা,  
োরণ বখাদ মহাজবশ্ব,  মহাজবযশ্বর মযধয অবজস্থে ি়ে।  এজ  িরুজর ি়ে বয,  বোি এে মহাজবযশ্বর 
মধযোর জি়েম সাজবনেভাযব বসই মহাজবযশ্বর উপ্রই বেনাযব।  এবং এজ  আপ্জি প্রমাি েরযে 
প্ারযবি িা প্রীিা জিরীিা এবং প্যনযবিণ বা প্যনযবিযের অভাযব।  োরণ  আপ্জি বো 
মহাজবযশ্বর বাইযর বথযে আপ্িার মহাজবশ্বযে প্যনযবিণ েরযে প্ারযবি িা ।  

েযব অবশ্যই এর অভযন্তরীণ সবজেে ু উপ্র Cause n Effect জি়েম োি েরযে প্াযর।  

লিয েরুি,  মহাজবযশ্বর অন্তভুনি সব োরণই ( cause)  দৃশ্যমাি ( evident )  বা Tangible 
( অনুধাবিযযােয) ।  জেন্তু মহাজবযশ্বর প্রথম োরণ ( First Cause ) -  অিািা এবং অদৃশ্য – োরণ 
ো মহাজবযশ্বর উদ্ভযবর প্যূবন।  

আমরা আমাযদর অজভজ্ঞো বথযে বদজখ বয সব বস্তুই প্যূবনর বোি বস্তু বথযেই তেজর হ়ে।  এেজ  
েযাযমরা োর প্যূবনর জবজভন্ন প্া নস বথযে তেজর হ়ে।  োই সৃজষ্টর প্রথম বস্তু বোি এেজ  বস্তু 
বথযেই তেজর হযব এ াই স্বাভাজবে।  েযব এেজ  েযাযমরা তেজর হ়ে  TOP DOWN APPROACH এ,   
প্রথযম বেউ এেিি ো জিয়ে ভাযব,   এরপ্র জডিাইি েযর,   এরপ্র অযিযে জমযল েযাযমরা 
তেজর েযর ইেযাজদ।  জেন্তু আমাযদর মহাজবশ্ব তেজর হয়েযে BOTTOM UP APPROACH এ,   বেউ 
ো আযে জডিাইি েযর িাই,   অযিযে ( স্রষ্টা)  জমযল তেজর েযরও িাই,  এজ  জববেনযির 
( COSMOLOGICAL EVOLUTION)  মাধযযম আিযের অবস্থাযি এযস বপ্াউেুযে।    

আবার বদখুি বয,  আমরা এে া ব ়োর তেজর েরযল োর মাযি এই দাাঁ়িা়ে িা বয,  এর মাযে 
আর োে বিই,   আসযল োে আযের মেই আযে,   আমরা োেযে িািারেম ভাযব প্িুজবনোস 
েযর িেুি এে বস্তুযে রুপ্ান্তর েযরজে।  এযে বযল Creatio Ex Materia / Creation from 

Material (The rearrangement of pre-existing physical stuff from one form into another). 

এখাযি “ব ়োযরর শুরু” বযল আসযল বোি জেেু হযে প্াযর িা।  আমরা োে বথযে ব ়োযর 



  

50 
 

রুপ্ান্তর েযরজে মাত্র।  োে বে আমরা এে া আসবাবপ্যত্রর মে েযর বাজিয়ে োর িাম জদয়েজে-  
‘ব ়োর’।প্যুরা মহাজবযশ্বর বিযত্র এেই বযাপ্ার প্রযযািয।  সবজেেুই োর আযের বোি িা বোি 
অজিত্বপূ্ণন (PRE-EXISTING) জিজিস বথযে রুপ্ান্তজরে হয়ে এযসযে।  োলাম আগুনযমযন্ র প্রথম 
বপ্রজমস বথযে এ া মযি হযে প্াযর বয সবজেে ু এযেবাযর শুে/ NOTHING বথযে এযসযে,  যাযে 
বযল CREATIO EX NIHILO. জেন্তু ো িাও হযে প্াযর,  এর আযেও প্রােৃজেে জেে ু থােযেও প্াযর 
( এইসব জিয়েও অযিে হাইপ্জথজসস/ জথওজর আযে) ।   

প্রশ্ন হযে জেভাযব এে া সত্ত্বা ( সৃজষ্টেেনা) ,  যার আযে বথযেই অজিত্ব আযে, বস া বোি অিজিত্ব 
বে প্রভাজবে েযর এবং বসই অিজিত্ব বথযে বোি জেেুযে অজিযত্ব রুপ্ান্তর েযর।  
অিজিত্ব/ Absolute Nothing এবং অজিত্ব দুয া সাংঘজষনে বযাপ্ার, এরা এযে অেযে প্রভাজবে 
েরযে প্াযর িা।  

আবার ঈশ্বর যজদ জিযিই IMMATERIAL হ়ে , োহযল উজি জে MATTER সাযথ INTERACT েরযে 
প্াযরি বা বয MATTER অজিত্বই বিই,  োযে অজিযত্ব রুপ্ জদযে প্াযরি? আর যজদ ঈশ্বর 
MATERIAL হ়ে  োহযল উজি অবশ্যই োর আযেই বোি এে  াইম বা বস্পযস অবস্থাি 
েরযবই, SPACETIME ো়িা বো MATTER থােযে প্াযর িা।  এো়িা আমাযদর MATERIAL মহাজবশ্ব 
তেজর েরার িযে অিজিত্ব অবস্থা়ে উজি MATTER বোযথযে বপ্য়েজেল।  এ া  বো 
CONSERVATION OF ENERGY বে লঙ্ঘি েযর।  

You can’t create absolute something from absolute nothing. You can’t,  and not even God 

can,  create something material from the immaterial. 

স্রষ্টা যজদ PHYSICAL LAW / প্রােৃজেে আইি এর উযধন থাযেি,  োহযল উজি বেিই আবার বসই 
এেই প্রােৃজেে আইি জদয়ে মহাজবশ্ব তেজর েযরযেি আবার জেভাযব বসই প্রােৃজেে আইযির সাযথ 
INTERACT েরযেি? োও আবার উজি জিযিই বযখাযি IMMATERIAL!!  

যজদ মহাজবশ্বযে বযাখা েরার িযে স্রষ্টাযে মহাজবযশ্বর PHYSICAL LAW/ প্রােৃজেে আইযির উযধন 
থােযেই হ়ে ,  োহযল এেই যুজিযে স্রষ্টাযে বযাখা েরার িযে অেজেেুযে অবশ্যই স্রষ্টার আইি 
( LAWS OF GOD)  এর উযধন থােযেই হযব।  

োহযল বদখা যাযে বয-  এই েযেনর প্রথম বপ্রজমস/ অংেই ভুল,  োহযল বস জহযসযব প্রুা াই ভুল 
জহযসযব জবযব িা েরা যা়ে।  

জেন্তু আপ্িার খাজেযর আজম বযাপ্ার া জিয়ে আরও আযলা িা েরযবা।  মহাজবযশ্বর প্রথম ঘ িা হযে 
জবে বযাং।  জেে এরপ্র বথযেই সময়ের উৎপ্জি।  োই জবে বযাং এর প্বূনবেনী বযযোি জেেুই 

হযে Pre-Universe। োই জবে বযাং এর োরণ যাই বহাে িা বেি ো হযে হযব PRE-

UNIVERSE.  আর আপ্জি PRE-UNIVERSE এর বোি জেে ু জহযসব বা প্যনযবিণ ( Measure Or 

Observe)  েরযে প্ারযবি িা।  

োই েযেনর খাজেযর যজদ আমরা ধযরও জিই,  বয আমাযদর মহাজবশ্ব তেজর হয়েযে জবে বযাং বথযে 
এবং োর বপ্েযি এেজ  োরণ আযে, োরপ্যরও আমরা বলযে প্াজর িা ‘োরণজ ’ আসযলই েী-  
প্যনযবিযণর অভাব।  
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আপ্জি এ াও বলযে প্াযরি িা বয আপ্িার অজিত্ব আযে বযল আর োযরা বা বোি জেেুর 
অজিত্ব িাই।  আমাযদর মহাজবশ্বই সবজেে-ু এর বাইযর িাই ( BE-ALL-AND-END-ALL) ো আপ্জি 
প্রমািসহ বলযে প্াযরি িা।  হযে প্াযর আমরা অে ব়ি জেেুর এেজ  অংে জবযেষ মাত্র 

(MULTIVERSE etc)। 

আপ্জি বলযে প্াযরি বোি জেে ু অে জেে ু বথযেই আসযব ( Something from Something) োরণ 
এ া প্যনযবিণ েরা যা়ে।  েযব এর মাযি এই ি়ে বয, আপ্জি প্রমাি েরযে প্ারযবি বয,   
বোি জেে ু শুে বথযে আসযে প্ারযব িা ( Something from Nothing),  োরণ আপ্জি 
প্যনযবিযণর বা প্রীিার িে আমাযদর মহাজবযশ্ব NOTHING বযল জেেু প্াযবি িা।  বযযহেু 
প্যনযবিণ েরযে প্ারযবি িা, প্রমািও েরযে প্ারযবি িা,  বসযহেু অিথনে বপ্াঁজ য়ে লাভ বিই।  

আবার আপ্িাযেই যজদ বলা হ়ে প্রমাি েযরি বয বোি জেে ু অে জেেু বথযে আযস, আপ্জি 
েখি প্রমাি জদযবি মহাজবযশ্বর অন্তভুনি বোি জেেু বথযেই ( বযমি েযাযমরা ) , মহাজবযশ্বর বাইযর 
বথযে ি়ে।  োহযল বদখা যাযে NOTHING/ শুে বথযে বোি জেে ু আসযে প্ারযব িা বা সম্ভব 
িা বস া আপ্জিও ( আজিে ভাইিািরা)  প্রমাণ েরযে প্ারযবিই িা।  

োই আমরা বলযে প্াজর, Cause n Effect এর জি়েম শুধুমাত্র মহাজবযশ্বর জভেযরর সবজেেুর িযেই 
প্রযযািয হ়ে।  েযব স্ব়েং মহাজবযশ্বর িযে ি়ে বা িাও হযে প্াযর।  

োলাম েিযমালিীেযাল আগুনযমন্  এর মাধযযম আপ্িারা ববজের ববজে এজ  প্রমাি েরযে প্ারযবি 
বয মহাজবশ্ব তেজরর জপ্েযি এেজ  োরণ,  ঘ িা বা ঘ িাপ্রবাহ থােযেই হযব, বযজ  আজিে িাজিে 
সবাই মাযি, েযব বসই োরণজ  বয অসীম িজ ল এবং জবযেষ গুযি গুণাজন্বে স্রষ্টা হযব, বসজ  
বোিভাযবই আপ্িারা প্রমাি েরযে প্ারযবি িা ( বিার েযর  াজপ্য়ে বদ়ো ো়িা) ।  

বো এখি জে েরা ! !  এই জবপ্দ বথযে বাাঁ ার িযে আপ্িারা এেজ  জিযির মে বস্পোল 
সংজ্ঞা বািাযলি সৃজষ্টেেনার – জযজি জেিা সম়েহীি, শুরুহীি,  বস্পসহীি, সবনেজিমাি, সবনজ্ঞািী 
ইেযাজদ।  জেন্তু আসযলই জে ো? ধমনগ্রন্থগুযলা বথযে আমরা বযই স্রষ্টাযদর েথা িাজি,  োরা েী 
বস্পস  াইম ইউজিভাযসনর উযধ্বন? বাইযবল, বোরাি বা ববযদর স্রষ্টারা জেন্তু বস্পস াইম ইউজিভাযসনর 
উযধ্বন বেউই িি।  ধমনগ্রন্থগুযলাযে স্পষ্টেই প্রমাণ বমযল,   মহাজবশ্ব সৃজষ্টর আযে স্রষ্টা অমুে 
োিজ  েযরযেি,  েমুে িা়েো়ে বযস জেযলি।  প্াজির ওপ্যর জেংবা জেজি বেযরেো বািাজেযলি 
বা জসংহাসযি সমাসীি হয়েযেি ইেযাজদ।  এইসব বোি তবজেষ্টযই বস্পস াইম ইউজিভাযসনর উযধ্বন 
ি়ে।  এো়িা  সবনেজিমাি,   সবনজ্ঞািী,   অিন্ত,  সবনত্র জবরািমাি ইেযাজদ বযাপ্ারগুলা SELF-

CONTRADICTING/ প্রস্পর জবযরাধী।  

োহযল এেই ভাযব আমরা জবশ্বাস েরযে প্াজর-  সুপ্ারমযাি,  স্পাইডারমযাি,   বযা মযাি,   ড্রােি 
ইেযাজদ।  োরণ সংজ্ঞা অনুযা়েী এযদরযেও খাজল জবশ্বাস েযর জিযলই হল,   আর জেে ু িা।  
বযাপ্ার া অযিে া এরেম,   আজম িাজি িা বসখাযি জে আযে,   জেন্তু জেেু এে া থাোর েথা,   
োই জেে ু এে া বাজিয়ে জদয়ে োর এে া বস্পোল সংজ্ঞা জদয়ে জদলাম,  বযাস!  হয়ে বেল 
প্রমাি! ! !  এ াযে বযল SPECIAL PLEADING FALLACY বা এে া কুযুজি।  
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এ া আমাযদর মানুযষর Psychological  সমস্যা,  আমরা যখি  বোি জেেুর সমাধাি প্াই িা,  
আমরা েখি COGNITIVE CLOSURE এ বপ্ৌাঁযে যাই এবং বিার েযর এেিি বাইযরর AGENT বে 

বজসয়ে জদয়ে সমাধাি েযর বদই ( AGENTICITY)। 

আপ্জি যখি  বোি জেে ু িািযবি িা,  েখি সবযথযে “সৎ উির” হযে,  “আজম িাজি িা”, 
জবজ্ঞাি ও যুজিজবদযা এভাযবই োি েযর।  জেন্তু আপ্জি যজদ বযলি,  “আজম িাজি িা,  জেন্তু 
আমার এে জবযেষ স্রষ্টা আযে উজি সব িাযিি”,  োহযল বস া হযব বস্রে ভন্ডাজম!  আপ্িার িা 
িািা বোি বযথনো ি়ে  বয আপ্িাযে এভাযব GOD OF THE GAPS তেজর েযর জিযে হযব।   

আো, আপ্িারা বো বযলি বয,  বোিজেেুই শুে বথযে আসযে প্াযর িা, োই বো? 

- জি,  িাাঁ,  বোি জেেুই শুে বথযে আসযে প্াযর িা/ NOTHING COMES FROM NOTHING.  
- ো হযল আপ্িাযদর আল্লাহ জে বোি “জেে/ু SOMETHING” িাজে বোি “জেে ু িা/ NOTHING”?  
- উজি অবশ্যই জেে/ু SOMETHING এে া…  

- োহযল আপ্িার যুজিই বো আপ্িার আল্লাহর বিযত্র খা যে িা ভাই! !  উজি যজদ 
“জেে/ু SOMETHING” এে া হয়ে থাযে,  উজি জিযিই জে েযর শুে/ NOTHING বথযে আযস।  
এখি আপ্জি আবার যজদ বযলি উজি আসযে প্াযর, োরণ উজি বো সাযথ েযর প্রমাি আযিি 
িাই, েযব আপ্িাযদর মানুযষরই তেজর েরা বস্পোল এে া ‘সংজ্ঞা’ জিয়ে আসযেি,   োহযল 
বসই এেই যুজিযে,  আজম যজদ “হাজি মাজ ম” বে সৃজষ্টেেনা বাজিয়ে বদই,  োহযল জে োযে 
বমযি জিযবি? ধযরি “হাজি মাজ ম” এর সংজ্ঞা অনুযা়েী বসও আজদ ও অিন্ত, সবনেজিমাি ইেযাজদ 
োহযল োযে বমযি বিি িা বেি? যজদ আপ্িার স্রষ্টা এমজি এমজি আসযে প্াযর, োহযল এেই 
যুজিযে হাজি মাজ ম বা আমাযদর মহাজবশ্ব আসযে প্াযর িা বেি ভাই?  

আপ্িারা বে োযে সৃজষ্ট েরল েরযে েরযে এযেবাযর স্রষ্টার োযে জেয়ে বথযম যাি, েখি 
বযলি,  স্রষ্টার বোি স্রষ্টা থােযব িা, োহযল বো এভাযব েরযে েরযে INFINITE REGRESS  হয়ে 
যাযব।  আর েখিই আপ্িাযদর দরোর প্যর জবযেষ স্রষ্টার সংজ্ঞা! !   

োহযল বদখা যাে স্রষ্টা বে জদয়ে INFINITE REGRESS এর সমস্যা সমাধাি েরা যা়ে জেিা।  
আপ্জি যখি  বিার েযর জিযির বািাযিা বস্পোল সংজ্ঞা জদয়ে স্রষ্টা বে বজসয়ে জদযবি FIRST 

CAUSE জহযসযব, েখি আপ্জি আবারও আযরেজ  INFINITE REGRESS েযর জদযেি।  আজম যজদ প্রশ্ন 
েজর মহাজবশ্ব তেজর েরার আযে আপ্িার স্রষ্টা বযস বযস জে েরজেযলি,  োর সাযথ েরজেযলি,   
জে জিয়ে েরজেযলি,  বোথা়ে েরজেযলি ইেযাজদ, েখি আযরেজ  INFINITE REGRESS তেজর হয়ে 
বযযে প্াযর তবজে।  এর মাযি আপ্জি এেজ  Infinite Regress বে আবরেজ  Infinite Regress জদয়ে 
প্রজেষ্ঠাপ্ি েযর জদযলি।   

এখাযি এে া বযাপ্ার আপ্িাযে মাথা়ে রাখযে হযব বয, INFINITY বোি QUANTITY ি়ে , এ া 
এে া ধারিা/ CONCEPT মাত্র।  TRUE/ACTUAL INFINITY বযল বোি জেেু সম্ভব ি়ে  ( ZENO’S 

PARADOX), যজদ ACTUAL INFINITY বযল বোি জেেু িা থাযে,  োহযল েড এরও বোি ACTUAL 

INFINITE ATTRIBUTE/ গুি থােযে প্াযর িা।  ঈশ্বর জিযিই এে া INFINITE সত্ত্বা,   উিাযে জদয়ে 
INFINITE REGRESS এর বোি সমাধাি হযে িা আসযল।   



  

53 
 

আবার ইিজেজি  জরযগ্রস সমাধাযির িযে আপ্জি দুজি়োযে প্রা়ে ৪০০০+ ধযমনর স্রষ্টা বাদ জদয়ে 
শুধু আপ্িার ধযমনর স্রষ্টাযেই বেি মযিািীে েরযেি? আবার বসই স্রষ্টা জে এেব ি হযব,  িাজে 
বহুব ি হযব,  সংযবদিেীল সত্ত্বা হযব;  িাজে অসংযবদিেীল, বস্তু ( matter)  হযব িাজে অবস্তু 
( non-matter) হযব,  বজুদ্ধমাি হযব িাজে হযব িা,  োর েী েী তবজেষ্টয থােযব ইেযাজদ 
বযাপ্ারগুযলা জেযসর বা বোি প্রমাযণর জভজিযে ববর েযরযেি?  

আপ্িারাই বো বযল থাযেি স্রষ্টার বযাপ্াযর োরও িািা সম্ভব িা,  োহযল উিার আিগুজব এবং 
প্রস্পর সাংঘজষনে গুিগুলা জেভাযব বপ্য়েযেি? বে বযলযে? প্রমাি জে আযে? 

এো়িা আপ্জি বো শুধ ু এেিি অবযজিে স্রষ্টা ( IMPERSONAL GOD /DEISM) জদয়েও মহাজবযশ্বর 
শুরুর সমাধাি েরযে প্াযরি ( আজম বরং বজল এ া অযিে ভাল এবং জিরাপ্দ সমাধাি) । বসই 
অযথন এ া বো Pick & Choose Fallacy হয়ে বেল।এই সমাধাি বো আপ্িাযদর জিিস্ব সুজিজদনষ্ট 
প্রাজেষ্ঠাজিে ধযমনর জবযেষ তবজেষ্টযর সংযবদিেীল,  অসীম িজ ল এবং জ্ঞািী স্রষ্টার ইজঙ্গে বদ়ে 
িা।  এ া বো বযেি স্রষ্টা/ প্রােৃজেে োরি বা বযযোি এে বা এোজধে জেেু হযে প্াযর।  

মাথা়ে রাখযবি বয INFINITE REGRESS বযাপ্ার া দােনজিে/ Philosophical Argument, এ া বোি 
তবজ্ঞাজিে/ Scientific Argument জবষ়ে ি়ে।  

আপ্িাযে এে া বযাপ্ার বেুযে হযব, সম়ে বযাপ্ার া আযপ্জিে।  আমারা সম়েযে বলযবল/ Label 
বদই।  সম়ে বোি জিজিস ি়ে  বয া েজেেীল হ়ে  বা আযে জপ্যে যা়ে।  বরং MATTER এবং 
েজি/ ENERGY এর MOVEMENT এর উপ্রই আমরা সম়েযে বলযবল বদই।  MATTER এবং 
েজি/ ENERGY েজেেীল/ MOVE হ়ে।  সম়ে হযে মহাজবযশ্বরই এে া অজবযেদয অংে/ জদে।  
আপ্জি মহাজবশ্ব ো়িা জে সম়ে বে েল্পিা েরযে প্ারযবি? আবার সম়ে ো়িা মহাজবশ্বও 
েল্পিা েরা যা়ে িা।  স্রষ্টা যজদ ‘সম়ে ও বস্পস’ এর বাইযর থাযেি, োহযল োর বোি অজিত্বই 
থােযে প্াযর িা, আর যজদ উজি ‘সম়ে ও বস্পস’ এর জভেযর থাযেি, োহযল উিার অজিত্ব বো 

প্াজথনব হয়ে বেল ( Existence is Necessarily Temporal)। আপ্জি যজদ বযলি উজি উিার জিিস্ব 
সময়ে জেযলি,  োহযল বসখাযি আযরেজ  Infinite Regress তেজর হয়ে যাযব।  আর  Infinite 

Regress এর সমাধাযির িযে আপ্িার ‘জবযেষ স্রষ্টাযেই’ আিযে হযব বেি,  আযরা জবেল্প 
থােযেও প্াযর।    

আবার বখ়োল েরুি, আমরা িাজি বয বযেি বদ্ধ জসযস্টযম এিরজপ্ বা়িযেই থােযব,  অথবা 
সরল বথযে এর মাযে িজ লো বা়িযেই থােযব,  যা জেিা মহাজবযশ্বর শুরু ( জবে বযাং)  বথযে 
আমরা বদযখ আসযেজে।  মিার বযাপ্ার া হযে,  আপ্িাযদর ভন্ডাজমর যুজি ( বিার েযর সেল 
জেে ু সহি সমাধাযির উযেশ্য এে া জবযেষ!  স্রষ্টার সংজ্ঞা বাজিয়ে বদ়ো) অনুযা়েী জেন্তু মহাজবযশ্বর 
শুরুর আযেই আপ্জি আযরে া িজ ল সত্ত্বা তেজর েযর বেযলযেি,  জযজি জেিা অজসম িজ ল 
( অসীম এিরজপ্) এবং INFINITLY COMPLEX, আবার অসীম জ্ঞািী সত্ত্বা ( Intelligent being) ! !  
অথ  উিার সৃজষ্টর বযাপ্াযর আপ্িাযদর যুজি হযে উজি এমজি এমজি আসযে প্াযর! !  আপ্িাযদর 
ভন্ডাজমর যুজি স্রষ্টাযে জেয়ে বথযম যা়ে,  আো েজর ভন্ডাজম া প্জরোর;  োহযল এেই যুজিযে 
আমরা ধযর জিযে প্াজর,  মহাজবশ্বও এমজি এমজিই তেজর হযে প্াযর,  অথবা “স্রষ্টার” িা়েো়ে 
জবযেষ সংজ্ঞা আযরাপ্ েযর বোি যদু, মধ,ু  রাম,  শ্যাম বে বজসয়ে জদযে প্াজর,  োই ি়ে  জে? 
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যখি  বোি সম়ে ও বস্পসই জেল িা,  েখি আপ্জি আযরে সম়েহীি ও বস্পসহীি ঈশ্বর,  বয 
জেিা আবার আপ্িাযদর বস্পোল PERSONAL GOD ( অোে হািার স্রষ্টা বাযদ) , জযজি জেিা 
সবনজ্ঞািী,  সবনেজিমাি ইেযাজদ োযে ধযর জিয়ে আসযলি।  যজদ বোি “সৃজষ্টর মুহূেন” থাযে,  
োহযল এর আযে ঈশ্বর অবশ্যই বোি সম়ে বা বস্পস এর মযদ্ধই থােযব।  আর উিার মে 
িজ ল ( INFINITLY COMPLEX) যজদ জেে ু থােযে প্াযরি,  অে বযেি জেেুও থােযে প্াযর 
( উিার প্জরবযেন) ।উিার জবেল্প অযিে জেেুও থােযেই প্াযর ( প্রােৃজেে বা অপ্রােৃজেে) ।   

হাসাি সব জেে ু শুযি বোি িবাব জদল িা, বস আযরে োপ্  া অডনার জদল,  মযি হযে োর 
মাথা বঘারাযে, েপ্াযল জবন্দু জবন্দু ঘাম স্পষ্ট।  আজম বায়েজিদ ভাই বে ইোরা জদলাম,  ভাবলাম 
বব ারা বে এই অবস্থা়ে INFINITE মািজসে জিলাজপ্র প্যাাঁয  বেয়ি বদও়োই উিম।  বস জেেুিণ োর 
জবযেষ সংজ্ঞা জদয়ে তেজর েরা সৃজষ্টেেনার সাযথ জিজব়ি সম়ে ো াে।  বসজদযির মে োযে জবদা়ে 
জদয়ে বায়েজিদ ভাইয়ের সাযথ রওিা জদলাম,  আিযে অবশ্য আমার জর  বদ়োর প্ালা।   
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এেজ  সাম্প্রদাজ়েে আ়োে 
 
- কুরআযি আল্লাহপ্াে বযলি,  ‘বহ জবশ্বাসীরা বোমরা মুজমি বযাজেে আর োউযে বনু্ধ জহযসযব 
গ্রহি ের িা’বহ মুজমণেণ!  বোমরা ইহুদী ও িীষ্টািযদরযে বনু্ধ জহসাযব গ্রহণ েযরা িা।  োরা 
এযে অপ্যরর বনু্ধ।  বোমাযদর মযধয বয োযদর সাযথ বনু্ধত্ব েরযব,   বস োযদরই অন্তভুনি।  
আল্লাহ িাযলমযদরযে প্থ প্রদেনি েবরি িা’ -  সুরা মায়েদাহ ৫১,   আযল ইমরাি ১১৮ 

এখাযি “আউজল়ো” েব্দ জদয়ে আল্লাহ প্াে “অজভভাবে” বজুেয়েযেি,  বনু্ধ বেুাি হ়েজি।  

- অহহহ  োহযল বো খুব ভাযলা েথা,  োর মাযি জে আপ্জি এেিি িাজিে,  োযেযরর সাযথ 
ভাযলা সখযো েরযে প্ারযবি? এেিি িাজিযের সাযথ দহরম  মহরম  খাজের রাখযে প্ারযবি? 
অথবা এেিি িাজিযের বা োযের সাযথ োযদর অনুষ্ঠাি-  বযমি প্িূা বা  ায ন ঘুরযে বযযে 
প্ারযবি?  

- িাহহ,  ো জেভাযব হ়ে? 

- আপ্জি জে এেিি িাজিে বা োযের বে জিযির বাসা়ে আে়ে জদযে প্ারযবি বা এেিি 
িাজিে/ োযেযরর বাসা়ে জেয়ে আে়ে জিযে প্ারযবি? 

- আে়ে বি়ো জেে হযব িা 

- আপ্জি জে আপ্িার োযের এেিি মুসজলম বনু্ধর মেই এেিি িাজিে বা োযের সাযথ বনু্ধত্ব 
েরযে প্ারযবি োর মাযি? 

- িাহ বস াও েরা যাযব িা, অন্তে আযলমরা োই বযলি।এমজি হালো প্জরজ ে হযল জেে আযে।  

- আো আমরা এে  ু বদজখ সুরা মায়েদাহ ৫১, িামেরা অনুবাদেরা/ োেজসরোরেযদর অনুবাদ 

YUSUF-ALI: 

O ye who believe! take not the Jews and the Christians for your friends and protectors:  

They are but friends and protectors to each other. And he amongst you that turns to them 

(for friendship) is of them. Verily God guideth not a people unjust. 

(That is,  look not to them for help and comfort. They are more likely to combine against you 

than to help you. And this happened more than once in the lifetime of the Prophet,  and in 

after-ages again and again. He who associates with them and shares their counsels must be 

counted as of them.) 

SAHEEH-INTERNATIONAL: 

O you who have believed,  do not take the Jews and the Christians as allies. They are [in 

fact] allies of one another. And whoever is an ally to them among you – then indeed,  he is 

[one] of them. Indeed,  Allāh guides not the wrongdoing people. 

M. M. PICKTHALL: 

O ye who believe! Take not the Jews and the Christians for friends. They are friends one to 
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another. He among you who taketh them for friends is (one) of them. Lo! Allah guideth not 

wrongdoing folk. 

M. H. SHAKIR: 

O you who believe! do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of 

each other; and whoever amongst you takes them for a friend,  then surely he is one of 

them; surely Allah does not guide the unjust people. 

 

TAFSIR IBN KATHIR: 

O you who believe! Do not take friends from the Jews and the Christians,  as they are but 

friends of each other. And if any among you befriends them,  then surely,  he is one of them. 

Verily,  Allah guides not those people who are the wrongdoers 

িামেরা োেজসরোরে এবং অনুবাদেযদর ববজের ভােই “আউজল়ো” বে অজভভাবে অযথন বযলি 
জি,  বেউ বযলযেি বনু্ধ অথবা জমত্র,  জেন্তু আপ্িারা এখি জেে ু Reformist-রা বলযেি আউজল়ো 
মাযি অজভভাবে,  োহযল আপ্িারা জে োযদর বথযে ববেী জ্ঞািী? আমার মযি হ়ে  আপ্জি যজদ 
প্রুােি ১০  া অনুবাদ খুযিি,  োহযল ৯৯% এর মযধযই প্াযবি ‘বনু্ধ’ বা ‘জমত্র’,   োহযল 
আপ্িারা জে আিোল কুরআি বাাঁ াযে জিযিযদর মি ে়িা অথন বািাযেি?  

এবার বদযখি,  আ়োযের প্রুা অংে ুকু,   বোমরা ইহুদী ও িীষ্টািযদরযে বনু্ধ জহসাযব গ্রহণ েযরা 
িা।  োরা এযে অপ্যরর বনু্ধ-  এখাযি “োরা এযে অপ্যরর বনু্ধ” বলা হয়েযে,   আপ্িার 
েথামে আউজল়ো মাযি ‘অজভভাবে’ ধযর জিযল দা়িা়ে-  োরা এযে অপ্যরর অজভভাবে।  ইহুদী 
ও িীষ্টািরা এযে অপ্যরর অজভভাবে এই আজিব েথার জে বোি মূলয আযে? বরং বমাহাম্মদ 
যখি  মজদিা়ে জেয়েজেল এই ইহুদারাই উিাযে মসজিযদর িযে িা়েো জদয়েজেল,  োহযল 
বনু্ধত্বসুলভ আ রি এখাযি বে েযরজেল? 

এজ  মাজ়েযদার অে আ়োযেও উযল্লখ আযে,  বসখাযিও এেই ‘আউজল়ো’ েব্দজ  আযে।  

( মাজ়েযদাঃ ৮১) - যজদ োরা আল্লাহর প্রজে ও রসূযলর প্রজে অবেীণন জবষয়ের প্রজে জবশ্বাস স্থাপ্ি 
েরে,   েযব োযেরযদরযে বন্ধরুূযপ্ ( আউজল়ো)  গ্রহণ েরে িা।   

এখাযি বনু্ধ বেুাযে আল্লাহ আউজল়ো েব্দজ  বযাবহার েযরযেি।  প্রথমে সুরা মাজ়েযদা এেজ  
মাদাজি সুরা।  আর মজদিা়ে থাো োযল বোি মুসজলমই ইহুজদ বা জিষ্টািযদর অজভভাবে জহযসযব 
গ্রহি েরযব এমি প্রশ্নই আযস িা,  বযখাযি রাসুল জিযি িীজবে জেযলি।  জেন্তু মুিাজেেযদর 
অযিযেই োযদরযে বনু্ধ জহযসযব গ্রহি েরে এবং জবযেষ েযর ইহুজদযদর সাযথ প্রা়েই েল্প 
োমাো েরযে বদখা বযে।  োই এ া বমা াযমাজ  স্পষ্ট বয এখাযি আল্লাহ ‘আউজল়ো’ িারা জে 
বজুেয়েযেি,   

( সুরা আল ইমরািঃ ১১৮) - ‘বহ ঈমািদারেণ!  বোমরা মুজমি বযেীে অে োউযে অন্তরঙ্গরূযপ্ 
গ্রহণ েযরা িা’ 
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এখাযি অন্তরঙ্গ বেুাযে আল্লাহ ো' লা بَِطان  َ  বযাবহার েযরযেি।  এই আ়োে প্রসযঙ্গ আল 
সাজদ( র)  বযলি-  এজ  আল্লাহ্র প্ি হযে োর বান্দাযদর প্রজে সেেনবােনা,   বয োরা বযি 
োজেরযদর বনু্ধ জহযসযব গ্রহি িা েযর। ( োেজসর আল সাজদ,  প্ষৃ্ঠা- ১৯৮)  

আর আপ্জি মযি হ়ে  ভুযল বেযেি এই বযাপ্াযর আযরা স্পষ্ট আ়োে এবং হাজদসও আযে,   
আপ্িাযে জেে ু কুরআি ও হাজদযসর বরোযরন্স জদজে জিয -  

কুরআি ( ৩: ২৮) - মজুমিরা বযি মজুমিযদর ো়িা োজেরযদরযে বন্ধ ু িা বািা়ে।  আর বয বেউ 
এরূপ্ েরযব,  আল্লাহর সাযথ োর বোি সম্পেন বিই।  েযব যজদ োযদর প্ি বথযে বোমাযদর 
বোি ভয়ের আেঙ্কা থাযে।  আর আল্লাহ বোমাযদরযে োাঁর জিযির বযাপ্াযর সেেন েরযেি এবং 
আল্লাহর জিে ই প্রেযাবেনি।  

[ এখাযিও বসই আউজল়ো েব্দজ ই বযবহার েরা হয়েযে জেন্তু,  এই আ়োযের োেসীর ইবযি 
োজসযর স্পষ্ট বলা আযে এখাযি োযেরযদর সাযথ বনু্ধত্ব েরযে জিযষধ েরা হয়েযে]  

কুরআি ( ৬০: ১) - মুজমিেণ,   বোমরা আমার ও বোমাযদর েত্রুযদরযে বন্ধরূযপ্ গ্রহণ েযরা িা।   

কুরআি ( ৫৮: ২২) - যারা আল্লাহ ও প্রোযল জবশ্বাস েযর,   োযদরযে আপ্জি আল্লাহ ও োাঁর 
রসূযলর জবরুদ্ধা রণোরীযদর সাযথ বন্ধতু্ব েরযে বদখযবি িা,   যজদও োরা োযদর জপ্ো,   
প্তু্র,   ভ্রাো অথবা জ্ঞাজে- বোষ্ঠী হ়ে।  [ এই আ়োযে يَُوادُّون  َ  বযাবহার েরা হয়েযে,  এখাযি জে 
বযাপ্ার া এেদম স্পষ্ট ি়ে?]  

কুরআি ( ৪: ১০১) - জিশ্চ়ে োযেররা বোমাযদর প্রোশ্য েত্রু।  [  োহযল বনু্ধ জে েযর হযব?]  

কুরআি ( ৪: ১৪৪) - বহ মুজমিেণ,  বোমরা মজুমিেণ ো়িা োজেরযদরযে বন্ধরুূযপ্ গ্রহণ েযরা িা।  
বোমরা জে আল্লাহর িে বোমাযদর জবপ্যি বোি স্পষ্ট দলীল সাবযি েরযে  াও?  

[ এখাযিও বযাপ্ার া স্পষ্ট,  এো়িা এই আ়োযের োেসীর ইবযি োজসযর স্পষ্ট বলা আযে 
এখাযি োযেরযদর সাযথ বনু্ধত্ব েরযে জিযষধ েরা হয়েযে]  

কুরআি ( ৯: ২৩) - বহ ঈমািদারেণ!  বোমরা স্বী়ে জপ্ো ও ভাইযদর অজভভাবেরূযপ্ গ্রহণ েযরা 
িা,   যজদ োরা ঈমাি অযপ্িা কুেরযে ভাযলাবাযস।  আর বোমাযদর যারা োযদর অজভভাবেরূযপ্ 
গ্রহণ েযর োরা সীমালংঘিোরী।   

[ এখাযি স্পষ্ট েযর বলা হযে বাবা ও ভাইয়ের সাযথও সম্পেন িা রাখযে যজদ োরা োযের 
হ়ে ,  োহযল োযের/ িাজিে সাযথ বনু্ধত্ব অযিে প্যরর েথা! ! ]  

( সূরা োওবা- ৭১)- “আর মজুমি প্রুুষ ও মজুমি িারীরা এযে অপ্যরর বন্ধ”ু।  [ বো োযেররা বনু্ধ 
হ়ে  জে েযর?]  

( সুরা মুমোজহিা- ৪) - ‘বোমরা এে আল্লাহর প্রজে জবশ্বাস স্থাপ্ি িা েরযল বোমাযদর মযধয ও 
আমাযদর মযধয জ রেত্রুো থােযব’।   

[ আল্লাহযে িা মািযলই এেিি োযের জ রেত্রু হযল,  বনু্ধ হও়োর প্রশ্ন আযস জে েযর?]  
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এবার জেে ু সজহহ হাজদস শুযিি-  

গ্রন্থঃ সুিাি আবূ দাউদ ( োহজেেেৃে) ,  হাজদস িবরঃ ৪৮৩২ 
আবূ সাঈদ ( রাঃ)  সূযত্র বজণনে।  িবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ও়োসাল্লাম বযলযেিঃ েজুম ম‘ুজমি বযজি 
বযেীে অে োযরা সঙ্গী হযব িা এবং বোমার খাদয বযি প্রযহযোর বলাযে খা়ে।  
 
Sahih Muslim (1:417) - Taken to mean that one's own relatives should not be taken as 

friends if they are not Muslim. 

Sahih Muslim (2167) - "Allah's Messenger said: Do not greet the Jews and the Christians 

before they greet you and when you meet any one of them on the roads force him to go to 

the narrowest part of it." 

Abu Dawud (41:4815) - "The Prophet (peace be upon him) said: A man follows the religion 

of his friend; so each one should consider whom he makes his friend."  

Abu Dawud (41:4832) - The Messenger of Allah [said] "Do not keep company with anyone 

but a believer and do not let anyone eat your food but one who is pious." 

Sahih Bukhari (59:572) - "O you who believe! Take not my enemies And your enemies as 

friends offering them (Your) love even though they have disbelieved in that Truth (i.e. Allah,  

Prophet Muhammad and this Quran) which has come to you." 

“বয বোি েওযমর সাযথ সামিস্য রাখল,  বস োযদর অন্তভুনি”।  ( আবু দাউদঃ ৩৫১৪,  
আহমদঃ ৫১০৬) ,  ইেজেদাউস জসরােুল মুিাজেমঃ ১/ ২৪০,  োেহুল বাজরঃ ১১/ ৪৪৩)  

“মানুষ োর বনু্ধ স্বভাবী হ়ে,  োই োযে লিয েরা উজ ৎ বয,  বস োর সাযথ বনু্ধত্ব েরযে। ”  
( জেরজমিী হাজদস িবরঃ ২৩৭৮, আল মাদািী প্রোেিী)  

এরপ্যরও জে বযাপ্ার া প্াজির মে প্জরষ্কার ি়ে।  আপ্িারা জবংে- এেজবংে েোব্দীর ি়ো ি়ো 
ইসলাজমে REFORMIST আযলমরা িেুি িেুি অথন ববর েযর কুরআি বে বাাঁ াযে জদি রাে ব ষ্টা 
 াজলয়ে যাযেি।  অথ  আপ্িাযদরই প্যূবনর বাঘা বাঘা আযলমরা বযল বেযেি জভন্ন েথা।  আপ্জি 
বলযেই প্ারযবি িা এখাযি বোি আ়োযের/ হাজদযসর োযি নুিুল বা প্রসঙ্গ জভন্ন জেল।  বযযোযিা 
োেজসর বথযে জিযিই প্য়ি বদখুি।   
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সূযন প্াজির জিয  ডযুব বেল জেভাযব িানুি 
 

- আপ্িারা জমথযা ার েযরি,  কুরআযি বোথাও বলা হ়েজি সূযন প্াজির জিয  ডুযব,  আ়োেজ  
বখ়োল েরুি-  

“অবযেযষ জেজি সূযযনর অিা ল স্থযল বপ্ৌেযলি, েখি জেজি সূযনযে এে প্জঙ্কল িলােয়ে অি বযযে 
বদখযলি এবং বসখাযি এে সম্প্রদা়েযে বদখযলি।  সূরা- ১৮:  োহে,   আ়োে: ৮৬”  

এখাযি আল্লাহপ্াে বযলিজি বয সূযন িলােয়ে অি যা়ে,  এ া িুলোরিাইি বভযবজেল,  আল্লাহ 
বসভাযবই বণনিা েযরযেি।  এ া আল্লাহর জিযির েথা ি়ে।শুধ ু োই ি়ে ,  িুলোরিাইি সূযন অি 
যাও়োর স্থাযি বপ্ৌাঁযে িাই,  বস আসযল সূযন অি যাও়োর সময়ে বপ্াউেুযে।  

- জেে আযে আমরা োহযল এেই সুরার প্র প্র দুয া আ়োে বদজখ -  

( সূরা- ১৮: োহে, আ়োে: ৮৬) - অবযেযষ জেজি যখি  সুযযনর অিা যল বপ্ৌেযলি; েখি জেজি সুযনযে 
এে প্জঙ্কল িলােয়ে অি বযযে বদখযলি এবং জেজি বসখাযি এে সম্প্রদা়েযে বদখযে বপ্যলি।  
আজম বললাম, বহ যুলোরিাইি!  আপ্জি োযদরযে োজি জদযে প্াযরি অথবা োযদরযে সদ়েভাযব 
গ্রহণ েরযে প্াযরি  

( সূরা- ১৮:  োহে,  আ়োে: ৯০) - অবযেযষ জেজি যখি  সূযযনর উদ়ো যল বপ্ৌেযলি,  েখি জেজি 
োযে এমি এে সম্প্রদায়ের উপ্র উদ়ে হযে বদখযলি,  যাযদর িযে সূযনোপ্ বথযে আেরিার 
বোি আ়িাল আজম সৃজষ্ট েজরজি।   

প্রথযম এে া বযাপ্ার বযল রাজখ বয, আল্লাহ মািবিাজের িযে এেজ  কুরআি জদয়েযেি যাযে 
সব রেযমর সব ব়েযসর মানুষ খুব সহযি বেুযে প্াযর,  বয জিজিস বেউ বেুযবই িা,  বয া 
জিয়ে জবেেন থােযব, বয া জিয়ে ব়ি ব়ি আযলমযদর মাযেই জবেেন থােযব, বয া এেই জিজিস 
অযিে অথন বেুা়ে, বসরেম ধমনগ্রন্থ িাজযল েরার োরণ জে বা োৎপ্যন জে?  

োই আল্লাহ বযলি,  “আজম বোরআি বে বেুার িে সহি েযরজে- সহি েযর জদয়েজে উপ্যদে 
গ্রহযণর িে,  অেএব বোি উপ্যদে গ্রহণোরী আযে জে? ( সূরা আল োমার-  ১৭)  

“এজ  এমি এে জেোব, যার আ়োে সমূহ সুপ্রজেজষ্ঠে অেঃপ্র সজবিাযর বজণনে এে মহাজ্ঞািী,  
সবনজ্ঞ সিার প্ি হযে” ( সুরা হুদ,   আ়োে ১)  

‘এ া জেোব,  এর আ়োেসমূহ জবেদভাযব জববৃে আরবী বোরআিরূযপ্ জ্ঞািী বলােযদর িে’।  
( সূরা হা- মীম,   আ়োে -  ৩)  
‘এ বসই জেোব যাযে বোিই সযন্দহ বিই।  প্থ প্রদেনিোরী প্রযহযোরযদর িে’ ( সুরা 
বাক্কারাহ,  ২)  
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োর মাযি আল্লাহ এমি জেে ু আপ্িাযে বলযবি িা যা আপ্জি বেুযবি িা,  বা আল্লাহ েযব্দর 
মার প্যা  জদয়ে আপ্িাযে খাও়োযবি িা, জেজি এযেে িা়েো়ে এেই েযব্দর এযেে অথন েযর 
োর অনুসাজরযদর জবভ্রান্ত েরযবি িা।  এ াই বো স্বাভাজবে।   

এই আ়োে যজদ এখি বাইযবল বা বভদা়ে প্াও়ো বযে, মুসজলমরা েখি জেেই হাসাহাজস েরে।  
বযখাযি আল্লাহ স্পষ্ট েযর বযল জদয়েযেি বয িুলোরিাইি সূযনযে িলােয়ে ডুবা অবস্থা়ে 
বপ্য়েজেল,   বসখাযি আপ্িারা বলযেি িুলোরিাইি জিযি বস া বভযবজেল,  আল্লাহ বযলি জি।  
োহযল আমরা বদখলাম হ়ে  আল্লাহ জিযিই জবভ্রাজন্ত সৃজষ্ট েযরযেি,  বয া উিার জিযির েথার 
সাযথই েন্রাজডজক্টং, আর িা হ়ে  আপ্িারা কুরআি বাাঁ াযে জমথযার আে়ে জিযেি।  আল্লাহ যজদ 
বস াই বেুাযে  া়েে বয, িুলোরিাইি বভযবজেল, োহযল উজি বো জসম্পজল এভাযব বযল জদযলই 
প্ারে বয,  িুলোরিাইি ভুল বভযবজেল,  সূযন িলােয়ে অি যাযে অথবা িুলোরিাইি মযি 
েযরজেল সূযন িলােয়ে অি যাযে,  বা িুলোরিাইযির বদযখ মযি হয়েজেল সূযন বযি িলােয়ে 
অি যাযে।  এে ুকু বযাপ্ার জেভাযব স্পষ্  েরযে বলযে হ়ে  ো জে সবনজ্ঞািী আল্লাহ িাযিি 
িা? উজি জে িািযেি িা এইসব জিয়ে উিার অনুসারীরা ভজবষ্যৎ জে জবপ্যদ প়্িযব? 

অথ  আল্লাহ জে বযলযেি ( ১৮: ৮৬) ো িামেরা অনুবাদে বথযে আমরা বদজখঃ 

SAHEEH INTERNATIONAL [18:86]- 

Until,  when he reached the setting of the sun [i.e.,  the west],  he found it [as if] setting in a 

spring of dark mud, and he found near it a people. We [i.e.,  Allāh] said,  "O Dhul-Qarnayn,  

either you punish [them] or else adopt among them [a way of] goodness 

M. M. PICKTHALL- 

Till,  when he reached the setting-place of the sun,  he found it setting in a muddy spring,  

and found a people thereabout. We said: O Dhu'l-Qarneyn! Either punish or show them 

kindness. 

M. H. SHAKIR- 

Until when he reached the place where the sun set,  he found it going down into a black 

sea,  and found by it a people. We said: O Zulqarnain! either give them a chastisement or do 

them a benefit. 

TAFSIR AL-JALALAYN- 

until when he reached the setting of the sun the place where it sets he found it setting in a 

muddy spring 

TAFSIR IBN KATHIR- 

Until,  when he reached the setting place of the sun,  he found it setting in a spring of 

Hami'ah. And he found near it a people 
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বদখুি বয, আল্লাহ সবগুলা আ়োযে স্পষ্ট েযর বযলযেি,  HE FOUND IT,  এখাযি FOUND েব্দজ  
অযিে বিাযরর এবং েজিোজল।  উজি জে এভাযব বলযে প্ারযেি িা -  HE THOUGHT (উিার 
মযি হয়েজেল বা উজি োই বভযবজেযলি বা উজি বসভাযবই ধযর জিয়েজেযলি)   

আো আল্লাহ জে িাযিি িা জেভাযব স্পষ্ট েযর এইরেম বােয বলযে হ়ে?  লুি বো আমরা 
োহযল বদজখ, আল্লাহ জে স্পষ্ট েযর বেুাযে প্াযরি জেিা।  আমরা বদজখ বয আল্লাহ আযরে 
আ়োযে বযলযেি-  

( সুরা জিসা,  আ়োে ১৫৭ ) -“আর োযদর এেথা বলার োরযণ বয,  আমরা মজর়েম প্তু্র ঈসা 
মসীহযে হেযা েযরজে জযজি জেযলি আল্লাহর রসূল।  অথ  োরা িা োাঁযে হেযা েযরযে,   আর িা 
শুলীযে  জ়িয়েযে,   বরং োরা এরূপ্ ধাাঁধা়ে প্জেে হয়েজেল/ োযদর এইরুপ্ জবভ্রম হয়েজেল।  
বস্তুেঃ োরা এ বযাপ্াযর িািা রেম েথা বযল,   োরা এযিযত্র সযন্দযহর মাযে প্য়ি আযে,   
শুধুমাত্র অনুমাি েরা ো়িা োরা এ জবষয়ে বোি খবরই  রাযখ িা।  আর জিশ্চ়েই োাঁযে োরা 
হেযা েযরজি। “ 

উপ্যরর এই আ়োযে বদযখি,  আল্লাহপ্াে েে স্পষ্ট েযর বযল জদযেি বয বোি া মজেভ্রম বা 
ব াযখর ভুল আর বোি া ‘আমাযদর মযো মানুযষর ভন্ডাজম’।  এখাযি বয আরজব েব্দ বযবহার েরা 
হয়েযে,   বস া হযে,   “সুজব্বহা লাহুম” যার মাযি “োযদর োযে এমি মযি হয়েজেল / IT WAS 

MADE TO APPEAR TO THEM”. সবনজ্ঞািী আল্লাহপ্াে বো আযেই িািে বয োর অনুসাজররা এে 
সময়ে এই এে ুকু ভুযলর িযে েে ব়ি জবভ্রাজন্তযে প্রযব, উজি সুরা োহযে িুলোরিাইযির 
বযাপ্াযর বেি বযল জদযলি িা-  “সুজব্বহা লাহুম”? োহযলই বো আর এে বভিাল হ়ে  িা!  
উজিযো আযেও েেবার কুরআযি বযলযেি উজি সব সুস্পষ্ট এবং প্জরষ্কার েযর েথা বযলি।  

এবার আসুি আমরা বদজখ ‘FOUND IT’ বলযে আল্লাহপ্াে বোি আরজব েব্দ বযবহার েযরযেি,  
েব্দজ  হযে “অ়োিাদা”।  মিার বযাপ্ার হযে এই “ও়োিাদা” কুরআযি প্রা়ে ৩৫ বার বযবহার 
েরা হয়েযে,  অথ  আর বোি িা়েো়েই এর মাযি েরা হ়ে  িাই “মজেভ্রম/ দৃজষ্টভ্রম’ বা ‘VISUAL 

PERSPECTIVE’ বা ‘মযি হয়েযে’ এইরুপ্ অযথন।  অথ  শুধুমাত্র এই এে আ়োযে আপ্িারা এই 
আিগুজব অথন ববর েযরি।  এ াযে বযল EQUIVOCATION FALLACY বা এেরেম কুযুজি।  এই 
কুযুজি আপ্িারা কুরআি বাাঁ াযে আরও অযিে আ়োে জিয়েও েযরযেি।   

আযরা মিার বযাপ্ার হযে এই েব্দ “ও়োিাদা” বসই এেই আ়োযে দুই বার বযবহার েরা 

হয়েযে,  HE FOUND IT SETTING IN A MUDDY SPRING,  AND FOUND A PEOPLE THEREABOUT। 
আপ্িাযদর েথা অনুযা়েী োহযল দাাঁ়িাযে বয প্যরর বার িুলোরিাইি বযসব বলােযদর বা 
সম্প্রদা়েযে বপ্য়েজেল োরাও জেল িুলোরিাইযির মজেভ্রম বা দৃজষ্টভ্রম  / VISUAL PERSPECTIVE,   
োই ি়ে  জে? এেই েব্দ এেই আ়োযে আপ্িারা দুরেম অথন েযরযেি আপ্িাযদর সুজবধা 
অনুযা়েী! !  ( EQUIVOCATION FALLACY)  

আপ্িারা িাযিি বয িুলোরিাইি খুবই েজিোজল জেল এবং আল্লাহ োযে অযিে িমো 
জদয়েজেযলি।  প্রশ্ন হযে,  যজদ িুলোরিাইযির সজেয জদেযন্ত সূযন ডুবা বদখাই আসল উযেশ্য জেল,  
োহযল উজি জে োরযি এে লবা এবং েষ্টের অজভযাযি/ JOURNEY বে ববজরয়েজেযলি? উজি জে 
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িাস্ট বযখাযি জেযলি বসখাি বথযেই সূযন বডাবা বদখযে প্ারযেি িা? উিাযে আল্লাহ এে িমো 
জদয়েযেি োর মাযি উজি যযথষ্ট জ্ঞািী বযাজি।  উজি জে িীবযি সূযন অি যাও়ো বদযখি জি? সূযন 
অি যাও়ো বদখযে উিাযে বেি অযিে অযিে দূযর বোথাও বযযে হযব? আপ্জি জে সযূনাি 
বদখযে োজি বিা জিয়ে বদযের বাজ়ি যাযবি? এেমাত্র োরণ হযে প্াযর যখি  বস সূযনাি যাও়োর 
স্থািযে জবযব িা েরযব,  সম়েযে ি়ে।  

আপ্িারা বযলি বয িুলোরিাইি সূযন অি যাবার িা়েো়ে ি়ে ,  বরং সূযন অি যাও়োর সময়ে 
বপ্ৌাঁযেজেযলি।  োহযল আমরা এখি বদখব,  “বপ্ৌাঁোি” বলযে এখাযি জে আরজব েব্দ বযবহার েরা 
হয়েযে,  আরজব েব্দজ  হযে “বালাঘা” মাযি “বপ্ৌাঁোি”।  আপ্িারা বলযে  াি “বালাঘা” মাযি 
বোি এে সময়ে বপ্ৌাঁোি অযথন বেুাি হযে।  আপ্িাযদর মযে িুলোরিাইি সযূন অযির সময়ে 
বপ্ৌাঁযেজেযলি,  সযূন অযির স্থাযি ি়ে।  

এরপ্যর সুরা োহে,  আ়োে ৯৩ আল্লাহ বযলি,  “অবযেযষ যখি  জেজি দুই প্বনে প্র ীযরর 
মধযস্থযল বপ্ৌাঁেযুলি,  েখি জেজি বসখাযি এে িাজেযে বপ্যলি,  যারা োাঁর েথা এযেবাযরই 
বেুযে প্ারজেল িা”  

মিার বযাপ্ার হযে এখাযিও দুই প্বনযের মাযে “বপ্ৌাঁোি” অযথন আল্লাহ বসই “বালাো” েব্দজ  
বযবহার েযরযেি।  এখি আপ্িাযদর েথামে যজদ ধযর বিই ‘বালাো’ মাযি ‘বোি এে সময়ে’ 
বপ্ৌাঁোি,  োহযল এর মাযি দা়িা়ে,   িুলোরিাইি “প্াহায়ির বোি এে সময়ে বপ্ৌাঁযেজেযলি” -
যার বোি অথনই হ়ে  িা।  বরং িুলোরিাইি “প্াহায়ির স্থাযি” বপ্ৌাঁযেজেযলি এ াই বযৌজিে এবং 
প্রাসজঙ্গে।  এখাি বথযে স্পষ্ট বয “বালাো” বোি স্থাযি বপ্ৌাঁোি বেুা়ে,  বোি সময়ে ি়ে।  অহহ 
মযি েজরয়ে বদই আবারও,  বয এখাযিও আল্লাহ বসই “ও়োিাদা” েব্দজ  বযবহার েযরযেি,  যার 
মাযি আপ্িারা ধযর জিযে  াি “দৃজষ্টভ্রম / VISUAL PERSPECTIVE”,  বসই অযথন িুলোরিাইি 
এখাযিও বোি প্াহা়ি বদযখিজি,  এ া োর দৃজষ্টভ্রম জেল,  োই ি়ে  জে? হা হা হা… 

আবার বখ়োল েযর বদখুি বয, িুলোরিাইি বয স্থাযি জেয়ে বথযমজেল,  বসই স্থািযে ববজেরভাে 
ইংজলে অনুবাদেরা জেভাযব উযল্লখ েযরযেিঃ 

THE SETTING (WEST) OF THE SUN,  SETTING-PLACE OF THE SUN,  PLACE WHERE THE SUN 

SETS, THE PLACE WHERE IT SETS,  SETTING PLACE OF THE SUN ইেযাজদ 

িামেরা সব অনুবাদে এবং োেজসরোরেরা সুস্পষ্টভাযব বযলযেি,  এমি এে া 
িা়েো়ে/ PLACE-  বযখাযি সূযনাি যা়ে।  আপ্জি যজদ বযলি,  সূযনাস্ে যাও়োর স্থাি বে বেুাি হ়ে  
িাই,  বরং সূযনাি যাও়োর সম়েযে বলা হয়েযে,  োহযল স্পষ্ট আ়োেগুলা ( অথন)  হযো এমি-
The Time when Sun Sets, At The Sun-Setting Time,  the Time of Sun-Setting ইেযাজদ।  জেন্তু 
এখাযি সুস্পষ্টভাযব স্থাযির েথা বলা হয়েযে এবং আল্লাহ িাযিি সুস্পষ্ট এবং অস্পষ্ট জে জিজিস!   

আবার বদখুি বয,  িুলোরিাইি বযখাযি সূযন অি যাও়ো বদযখজেল,  বসখাযিই অযপ্িা েযর সূযন 
উদ়ে হও়ো িা বদযখ,  বস আবার প্বূন জদযে রওিা জদয়েযে সূযযনর উদ়ে হও়োর স্থাি বদখযে! !  
বস জে অি যাও়োর স্থাযি উদ়ে হও়ো বদখযে প্ারে িা? এখাি বথযে জে স্পষ্ট ি়ে  বয বস 
অি যাও়ো এবং উদ়ে হও়ো বলযে দুয া প্থৃে িা়েোযে বজুেয়েযে? 
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এবার আসুি আমরা বদজখ সূযন বোি িলােয়ে ডুযবজেল,   এখাযি SPRING বেুাযে আরজবযে 

‘আঈন” েব্দজ  বযবহার েরা হয়েযে,   বাংলা়ে হ়েে এযে ‘প্রস্রবি’ বলা হযে প্াযর।  আরজব 

েযব্দ মহাসাের ( মুহীে) ,   সাের ( বাহার) ,   হ্রদ ( বহুা়েরা)  বা িদী ( িাহর)  বলযে যা বেুা়ে 

োর বোিজ ই এই আ়োযে িাই,   এখাযি স্পষ্ট েযর প্রস্রবি (আঈন) েব্দ বযাবহার েরা হয়েযে।  

মহাসাের এবং হ্রদ কুরআযির অে বোথাও উযল্লখ িাই।  এইবার আসুি সবযথযে মিার অংযে,   
প্জৃথবীযে এমি বোি প্রস্রবি িাই বযখাযি আপ্জি সূযন বডাবা বদখযে প্ারযবি,   োরণ এইগুলা 
খুবই বো  আোযর।  প্জৃথবীর সবযথযে ব়ি প্রস্রবণ হযে-   WAIMANGU CAULDRON,  যা 
জিউজিযলন্ড অবজস্থে,   এর সবযথযে  ও়িা আ়েেি প্রা়ে ২০০ জম াযরর ( ৩৮,  ০০০ square 

meters)  মে মাত্র এবং এ া তেজরও হয়েযে মাত্র ১৩০ বের  আযে আযগ্ন়েজেজর অগু্নযৎপ্াে 
বথযে।  োহযল বেুযলি বো,  িলুোরিাইযির ভ্রম িাজে স্রষ্টার ভ্রম,  িাজে মানুযষর ভন্ডাজম!  

এইবার আমরা আযরে া হাজদস বদজখ,    

সুিাি আবু দাউদ: ( োহজেেেৃে) ৪০০২,  আবূ যার ( রাঃ)  সূযত্র বজণনে।  জেজি বযলি,  আজম 
রাসূলুল্লাহ( সা) - এর জপ্েযি এেই োধার জপ্যে বসা জেলাম,   েখি সূযন অি যাজেল জেজি 
আমাযে বলযলিঃ েুজম জে িাযিা,   এ া বোথা়ে অিজমে হ়ে? আজম বললাম,  আল্লাহ এবং 
োাঁর রাসূলই ভাযলা িাযিি।  জেজি বযলিঃ ‘‘এ া উষ্ণ প্াজির এে েণনা়ে অিজমে হ়ে ’’( সূরা 
োহেঃ ৮৬) ।  হাজদযসর মাি-  সহীহ।  

এই হাজদযস িা আযে যুলোরিাইি আর িা আযে যুলোরিাইযির সূযন িলােয়ে বডাবার মজেভ্রম 
হও়ো বা মযি হও়ো ।  এখাযি বমাহাম্মদ এযেবাযর স্পষ্ট েযর বযল জদযেি বয সূযন িলােয়ে 
বডাযব।  আিোল আবার ি়ো ইসলাজমে আযলমরা এই সজহহ হাজদসযেও দুবনল হাজদস েরার 
প্াাঁ়েোরা েরযেযেি।  এ া ইসলাজমে জরেরজমস্টযদর েমি প্যা ািন-  প্রথযম অথন প্জরবেনি েযর 
দাও,   জিেী়ে আিজরে বে রুপ্ে,   রুপ্ে বে আিজরে বাজিয়ে দাও,   েৃেী়েে প্রসঙ্গ 
প্জরবেনি েযর দাও,    েথুনে বোি োি িা হযল দু- এে া হাজদস দুবনল েযর দাও,   বযাস 
বখল খেম।  হাজদযসর োহযল থাোর মাযি জে যজদ সজহহ হও়োর প্যরও আপ্িারা এযে দুবনল 
েযর জদযে প্াযরি।  আর বযই হাজদস যুে যুে ধযর বেউ দুবনল বযল িাই,   আপ্িারা আিোল 
ধমন বাাঁ াযে দুবনল েযর জদযেি।  

আযরেজ  আিগুজব হাজদস বদখুি,  হিরে আবু যা’র ( রাঃ)  বথযে বজণনে,  জেজি বযলি,  -  
“রাসূল ( সাঃ)  আমার োযে জিযজ্ঞস েরযলি,  - েুজম েী িাযিা ( সূযনাযির সম়ে)  সূযন বোথা়ে 
যা়ে?” আজম বললাম,  -  “আল্লাহ এবং োাঁর রাসূল ভাযলা িাযিি”।  েখি জেজি বলযলি,  -  
‘এ া আল্লাহর আরযের জিয  এযস জসিদা েযর এবং উদ়ে হবার িে অনুমজে  া়ে এবং 
এ াযে অনুমজে বদও়ো হ়ে।  এমি এে া সম়ে আসযব বযজদি এ াযে আর অনুমজে বদও়ো 
হযবিা এবং এ াযে বযজদে বথযে এযসযে বসজদযে জেযর বযযে বলা হযব।  বসজদি এ া ( সূযন)  
প্জশ্চম জদে বথযে উদ়ে হযব”।   (  সজহহ বখুাজর,  ৪থন খন্ড, ৫৪ অধযা়ে,  িাঃ ৪২১)  

এই হাজদস বথযে জে বেুযলি? েে া তবজ্ঞাজিে মযি হযে সূযনযে আল্লাহর আরযের জিয   যল 
যাও়োযে? োর অি যাও়োর এেজ  আিজরে িা়েো আযে বযখাি বথযে বস অি যা়ে এবং 
বে়োমযের জদযি সূযন বসই অি যাও়োর স্থাি বথযে উজদে হযব।  সূযন েখিই অি যা়ে িা,  যজদ 
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িা আপ্জি প্জৃথবীযে ফ্লযা / সমেল ধযর বিি।  প্রা ীি আরবযদর েখি এই GEOCENTRIC MODEL 
ধারিা জেল,  োরা ভাবে প্জৃথবী সব জেেুর মােখাযি।  বো আমরা বদখযে প্াজে সূযযনর অি 
যাও়োর এে া আিজরে স্থাি আযে,  বযখাযি িুলোরিাইি জেয়েজেল।  

জবখযাে োেজসরোরে আে- োবাজর বে জ যিি িা এমি বেউ িাই,  ইসলাজমে দুজি়োর এেিি 
জবখযাে এবং িামেরা অথজরজ  জেজি।  উজি কুরআি ও হাজদযসর প্রমাযির জভজিযে আমাযদর 
মহাজবশ্ব তেজরর ইজেহাস জলযখযেি োর এে বইযে।  উজি বযলি ইবযি আব্বাস ( বমাহাম্মাযদর 
োজিি)  স্পষ্ট েযর বযলি সূযন িলােয়ে অি যা়ে।  োর বইয়ের জেে ু অংে জিয  বদখুি।  

 

 

 

( General Introduction & From the Creation to the Flood,  VOL-1) 

আযরা বখ়োল েরুি বয বমাহাম্মদ মারা যাবার ৪৫০ বেযরর মযধয প্রা়ে ১৮জ  োেজসযরর বোি 
এে া োেজসযর আপ্জি প্াযবি িা বযখাযি বলা হয়েযে -  িুলোরিাইযির মযি হয়েজেল এমি 
জেে,ু  বরং সবাই স্পষ্ট েযর বযলযে বয,  িুলোরিাইি বস াই বদযখজেল।  বেউ বসখাযি দৃজষ্টভ্রম 
বা VISUAL PERSPECTIVE এর েথা বযলিই িাই।  েযব বসই প্রস্রবি বদখযে জে হযব ( উষ্ণ,   
োল,   োদামাজ )  ো জিয়ে োযদর মযধয জেে ু জভন্ন মে প্াও়ো যা়ে ।  
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৪২৭ জহিজর বে থালাজবর োেজসযর আমরা বদখযে প্াই বয উজি উযল্লখ েযরযেি বয বমাহাম্মযদর 
িযন্মর প্রা়ে ৭০০ বের  আযেই এেজ  েজবো়ে ( ইয়েজমজি রািা েুব্বার জলজখে)  িুলোরিাইযির 
এই িলােয়ে সূযন অি যাও়োর উযল্লখ আযে।  বসখাযিই স্পষ্ট বলা আযে িুলোরিাইি িলােয়ে 
সূযন বডাবা বদযখজেল।  হযে প্াযর বমাহাম্মদ বসখাি বথযেই এই েথয বপ্য়েযেি।  
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কুরবাজি ঈদ এবং মােব্বজর 
 
- আপ্জি জেভাযব ভাবযলি কুরবাজি বোি খারাপ্ জেে ু হযে প্াযর।  আপ্জি যজদ েরু িা খাি,   
োহযল িাযিি দুজি়োযে েরু সংখযা েে ববয়ি যাযব? এ া আল্লাহর প্ি বথযে েযাে ও 
োেও়োর প্রীিা।  

- আো,  প্রেৃজেযে েরু ো়িা জে অে জেে ু ববয়ি যাযে িা বা সুযযাে িাই? বসইসব খাযেি 
িা বেি? আর  েরুর ‘প্জরবার প্জরেল্পিা’ েরার জে অে তবজ্ঞাজিে উপ্া়ে িাই? আমাযদর বয 
এে এে েরু বদযখি োর ববজের ভােই হযে ARTIFICIAL BREEDING,  প্রেৃজের হাযে বেয়ি 
জদি,  এরপ্র বেুযবি েরুর সংখযা েে দাাঁ়িা়ে আসযলই!  আর েরু বেি কুরবাজি জদযেি? 
ইব্রাহীম বো কুরবাজি জদয়েজেযলি দুবা।  যজদ বযলি েরু জেংবা োেল বো বযাপ্ার িা,  
জবসিনি াই আসল,   োহযল মুরজে জবসিনি বদি িা বেি? বস া হযল আযরা ভাযলা হে,  সবাই 
কুরবাজি বদ়োর সামথনয রাখে।  আল্লাহপ্াযের  েষু্পদ প্শুই লােযব বেি? ইসলামপ্ূবন আরযব 
 েষু্পদ িন্তুর বজল বদ়োর প্রথা জেল আযেই।  বো  প্শুযে জে স্রষ্টার মি ভযর িা? আর বয 
বোি বরড জম / লাল মাংস বো েরীযরর িযেও ভাযলা ি়ে।   

- আো যাই হউে,  এবার বলুি বো,  ইব্রাজহম জিযির প্রাণ বেি জদযে  া়েযলি িা?  

- ধযরি বাংলাযদযে স্বাধীিো যুযদ্ধ যারা যুদ্ধ েযরযে োযদর োযে োযদর জিযিযদর প্রাি বথযে 
বদে া ববেী জপ্র়ে জেল।  জেে বেমজি ইব্রাজহযমর োযে জিযির বথযে োর প্যুত্রর প্রাণ ববেী জপ্র়ে 
জেল,  আর মুজি বযাদ্ধাযদর োযে জপ্র়ে জেল োযদর মােৃভুজম।  োই ইব্রাহীম োর জপ্র়ে বস্তুযে 
কুরবাজি জদযে জেয়েজেল।  যজদও োযদর প্রীিার ধরি  আলাদা জেল।  

- আপ্িার এই আগুনযমন্ যে আজম DEDUCTIVE ARGUMENT এর রুপ্ জদব, এর দুয া বপ্রজমস 
আযে,   DEDUCTIVE ARGUMENT এর বযযোযিা এে া বপ্রজমস ভুল হযল প্রুা আগুনযমন্  াই ভুল 
হয়ে যাযব।   

১-  আল্লাহ ইব্রাহীমযে জপ্র়ে বস্তু কুরবাজি জদযে বযলযেি 

২-  ইব্রাহীযমর সবযথযে জপ্র়ে বস্তু োর বেযল ( ইসমাইল)  

উপ্সংহার-  োই ইব্রাহীম োর প্তু্রযেই িবাই জদযে জেয়েজেযলি।  

বপ্রজমস ১ -  আল্লাহ  াজেযলি ইব্রাহীমযে প্রীিা জিযে,  ভাযলা েথা।  বো উজি বো সবনজ্ঞািী।  
উজি ইব্রাহীযমর ভালবাসার/  আনুেযেযর প্রীিা বি়োর এর বথযে ভাযলা বোি প্ন্থা জে বপ্যলি 
িা? ধযরি আজম এেিি জেিে।  আমার োত্রযদরযে বললাম,  ‘োরা আমাযে ভাযলাবাস োর 
প্রমাি দাও’।  এরপ্যর সব োত্র  াো জদয়ে বদাোি বথযে জেে ু জেযি আিল,   জেন্তু এেিি োত্র 
জদিরাে েষ্ট েযর জিযির হাযে আমার এে া স্টযা ু /  ভােযন বাজিয়ে আিল।  আজম এখি োযে 
ববেী গুরুত্ব জদব? যারা অজে সিা়ে  াো জদয়ে েম েযষ্ট জেে ু জেযি আিল,   িাজে বয েষ্ট 
েযর জিযির হাযে জেে ু বাজিয়ে আিল আমার িযে।  এখাযি বসজরোইস/  জবসিনযির 
বলযভল/ LEVEL OF SACRIFICE বখ়োল েরুি।  আল্লাহ  া়েযল বলযে প্ারে ইব্রাহীম েুজম আমার 
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িযে ১০০ রাোে িামাি বা ৫০ জ  বরািা বরযখ বদখাও।  োরণ বস া েরযে বেযল ইব্রাহীযমর 
োরীজরে েম জদযে হযব।  অেজদযে জবসিনি জদযে বেযল িাস্ট ধযর এযি িবাই জদযলই হয়ে 
যাযে।  এযে েষ্ট বা জবসিনযির যথাথনো বা মাহাত্ম্য েই? বসজরোইস হযল বস া হযে হযব 
বসজরোইযসর মেই।  োও আবার সবনেজিমাি স্রষ্টা বযল েথা।  উজি এইরেম মনুষ্য বলযভযলর 
জবসিনি আো েযরি জেভাযব? আপ্জি বািার বথযে েরু/ োেল জেে ু এে া জেযি এযি িবাই 
বদ়োর মযধয বসজরোইযসর জে প্াযেি আসযল? আমরা বো প্রজেজদি এমজিই লাখ লাখ েরু,  
োেল ইেযাজদ িবাই জদজে।  আমরা বো মাংস জেযি খাও়োর সময়ে জবসিনি অনুভব েজর িা!  
জেে এেজদি বস্পোল েযর জবসিনি/  SACRIFICING MENTALITY বরযখ লাভ জে! !   

আল্লাহ হযেি সবনজ্ঞািী।  উজি অেীে,  বেনমাি ও ভজবষ্যৎ সবই িাযিি।  বো জযজি সবই 
িাযিি,   োর আবার প্রীিা বি়োর প্রশ্ন আযস জে েযর? উজি বো আযেই িািযেি বয 
ইব্রাহীম োর বোি বেযলযে িবাই েরযে  াইযব এবং বেযল জে িবাব জদযব।  বো বয প্রীিার 
েলােল আপ্জি আযেই িাযিি বস প্রীিা বি়োর দরোর জে? আবার বস াযে উপ্িীবয েযর 
জ রন্তি মুসলমািযদর উপ্র কুরবাজি  াজপ্য়ে বদ়োর মাযি জে আসযল? এ া জে আসযলই প্রীিা,  
িাজে ‘প্রীিা প্রীিা বখলা’ ! !   

আর আপ্িাযদর এই আিগুজব এবং অশিজেে ঘ িা বথযে বো আমাযদর ইজেহাযসর বাবর –
হুমা়েযুির ঘ িা আযরা মািজবে,  বযখাযি জপ্ো বাবর জিি সন্তাি বে বাাঁ াযে জিযির প্রাি জদযে 
উদযে হয়েজেযলি।  জপ্োযে সবনদা েযাযের আসযি বসাযলই মহী়োি মযি হ়ে ,  এযেই প্রেৃে 
জপ্োর প্জর ়ে প্া়ে।  

আবার আপ্জি যজদ বযলি আল্লাহ্ ইব্রাহীমযে জপ্র়ে বস্তু বলযে োর সন্তািযেই বজুেয়েযেি ( োরি 
ইব্রাহীম জেন্তু আযেও স্বপ্ন বদযখ উ  কুরবাজি জদয়েজেল,  যা আল্লাহর মিঃপ্েু হ়েজি) ,  োর মাযি 
দাাঁ়িা়ে স্ব়েং আল্লাহ্ই এইরেম িঘে,   অমািজবে এবং UNGODLY আ রি েযরযেি।  স্রষ্টা জে 
েযর প্যরািভাযবও বাচ্চার প্রাি দাবী েযরি,   বস া প্রীিার িযে হউে আর িা হউে,   এ া 
বো স্রষ্টাসুলভ আাঁ রি ি়ে !  এইগুলা মনুষ্য জ ন্তাভাবিা।  প্রথম বপ্রজমস এযেবাযরই অযযৌজিে।  
মাথা়ে রাখযবি সবনজ্ঞািী স্রষ্টা স্রষ্টাসুলভ আ রিই েরযবি,  মনুষ্যসুলভ ি়ে।  

বপ্রজমস ২-  ইব্রাহীযমর োযে জপ্র়ে জেল োর বেযল,  আমাযদর মুজিযযাদ্ধাযদর োযে জপ্র়ে জেল 
োযদর বদে।  এেিি মুজিযযাদ্ধা এভাযব েথা বলযব,   “িাি জদব,   োও বদে বাাঁ াব”।  োর 
মাযি জে দাাঁ়িাযে? বস িািযে বদযের বথযে ববেী ভাযলাবাযস,  বদেযে োর িাযির বথযে 
ি়ে ,   আর বসিযেই বস জিযির িাি জদযে প্রস্তুে।  মাযি বস যজদ িাি জদয়ে বদেযে িাই 
ভাযলাবাযস োহযল বদেযপ্রম জদয়ে জে হযব? এখাযি োহযল বদখা যাযে আসযল বস জিযির 
িািযে আযেই জবসিনি জদয়ে জদযে।  বস SACRIFICING MENTALITY জিয়েই বদেযে ভালবাসা 
শুরু েযরযে।  বস জিযির িাি জদয়ে বদেযে ভাযলাবাসযেযে বা রিা েরযেযে।  এখাযি 
মুজিযযাদ্ধার অসীম ভালবাসার END PRODUCT হযে - মুজিযযাদ্ধার িাি/ প্রাি।  যজদ িাি িাই 
বদ়ে বা মািজসেো িা রাযখ,  োহযল বো ভালবাসা়ে ঘা জে রয়ে যাযে।  
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এখাযি আপ্িার যুজির মুল অসা়িো হযে-  

ইব্রাহীযমর োযে জপ্র়ে জেল োর বেযল,  োই বস োর বেযলযে জবসিনি জদয়েযে।  

মজুিযযাদ্ধাযদর োযে জপ্র়ে জেল োযদর িন্মভজুম,  োরা জে িন্মভজুম জবসিনি জদয়েযে? 

জে সব যুজি বর ভাই! !  মুজিযযাদ্ধারা জবসিনি জদয়েযে োযদর জিযির প্রাি ( বেউ জদয়েযেি,  
বেউ উদযে জেযলি) োরা ইব্রাহীযমর মে স্বাথনপ্রো েযরজি, োরা জিযির মােৃভূজম বেয়ি বভযে 
যািজি।  োরা জিযিযদর প্রাি জবসিনি জদয়েই মােৃভূজম রিা েযরযেি,  মােৃভূজম জবসিনি জদয়ে 
প্রাি রিা ি়ে।  আর আপ্জি যজদ বযলি এখাযি দুিযির প্জরিার ধরি  আলাদা, োহযল বো এ া 
প্রথযমই FALSE ANALOGY FALLACY বা কুযজুি হয়ে যাযে! োরি দুিযির োযরা োযেই জিযির 
প্রাি জপ্র়ে িা হযলও এেিি জবসিনি জদযে জেয়েযেি প্যুত্রর প্রাি,  আযরেিি জদয়েযেি জিযিযদর 
প্রাি ( মুজিযযাদ্ধা) ।  আর আযেই বযলজে মুজিযযাদ্ধাযদর োযে জিযিযদর প্রাি জপ্র়ে জেল বযলই 
োরা জিযিযদর প্রাি জবসিনি জদয়েই মােৃভুজম বাাঁজ য়েজেল।  োরা জিযিযদর প্রাি বাাঁজ য়ে 
( ইব্রাজহযমর মে)  জিযির মােৃভূজমযে বেযল বরযখ যা়েজি।    

োহযল বদখা যাযে এই DEDUCTIVE ARGUMENT এর দুয া বপ্রজমসই ভুল এবং অযযৌজিে,  
বসই জহযসযব প্রুা যুজি াই ভুল হয়ে যাযে।  েযব আমরা এই জিয়ে আযরা আযলা িা েরব।  

আমরা িাজি বয ইব্রাহীম এর বউ সারা’র দাসী জেযলি- হাযিরা।  আর বসই হাযিরার বপ্য ই িন্ম 
বি়ে ইসমাইল।  মাযি ইসমাইল হযে এেিি দাসীর সন্তাি ( অযিে আযলম আবার এ া মািযে 
 াি িা) ।এই িযেই আবার জিস্টািরা দাবী েযরি আল্লাহ ইসহােযে কুরবাজি জদযে বযলজেযলি,  
ইসমাইল বে ি়ে।  োরণ ইসমাইল দাসীর বেযল,  এেিি দাসীর বেযলযে আল্লাহ সবার প্বূনপ্ুরুষ 
েরযবি এ া োরা মািযে প্ারজেল িা।  েযব ঘ িা যাই হউে,  প্শুবজলর এই প্র লি প্রা ীি 
োল বথযেই অোে ধযমন জেল।  জহন্দুরা অযিে আবে বথযেই প্শু বজল জদে।  এখি জহন্দুযদর 
প্শু বজলযে খারাপ্ লাযে আবার জিযির বজল বে খারাপ্ লাযে িা,  অথ  দুই াই জেন্তু হেযা।  
এখি হেযা আপ্জি বযভাযবই েযরি িা বেি উযেশ্য জেন্তু এেই -  স্রষ্টা খুজে হযবি।  অবলা প্শু 
বো বস্বো়ে িবাই হযে আযস িা,  আপ্জি বো বিার েযর ধযর এযি ববাঁযধ িবাই েযরি।   

প্রশ্ন হযে মহাজবযশ্বর স্রষ্টার প্জৃথবী িামে অজে- িুদ্র এেজ  গ্রযহর মানুযষর প্শু হেযার মে 
জবসিনযির দরোর প্য়ি বেি? আপ্জি হ়েে বলযবি বয,  উিার বো মাংস লােযব িা, উজি 
জবসিনি  াযেি।  বো অোে ধযমনর প্শু বজল বা আমাযদর কুরবাজির মযধয েোৎ থােল জে,   
কুরবাজিও বো আল্লাহর ববজদযে প্শু বজল,  োই ি়ে  জে? আপ্জি যখি  মাংস জেযি খাি েখি 
বোি জবসিনযির েথা জ ন্তা েযরি িা এবং এযে বোি সমস্যাও িাই।  মাংস খাও়োযে সমস্যা 
িাই ( যজদও ভাল জেে ু িা) ,  প্শু হেযা েরযেও সমস্যা িাই ( এ াও জবেজেনে) ,  জেন্তু আপ্জি 
এেজ  জবযেষ জদযি ঘ া েযর লাখ লাখ প্শু হেযা েরযবি শুধ ু এই োরযি বয,  বোি এে স্রষ্টা 
খুব খুজে হযবি,  এ ার বযৌজিেো জে? স্রষ্টার জে এইসযবর আসযল দরোর আযে? স্রষ্টা জে এই 
জদিজ যে স্মরণ েযর রাখার িযে এর বথযে ভাযলা জেে ু জবেল্প বপ্যলি িা? প্শু হেযার মযধয 
জদয়েই এে া জদিযে স্মরণ েরযে হযব? লাখ লাখ প্শুহেযার মাযে উজি জে জবেৃে আিন্দ লাভ 
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েযরি? এেিি সবনজ্ঞািী স্রষ্টার প্রাি হেযার বথযে বব ার জবেল্প/ BETTER ALTERNATIVE জেে ু জে 
মাথা়ে আযস িাই? 

আবার বািযব আমরা SACRIFICING MENTALITY এর জেেুই বদখযে প্াজর িা।  সবাই বে োর 
বথযে ব়ি েরু া জেিযব বস া জিয়ে বযাি থাযেি।  আিোল আবার িেুি  ালু হয়েযে কুরবাজির 
েরুর সাযথ বসলজে জদয়ে বসাশ্যাল জমডী়ো়ে আপ্যলাড বদ়ো।  েরু জেযিই সবার আযে োর েজব 
েুযল বেসুবযে আপ্যলাড জদযব।  যাযে দুজদি প্র িবাই/ েথােজথে জবসিনি জদযবি,  োযর জিয়েই 
োিলাজম! !  ে়ে িযি সজেে ভাযব মাংস জবেরি েযর বস া জিয়েও সযন্দহ আযে।  যজদও জেেুর 
অনুসারী জদয়ে জেে ু যা াই েরা ভুল হযব, জেন্তু কুরবাজির োৎপ্যন স্ব়েং মুজমিকুলই অনুধাবি 
েযরি িা।  ববজের ভাে মুসলমািরা জে োহযল োযদর ধমন গ্রন্থ বযুেি িা,  িাজে বযুেও মািযে 
 াি িা।  আর ব়ি অংেই এ া ধুমধাম েযরই প্ালি েযরি।  

এো়িা আপ্জি বো  বো  জেশুর সামযি এে া প্রাজিযে ধযর ববাঁযধ িবাই জদযেি, জেশুজ র 
সাইেলজিযে জেরেম প্রভাব প়্িযে প্াযর বস া জে বভযবযেি েখিও? এ া অযিযের বিযত্র স্থা়েী 
রমা/ TRAUMA জহযসযব োি েরযে প্াযর।  এই বযাপ্াযর আিোল সাইজর়োজরস্টরা বাবা- মাযদর 
সাবধািও েযরি।  

শুধু োই িা,  এই জবসিনযির োহািীযে অনুপ্রাজিে হয়ে আল্লাহর সাজন্নধয লাযভর আো়ে জিযির 
সন্তািযে িবাই েযর বেযলযে এমি ঘ িা আমাযদর বাংলাযদযেসহ সারা দুজি়ো়ে আযে।  
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কুরআি জে মািব রজ ে 
 
- আো েুই আমাযে বল বয,  কুরআযি জে েযর মুসার সময়ের োসিেেনাযদর বে বেরাউি এবং 
ইউসুযের সময়ের োসিেেনাযদরযে রািা বলা হয়েযে।  বাইযবযল ইউসুে এবং মুসা দুইিযির 
সময়ের োসিেেনাযদর বে বেরাউি বলা হয়েযে।  অথ  কুরআি আলাদা েযর রািা এবং 
বেরাউি বযলযে।  বমাহাম্মাদ জে েযর িািল ইউসুযের সময়ে োসিেেনাযদর বে রািা বলা হে।  

- বোি বেরাউি মাযি বো িাজিস,  োই িা? 

- হুম,  এ া এে া  াইয ল/  উপ্াজধ,  বোি বযাজির িাম ি়ে।  

- ধর ,  আজম এে া েল্প বললাম এভাযব,  ‘বমাল্লা বদযের বা়িী জেয়ে আযরা  ার খাি জবয়ে 
েরল,  বমাল্লা এখি  ার  ারজ  বউ জিয়ে খুব সুযখ আযে।  বমাল্লা অযিেগুলা বাচ্চা প়্েদা েরার 
স্বপ্ন বদযখ,  োরণ জরজিযের মাজলে বো আল্লাহ’।  এখি আমাযে বল,  এখাযি বমাল্লা বে? 

- বমাল্লা আবার বে হযব,  এ া বো বংে উপ্াজধ,   েুই বো স্পষ্ট েযর বোি বমাল্লা বা বযাজির 
িামই উযল্লখ েজরস িাই।  আজম জেভাযব বেুব বোি বমাল্লার েথা হযে? 

- জেে ধযরজেস।  এখি আমাযে বল,  বোর সবনজ্ঞািী স্রষ্টা জে িািে িা বেরাউি আসযল বোি 
বযাজি? 

- িািযব িা বেি,  আল্লাহপ্াে সব িাযিি।  

- োহযল আমাযে বল,   কুরআযি বোি বেরাউযির িাম আযে? মুসার সাযথ বভিাল েযর বোি 
বেরাউি ডুযবজেল? োর িাম জে? 

- ( মাথা  ুলোযে  ুলোযে)  অযাাঁ,  িাহ মাযি,  োে কুরআি বযল িাই,  কুরআযি শুধু বেরাউি 
বলা আযে।  

- োহযল জে এই ি়ে  বয,  বোর সবনজ্ঞািী স্রষ্টা বা আল্লাহ বেরাউি বলযে বোি মানুষযেই বযুে 
জিজেল? 

উজি কুরআযি িাজে সবজেেু সুস্পষ্ট এবং জবিাজরে বযাখা েযরযেি,  বো এে গুরুত্বপূ্ণন বযাপ্ার 
বেি উযল্লখ েরল িা? উজি িািযেিই িা বয বেরাউি এে া উপ্াজধ।  কুরআযির জলখে এে া 
উপ্াজধযে ( বেরাউি)  বযাজির িাম জহযসযব জিয়েযেি।   

বরং েুই জে িাজিস বয বাইযবযল অযিে বেরাউযির িামসহ উযল্লখ আযে।  এযিযত্র বো বাইযবল 
কুরআযির বথযে এজেয়ে আযে।  

রািা েব্দজ  ইংযরজি,  এজ  জহব্রু বা জমেরী়ে ি়ে। জমেরী়েরা োযদর রািাযদর বে Nswt Bity 
বলে,   ইংযরজি েব্দ “বেরাও”/ PHARAOH আসযল ধার েরা েব্দ,   এজ  গ্রীে  Φαραώ 
(Faraó) েব্দ বথযে এযসযে।এই Faraó েব্দজ  আবার জমেরী়ে েব্দ “বপ্র- আ /  PER-AA” বথযে 
এযসযে,   যার মাযি “ব়ি ঘর / GREAT HOUSE”  
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েুই জে িাজিস বয বাইযবযল প্রা ীি জমেযরর োসিেেনাযদর ‘রািা’ উপ্াজধও বদ়ো আযে,  বযমিঃ 

SHISHAK বে জমেযরর ‘রািা’ বলা হে (1 KGS 11: 40; 14: 25; 2 CHR 12: 2,  9) 

KING SO (2 Kgs 17: 4) 
PHARAOH NECHO,  KING OF EGYPT (EXODUS 6:11) 
PHARAOH CHAFRA,  KING OF EGYPT (JER. 44:30) 

বাইযবযল বেরাউি জে অযথন বযবহার েরা হয়েযে বস াও বেুযে হযব।  বোরা বো জিযির মে 
কুরআযির জিযির অথন ববর েজরস,  জিস্টািযদরও জিযিযদর অথন আযে।   

কুরআি বাইযবযলর অযিে জেেুযে জিযির প্জরভাষা বযবহার েযরযে,  বযমি এে া বাইযবযলর 
 জরত্র প্জ োর/Potiphar বে কুরআি উযল্লখ েযরযে আল- আজিি িাযম,  এই আল- আজিি িাযম 
জেন্তু প্রা ীি জমেযর বেউ জেল িা,  জেন্তু কুরআি উযল্লখ েযরযে োর প্জরভাষা়ে।  জেে এেইভাযব 
বাইযবল েখিোর জমেরী়ে প্জরভাষা়ে বেরাউি উযল্লখ েযরযে জমেযরর রািাযদর 
বেুাযে। বেরাউযির মাযি হযে,  ‘ব়ি বাজ়ি/ BIG HOUSE’,  যা জদয়ে বসখািোর সরোর,  
োসিবযবস্থা বা ROYAL PALACE/ রািার প্রসাদ বেুাি হে। বযযহেু বেরাউিরা েখি জমেযরর 
এেেত্র োসিেেনা জেল,  োই সরোর এবং রািা প্রা়ে এেই বযাপ্ার জেল।  আর এই বযাপ্ার া 
বমাহাম্মযদর সম়েও সবাই িািে।  

কুরআি জেন্তু ‘রািা’ ( আরজব- মাজলে)  উপ্াজধ আজবষ্কার েযর িাই।  বরং বাইযবযল ইউসুযের 
েযল্প ‘রািা ( বমযলে- জহব্রু) ’ এবং ‘বেরাউি’ উভ়েই উযল্লখ আযে (Genesis 39:20 ,  40:1,  

40:5,  41:6)।  আযরা মিার বযাপ্ার হযে,   বাইযবল জমেযরর রািা বেুাযে ‘রািা/ বমযলে’ এবং 
‘বেরাউি’ উভ়েই বযবহার েযরযে (Exodus 6:11 and 13),  বয া আবার কুরআি েযর িাই।  

বাইযবল জেি রেমভাযব বেরাউি বে বজুেয়েযে,  যখি  বেরাউি িােী়ে স্বাযথন জেে ু েযরযে েখি 
বযলযে ‘জমেযরর রািা’,   যখি  বস জিযি স্বাযথন জেে ু েযরযে,  েখি বলা হয়েযে বেরাউি,   
যখি  এই দুই বযাপ্ার এেযত্র বেুাি হয়েযে েখি ‘বেরাউি জমেযরর রািা’ বলা হয়েযে।  

মুসজলমরা ভাযবি বয রািা AMENHOPHIS IV (c.1352-1338 BC) জেযলি প্রথম রািা যাযে 
বেরাউি িাযম ডাো হে।  োরা এও ভাযবি মুসার জহিরে হয়েযে  AMENHOPHIS IV 
োসিোযল বা প্যর,   জেন্তু মুসা এবং জহিরযের( Exodus)  CHRONOLOGY বযাপ্াযর বাইযবল 
প্রেেত্ত্বজবদযদর মাযে জবেেন আযে অযিে।  জেন্তু ববজেরভাে বাইযবল েলার মযি েযরি বয,   
মুসার জহিরে হব়েযে Amenhophis IV এর োসিোল প্যূবন।  োর মাযি এর আযে বেরাউি 
উপ্াজধ বযবহার হে িা।  বাইযবযলর JUDGES 11:26 এবং KINGS 6:1 আ়োে দুয া প্যনাযলা িা 
েরযল বদখা যা়ে বয মুসার জহিরে হয়েযে প্রা়ে ১৪৫০ BC এর জদযে ( এ বযাপ্াযর আযরা েথয 
প্রমাি আযে) ,   যা Amenhophis IV (c.1352-1338 BC) এর োসিামযলর অযিে আযে।  এখাি 
বথযে এ া স্পষ্ট বয মুসার সম়ে জমেযরর জযজি রািা জেযলি,   ো জেল বেরাউি Amenhophis 

IV এর অযিে আযে।  এই CHRONOLOGY জহযসযব মুসার সময়ে জমেযরর রািাযে বেরাউি বলা 
হে িা।  বস জহযসযব আবার কুরআি ভুল হয়ে যাযে,   োরণ মুসার সময়ে োসিেেনাযদর 
বেরাউি বলা হে িা।  
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আবার হযে প্াযর কুরআযির জলখে এে া উপ্াজধযে ( বেরাউি)  বযাজির িাম জহযসযব জিয়েযেি।  
োই এেই উপ্াজধর অেিি বে বেরাউি িা বযল রািা বযলযেি।  

আমার প্রশ্ন হযে,  বোরা জে বাইযবল বে মাজিস? 
- িাহ,  বাইযবল বে মািা যা়ে িা,  বাইযবল জবেৃে হয়ে বেযে 

- োহযল বয জিজিস জবেৃে হয়ে বেযে,  োর সাযথ কুরআযির েুলিা েরজেস বেি? এমিযো 
হযে প্াযর,  বাইযবযলও ইউসুযের সময়ে োসিেেনাযদর রািা বলা হে,  প্যর জবেৃে হয়ে বেযে।  
বয জিজিসযে বোরা জিযিরাই সজেে েথয বসাসন বযল মাজিস িা,   বস াই আবার প্রমাি জহযসযব 
ব যি আজিস জেভাযব? এ া বো ভণ্ডাজম,  োই িা? 

- বাইযবল আযে সজেে জেল,   এখি আর িাই।  

- োহযল কুরআি এখি সজেে আযে োর বেরাজন্  জে েযর বদস? আর বাইযবযল ভুল আযে বস া 
বোরা জে েযর ববর েরজল,  বোযদর কুরআযির আযেই বাইযবল এযসজেল,  োহযল কুরআি বয 
বাইযবল বথযে েজপ্ েযর িাই োর বেরাজন্  জে? আর েুই জিযিই বো বলজল বয কুরআি 
িাজিযলর সম়ে এেমাত্র েথয বসাসন জেল বাইযবল এবং বসই বাইযবযল ‘রািা’ ও ‘বেরাউি’ জিয়ে 
ভুল বলা জেল।  োর মাযি এই া বমযি জিজেস বয,  অযিে জেে ু বোরাও েখিোর েথয বসাসন-  
বাইযবল বথযেই েজপ্ েযরজেস? 

- োলে ু প্যাাঁ াল প্াজরস িা,  েুই বোর মে ভাবযে থাে,  আজম আমার কুরআি আর হাজদস ো়িা 
বোি যুজিই খাব িা,  বযাস।  

- আো জেে আযে,  েুই বযযহেু িাযমর বযাপ্ার েুযলজেস,  বোযে কুরআযির িাম জিয়ে 
িজ লোর আযরা এে া উদাহরি জদজে,  প্ারযল েুই এর সমাধাি বদ়ে।  

এব্রাজহজমে ( মুসলমাি,  ইহুজদ,  জিস্টাি)  ধযমন দুইিি মাজর়োম/ MARRY জেল।এেিি হযে ঈো 
িবীর মা-  মাজর়োম।  আযরেিি হযে ইমরাযির বময়ে এবং হারুি ও মুসার ববাি - জমজর়োম।  
এই দুইিযির ( মাজর়োম এবং জমজর়োম)  মাযে েোৎ হযে প্রা়ে ১২০০ বেযরর ববেী।   

কুরআযি এই ঈসার িবীর মা- মাজর়োম বে জেি িা়েো়ে দুইভাযব ভাযব সযবাধি েরা হয়েযে 
ভুল ভাযব।  

১ম বার-   বলা হয়েযে ‘হারুযির ববাি’ -  বয া ভুল 
২়ে বার-  বলা হয়েযে ‘ইমরাযির বময়ে’ -  বয া ভুল  
৩়ে বার-  আবাযরা বলা হয়েযে,   ‘ইমরাযির বময়ে’ – বয া আবারও ভুল  

জিয  প্রজেবাযরর সাযথ সম্পজেনে কুরআযির আ়োে গুলা বদ়ো হল-  

১ম বার-  বলা হয়েযে ‘হারুযির ববাি’ - বয া ভুল 

“বহ হারূণ- ভাজেিী,  বোমার জপ্ো অসৎ বযজি জেযলি িা এবং বোমার মাোও জেল িা 
বযজভ াজরিী” ( ১৯ িাবার সুরা মাজর়োম,  ২৮)  
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২়ে বার-  বলা হয়েযে ‘ইমরাযির বময়ে’ -  বয া ভুল  

“আর দৃষ্টান্ত বণনিা েযরযেি ইমরাি- েি়ো মজর়েযমর,   বয োর সেীত্ব বিা়ে বরযখজেল।  অেঃপ্র 
আজম োর মযধয আমার প্ি বথযে িীবি েুাঁযে জদয়েজেলাম এবং বস োর প্ালিেেনার বািী ও 
জেোবযে সযেয প্জরণে েযরজেল।  বস জেল জবি়ে প্রোেোরীিীযদর এেিি” ( ৬৬ িাবার সূরা 
আে- োহরীম,  ১২)  

৩়ে বার-  আবাযরা বলা হয়েযে,  ‘ইমরাযির বময়ে’ -  আবারও ভুল 

“ইমরাযির স্ত্রী যখি  বলযলা- বহ আমার প্ালিেেনা!  আমার েযভন ( ঈসার মা মাজর়োম)  যা রয়েযে 
আজম োযে বোমার িাযম উৎসেন েরলাম সবার োে বথযে মুি বরযখ।  আমার প্ি বথযে েুজম 
োযে েবলু েযর িাও, জিশ্চ়েই েুজম েবণোরী, সবনজ্ঞাে”। ( ৩ িাবার সূরা, আল ইমরাি,  ৩৫)  

“যখি  বেযরেোেণ বলযলা,   বহ মারই়োম আল্লাহ বোমাযে োাঁর এে বািীর সুসংবাদ জদযেি,   
যার িাম হযলা মসীহ- মারই়োম- েি়ে ঈসা,   দুজি়ো ও আযখরাযে জেজি মহাসম্মাযির অজধোরী 
এবং আল্লাহর ঘজিষ্ঠযদর অন্তভূনি”। ( সূরা আল ইমরাি,  ৪৫)  

বযাপ্ার হযে আরজবযে জমজর়োম মাযিই মাজর়োম ( ممري ) ।  োই এেই িাম হও়োযে কুরআযির 
বলখে এই দুই মাজর়োম ( জমজর়োম এবং ঈো- মাজর়োম)  বে গুজলয়ে বেযলযেি।  উজি এ াও 
বযুেি িাই ‘ইমরাি’ বে জেযলি।  অেজদযে বাইযবযল বযাপ্ার া স্পষ্ট,  জমজর়োযমর দুই ভাই মুসা 
ও হারুি এবং োর বাবার িাম ইমরাি।  অথ  কুরআযির বলখে স্পষ্ট েযর বযল বযযে প্ারল 
িা!  কুরআযির বলখে ইমরাি বে মাজর়োম ( ঈো িবীর মা)  এর বাবা জহযসযব মযি েযরযেি।  
বমাহাম্মদ অযিে ইহুজদ এবং জিস্টািযদর সাযথ বযবসা েযরযেি,  োযদর োে বথযে উজি অযিে 
েথয বপ্যেি,  হ়েে বোিভাযব এই ভুল উজি কুরআযিই েযর বযসযেি।  এই জবপ্দ বথযে বাাঁ যে 
েথােজথে মুসজলম APOLOGITS- রা িেুি িেুি জথওজর ববর েযরযেি আিোল।  েযব োরা 
কুরআযির জেিজ  িা়েোর ভুযলর মযধয শুধু এেজ র ( ববাি)  বযাপ্াযর েথা বযলি ( বিা়িাোজল 
কুযুজি) ,  বাজে দুয ার ( ইমরাযির বময়ে)  বযাপ্াযর জেে ু বলযে প্াযরি িা।   

োরা বযলি হারুযির ববাি মাজর়োম বলযে আসযল বেুাি হয়েযে হারুযির বংেধযরর ববাি,   
েযব সরাসজর ববাি ি়ে ,   এেই বংযের ববাি।  বসািা েথা বসই মুজমি “রুপ্ে ইজিি”  ালু 
েযর বদি।  জেন্তু আসল বযাপ্ার হযে ঈোর মা মাজর়োম হারুযির বংেধযরর( NOT DIRECT 

DESCENDANT)  বেউ ি়ে  ( বস দাউযদর বংেধর) ,   আবার আযরা দুয া আ়োযে আল্লাহ্ 
এযেবাযর সুস্পষ্ট েযর বযল জদয়েযেি বয ইমরাযির বময়েই হযে ঈোর মা মাজর়োম।  বখ়োল 
েযর বদখ,   এেইসাযথ বলা আযে ইমরাযির বময়ে এবং হারুযির ববাি।  যেই বোরা বোযদর 
‘রুপ্ে ইজিি’  ালু েযর বাাঁ াযে ব ষ্টা েজরস,   এই জবপ্দ বথযে বাাঁ যে প্ারজব িা।  এ া বো 

োেোলিও হযে প্াযর িা,   ইসলাযমর ইজেহাযস এমি আিগুজব িজির িাই।  ( অযিযে আবার 
জিযি জিযিই শুদ্ধ বরোযরন্স ো়িা বাজিয়ে বাজিয়ে বযলি ‘হারুি’ িাযমর আযরেিি জেল,  যা 
অযথিজ ে ি়ে )  
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এো়িা ইবযি োজসর োর োেজসযর বযলি,   রাসুযলর স্ত্রী আয়েোও ভাবে ঈোর মা মাজর়োম 
হারুযির ববাি এবং ইমরাযির বময়ে।  বমাহাম্মদ ো়িা আয়েো বোযথযে এই েথয বপ্ল োহযল? 
আয়েো িা খুব বজুদ্ধমেী এবং প্রজ্ঞাবাি!  োর মাযি বেুাই যাযে বোযদর আযলমযদর ভণ্ডাজমর 
যুজি োযি লােযে িা আর।  

বোর জে মযি হ়ে  বর,  এইসব োাঁিাখুজর যুজি এই যমািা়ে োউযর খাও়োযে প্ারজব? এইরেম 
আযরে া উদাহরি জে কুরআি বা হাজদস বথযে বদখাযে প্ারজব,   বযখাযি প্বূনপ্রুষযে ভাই বা 
বাবা বাজিয়ে বদ়ো হয়েযে? ধর  আমরা বো সবাই ইসমাইযলর বংেধর,   এখি েুই জে বোি 
বমাযমিা িারীযে বলযে প্ারজব,   “বহ ইসমাইযলর ববাি”!  বযাপ্ার া শুধু হাস্যেরই ি়ে ,   
কুরআি,   হাজদস বা ইজেহাযসর বোথাও এমি িজির িাই।  

ধর , বোর িযন্মর ১৪০০ বের   আযে বোর বোি এে প্বূনপ্ুরুষ দাদা জেযলি, িাম - আলী,  
বসই দাদার এে বেযল জেল- আিাদ, আর বেনমাযি বোর এে ববাি আযে- োরহািা 
এখি আজম প্রথমবার বললাম,  আিাযদর ববাি োরহািা,  এরপ্র আজম দু- দুইবার সুস্পষ্ট েযর 
বললাম,   োরহািা হযে আলীর ( BIOLOGICAL)  বময়ে।   

এখি আমাযে বল দুজি়োর বোি ববকুব আযে বয বলযব এই োরহািা আসযল বোর ববাি,  বোর 
প্বূনপ্রুুষ আিাযদর ববাি ি়ে? বোি ববকুব বলযব বয ‘িাহহ মাযি. . . ইয়ে আসযল এখাযি ববাি 
ও বময়ে বলযে রুপ্ে অযথন বেুাি হয়েযে! ’ এ া বয ধরা খাও়োর প্র বোিমযে খ়িকুয া ধযর 
বাাঁ ার ব ষ্টা ো এেদম প্জরষ্কার।  

সূরা আল ইমরাি,  ৩৫ আ়োযে এযেবাযর সুস্পষ্ট েযর বযল জদযেি আল্লাহ্,  ঈো- মাজর়োম 
ইমরাযির বউয়ের েভনিাে সন্তাি,   এরপ্যরও েযািা বপ্াঁ াির মাযি বদজখ িা।  বোযদর জে এইসব 
কুযুজি জদযে লজ্জাও েযর িা? 

এে া িরুরী বযাপ্ার হযে, যজদ ধযরও বিই প্বূনসুরীযদর িাযমর সাযথ জমল বরযখ িাম বলা 
হয়েযে,  োও ভুল হযব, োরণ এেই প্বূনপ্রুুযষর োউযে আমরা ভাই /  ববাি বজল িা,   আমরা 
হ়েে ববজের ববেী প্তু্র /  েো বলযে প্াজর ( বস াও  ভলু হযব আসযল) ,   ধর  েুই বমাল্লা 
বংযের বপ্ালা,   আজম যজদ বজল,   “জেযর বমাল্লা বংযের ভাই” এর মাযি হযব আজম বোযে এবং 
বোর সমোলীি বমাল্লা বংযের সবাইযে বেুাজে,   ১৪০০ বের  আযের বোর বমাল্লা বংযের 
বোি প্বূনপ্রুুষযে ি়ে  - এ া েমি বসন্স।  ( যজদও আমরা এভাযব েথাই বজল িা)  

আল্লাহ বো সবনজ্ঞািী,  উজি বহু আ়োযে বযলযেি বয,  উজি কুরআযি সবজেেু এযেবাযর প্াজির 
মে প্জরষ্কার এবং জবেদ বযাখযা েযর বযলি,  যাযে আমরা বজুে।  িা  বেুযল আবার গ্রন্থ িাজযল 
েযর লাভ জে!  

োহযল উজি িাস্ট বযল জদযলি িা বেি ‘হারুযির ববাি জমজর়োম’ অথবা ‘ইমরাযির বময়ে 
জমজর়োম’,  বোমাযদর ঈোর মা মাজর়োম ি়ে।  উজি জে িািযেি িা বয উিার অনুসারীরা এে 
সময়ে এই জিয়ে মাইিোর জ প্া়ে প়্িযব? োযদর সম্মাি রিাযথন অন্েে প্জরষ্কার েযর বলযে 
প্ারযেি,  োই িা? এে া হযে যুজির বিার,  আযরে া হযে বিাযরর যুজি।  এ া বো বিার 
েযর খাও়োির মে কুযজুি! !  
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- হুম বেুলাম,  সমস্যা বয ! !  জেে ু ঘাপ্লা মযি হযে আসযলই!   

আো জেে আযে,  এখি অে প্রসযঙ্গ যাই,  েুই জে ‘ইরাম’ েহযরর িাম শুযিজেস,  এ া ১৯৭৩ 
এর আযে বেউই িািে িা,  অথ  বদখ,  োেিাল জিওগ্রাজে আজবষ্কার েযরযে ১৯৭৩ সাযল।  
এই েহর  ১৪০০ বের  আযেই কুরআযি জলখা জেল।  কুরআি আল্লাহর বািী িা হযল এই েহযরর 
িাম িাযি জে েযর এে আযে? 

- হা হা,  েুই বোযথযে এইসব েথয প্াস বর? েুই বো আযেও বদখজে বয প্িপ্ােদুষ্ট সব 
ওয়েবসাই  আর প্ত্রপ্জত্রো বথযে েথয সংগ্রহ েজরস।  েুই জে ইউজ উব/ YouTube বথযে বোি 
জভজদও বদযখ বা অিলাইযি যাই প্াস োই খাস? বোরা হজেস বসসব মানুষ যারা বযল,  েরুর 
মাংযস আল্লাহু জলখা আযে,   োযের প্াো়ে আল্লাহু জলখা প্া়েজে,   বমযঘর মাযে আল্লাহু জলখা 
প্া়েজে ইেযাজদ।  এইসব শুযিই বোযদর ঈমাি মিবুে হ়ে।  PEER REVIEWED JOURNAL এর 
িাম শুযিজেস িীবযি? 

- হুম,   শুযিজে, আধুজিে জবযশ্ব সবযথযে জিভনরযযােয েথযসুত্র বসগুলা।  

- োহযল বোি PEER REVIEWED ARCHAEOLOGICAL JOURNAL উযল্লখ েযরযে ‘ইরাম’ েহযরর 
েথা,  আমাযে বদখা বো প্ারযল! !  বপ্য়েজেস বো মযি হযে ইউজ উব বা অিলাইযি প্িপ্ােদুষ্ট 
বোি সাই  বথযে।  বদখা মাত্রই আল্লাহু আেবর বযল লাে জদয়েজেস।  ভাজবসও িাই এই া ভু়ো 
হযে প্াযর।  েথয বো ববর েজরস সব ইসলাজমে  েমা প্য়ি! !  

- এখি বল বোথা়ে বপ্য়েজেস এ া? 
- এইে,  NATIONAL GEOGRAPHIC উযল্লখ েযরজেল আর জে।  

- বব া ববকুব,  োেিাল জিওগ্রাজেে জে এই েযথযর িযে জিভনরযযােয বসাসন? এ া জে PEER 
REVIEWED ARCHAEOLOGICAL JOURNAL? োরা যা ইো বপ্াস্ট বদ়ে,  জবজ্ঞাি অজবজ্ঞাি 
সবজেেুই।  েুই  া়েযল ( জবযেষ বিযত্র)  বোর বপ্াস্টও জদযব।  আর এ া আজবষ্কার েযরজেল বে? 

- এইে, ( এে  ু বেযে)  NATIONAL GEOGRAPHIC ই আজবষ্কার েযরজেল 

- বোর জ্ঞাযির বাহার বদযখ আজম সজেয হোে! এইসব েই প্াস বর? NATIONAL GEOGRAPHIC 
জে এইসব োি েযর বব়িা়ে? েমি বসন্স বযলও বো জেে ু থাোর েথা, োই িা?  

এইবার বোযে বজল আসল  োহািী।  ‘ইরাম’ েহর  আসযল েখিোর আরবযদর ববদুইিযদর মাযে 
এে া অজেপু্রােি রুপ্েথা/ বপ্ৌরাজণে োহািী/ বলােেথা জেল। বসখািোর মানুষ জবোল 
আেৃজের/ GIANT জেল।  িা়েোজ যে Rub-el-Khali বা “Empty Quarter” বলা হে।  োরা ভাবে 
এ া হযে GHOST PRIEST বা োজন্ত্রেযদর িা়েো।  োরা অযিে ধিী জেল,  োযদর মুল সম্পদ 
জেল এেরেযমর সুেজন্ধ/ Aromatic Resin, বয া োরা জবজর েরে।  কুরআযি এর িাম উযল্লখ আযে 
‘ইরাম’ বা ‘জপ্লাযরর েহর ’।  
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“আপ্জি জে লিয েযরিজি,  আপ্িার প্ালিেেনা আদ বংযের ইরাম বোযত্রর সাযথ জে আ রণ 
েযরজেযলি,  যাযদর তদজহে েেি  িম্ভ ও খুাঁজ র ো়ে দীঘন জেল এবং যাযদর সমাি েজি ও 
বলবীযযন সারা জবযশ্বর েহরসমূযহ বোি বলাে সৃজিে হ়েজি” ( ৮৯ িাবার সুরা আল-  োির,  ৬- ৮)  

সবনপ্রথম ১৯৬৪ সাযল ইোজলর  প্রেেত্ত্বজবদ-  PAOLO MATTHIAE এবং োর েজলে ROME LA 

SAPIENZA জমযল  জসজর়ো আযলযপা েহর  বথযে ৩৫ মাইল দজিি- প্জশ্চযম Tell Mardikh েহযরর 
মাজ র জিয  এেজ  েহর  খুযি প্াি।  এজ  জেল প্রা়ে ৪৩০০ বেযরর প্রুাি।  এর মুল জভজিযে 

বখাদাই েযর জলখা জেল-  IBBIT-LIM,  KING OF EBLA। ইবলা েহর  ধ্বংস হয়েজেল 2240 B.C বে।  
বসখাযি প্রা়ে ১৪০০- ১৮০০ মে মাজ র বই / CLAY TABLET প্াও়ো জেয়েযে।  এযদর জেে ু জলখা 
জেল সুযমজর়োি ভাষা়ে,   জেে ু CANAANITE ভাষা়ে,   এর িেুি িামেরি েরা হ়ে -  ইবলাই ।  
বসখাযি প্াও়ো  যাবযলয  অযিেগুলা েহযরর িাম উযল্লখ জেল,  োর মযধয এে া জেল ‘ইরুমা’ 
বা ‘City of Towers/ জপ্লার’ েহযরর েথা।  ‘ইরাম’ েব্দ া আসযল বসই েহযরর এে া উপ্াজধ 

জেল,  আসল িাম ি়ে।  বযমি আজমজরোর New York েহরযে বযল ‘THE BIG APPLE’। এর আসল 

িাম হযে ‘উবার’ বা ‘UBAR OF THE HIGH TOWERS’। বসই  যাবযল  জেন্তু ‘আল্লাহ’র িাম 
প্াও়ো যা়ে িা,   জেন্তু ইহুজদযদর স্রষ্টা YAHWEH এর সংজিপ্ত িাম -  ‘ই়োহ’ প্াও়ো জেয়েযে।  
এর মাযি জে দা়িাল োহযল ( মু জে হাজস)  ! !   

এমিজে এই  যাবযলয  ব্লযাে মযাজিেধাজর োজন্ত্রেযদর রািধািী জহযসযব ‘ইরাম- উবার’ িামও 
উযল্লখ আযে-  জেে বযমি া ববদুইিযদর মাযে বলােেথা জেল।  

ইবযি ইেহাযের জবখযাে জসরাযে রাসুলুল্লাহ বই  প়্িযল বেুা যা়ে বয,  মজদিার ইহুজদরা 
বমাহাম্মযদর িাম বোিার অযিে আযে বথযেই আদ এবং ইরাযমর বলােেথা িািে।  মুেজরেরাও 
িািে এই েল্প।  হযে প্াযর বমাহাম্মাদ োযদর োে বথযে শুযিযে,  হযে প্াযর এই বলােেথা 
প্রুা আরযবর মানুষই িািে।  ( সুত্র-  A Guillaume,  The Life of Muhammad,  A translation of 

Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah,  pp. 197-198) 

এরপ্র ১৯৭৩ সাযল Filmmaker NICHOLAS CLAPP এবং Archaeologist/ প্রেোজত্ত্বেজবদ JURIS 

ZARINS এে া জ ম জিয়ে ওমাি এর বধাোর/ DHOFAR PROVINCE যাি ।  উিাযদর দযল মাত্র 

এেিি প্রযেেিাল প্রেোজত্ত্বেজবদ জেযলি- JURIS ZARINS,  আর অেিি CLAPP জেযলি 
অযপ্োদার/ েযখর প্রেোজত্ত্বেজবদ।  োরা Ash Shisar িাযমর এে কুযপ্র োযে খিি  েযর খুযি 
প্াি এই ‘ইরাম- উবার’ েহর।  Nicholas Clapp সবনপ্রথম উবার েহযরর িাম িািযে প্াযরি 
Arabia Felix িাযমর এেজ  বই বথযে বয া জলযখজেল Bertram Thomas. আযলেযিজন্দ্র়োি এেিি 
Geographer,  যার িাম Claudius Ptolemy োর তেজর েরা মযাপ্ এ এেজ  স্থাযির িাম 
জদয়েজেযলি ‘Omanum Emporium’,  এই িা়েোযেই Nicholas Clapp ‘ইরাম- উবার’ বযল সযন্দহ 
েযরজেযলি।   

মিার বযাপ্ার হযে োযদর জ যমর এেমাত্র প্রযেেিাল প্রেোজত্ত্বেজবদ Juris Zarins জিযিই এই 
আজবোযরর সাযথ এেমে জেযলি িা।  ১৯৯৬ সাযলর এে ইন্ ারজভউযে উজি বযলযেি আরযবর 
ইজেহাস এবং ক্লাজসেযাল ব ক্স  অনুযা়েী,  উবার বোি েহরই  ি়ে ,  এ া এে া REGION/এলাো 
এবং এে া বোষ্ঠী/ বোত্র।  উজি বযলি Claudius Ptolemy এর মযাপ্ বথযেই এ া প্জরষ্কার,  উজি 
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যার িাম জদয়েজেযলি IOBARITAE.  প্রেোজত্ত্বেজবদ  ZARINS বযলি, এ া One Thousand and One 

Nights এর মেই এে া রুপ্েথা/ বলােেথা মাত্র।  উজি এ াও বযলি বয,  এই েহর  ধজুল েয়ি 
ধ্বংস হয়েযে বযল আমরা বোি প্রমািও প্াই িাই।  

( মু জে বহযস) প্রেোজত্ত্বেজবদ Juris Zarins প্রবেনীযে বযলযেি বয ‘ইরাম- উবার’ ইয়েযমি এর 
Habarut িাযমর বোি এে িা়েো হযে প্াযর।  েযব বস াও জিজশ্চে ি়ে।  
 
SAUDI ARABIAN PRESS োযদর এই অনুসন্ধাি জিয়ে সযন্দহ প্রোে েযর বযল বয অই িা়েো়ে 
এমি আযরা অযিে েহরই  প্াও়ো বেযে,  এমিজে ‘ওবার’ িাযমও এে েহর  প্াও়ো বেযে।  

Filmmaker Nicholas Clapp জিযিই োর বই  KING OF UBAR বে বোি প্রমাি হাজির েরযে 
প্াযরিজি।  উজি িাস্ট উিার ধারিা বযল বেযেি।  

H. STEWART EDGELL ( ভূজবজ্ঞািী),  NIGEL GROOM(আরব ইজেহাসজবদ)  ইেযাজদ আযরা অযিযেই 
‘ইরাম- উবার’ জিয়ে সযন্দহ প্রোে েযরযেি।  

এই  যাবযল গুলা বথযে জযজি অথন বা িামগুলা ববর েযরযেি জেজি জেযলি এজপ্গ্রাোর Giovanni 

Pettinato. উিার বসই  যাবযল  অনুবাদ জিয়ে জবোল জবেেন আযে,  োরি শুধু উজি এোই এর 
অনুবাদ েযরযেি,  অযিেিি জমযল এর অনুবাদ েযরি িাই।  এেিি অনুবাদে জদয়েই বযাপ্ার া 
বযাখযা েযর হয়েযে।  

বো জে বেুজল এেিি? ‘ইরাম’ এবং ‘উবার’َজে এেই েহর  জেল,   িাজে উবাযরর মাযে ইরাম 
জেল,  িাজে এই েহর  দুয ার আসযলই বোি অজিত্ব জেল িা ( বপ্ৌরাজণে োহািী ো়িা) ? এইসব 
জিয়ে আযে অযিে সযন্দহ।  বযই প্রেোজত্ত্বেজবদ আজবষ্কার েযরযেি,   উজি জিযিই সযন্দহ 
েযরযেি োর জিযির আজবষ্কার জিয়ে।  আর এ া বোি PEER REVIEWED ARCHAEOLOGICAL 

JOURNAL প্রোজেেও হ়ে  িাই।  NATIONAL GEOGRAPHIC শুধুমাত্র Filmmaker Nicholas Clapp 

এর অজভজ্ঞো েুযল ধযর।  এমিজে NATIONAL GEOGRAPHIC এর আজ নযেযল ‘জপ্লার’ এর 
বযাপ্াযর বোি েথাই বলা হ়েজি,   অথ  বসই েহযরর িাম ‘জপ্লাযরর েহর ’।  বসখাযি েহযরর 
বযাপ্াযর জবেদ বণনিা বো দুযরর েথা,   এ াই স্পষ্ট েযর বলা হ়েজি বয,  ইরাম েহযরর সাযথ 
ইবলা েহযরর বাজণিয সম্পেন জেল।  বলা আযে,   অযিেগুলা েহযরর সাযথ োযদর বাজণিয জেল,   
আযরে িা়েো়ে ইরাম েহযরর িাম উযল্লখ আযে,   বযাস,   এই দুয াযে এে েযর মুজমিরা 
বাজিয়ে জিযে -  ইরাযমর সাযথ ইবলার বাজণিয সম্পেন জেল! !  অথ  দুয া আলাদা বযাপ্ার।  
এমিজে বসখাযি মানুষরা জবোল/ GIANT জেল বযলও বোি প্রমাি প্াও়ো যা়েজি।  বসই জিউি জে 
বযলজেল বস াও জে িাজিস? এখাযি প্য়ি বদখ-  

The names of cities thought to have been founded much later,  such as Beirut and Byblos,  

leap from the tablets. Damascus and Gaza are mentioned,  as well as two of the Biblical 

cities of the plain,  Sodom and Gomorrah. Also included is Iram,  AN OBSCURE CITY referred 

to in Sura 89 of the Koran.  [সুত্র-  Ebla: Splendor Or An Unknown Empire" by Howard La Fay 

(pp. 730-759),  National Geographic,  December 1978,  page 735-736] 
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মাথা়ে রাজখস বয,  NATIONAL GEOGRAPHIC আযলা য বযাপ্াযর বোি জিভনরযযােয েথয বসাসন 
জহযসযব েণয ি়ে।  এ া বোি PEER REVIEWED ARCHAEOLOGICAL JOURNAL ি়ে।  

সবযথযে আশ্চযন বযাপ্ার হযে কুরআযি জেন্তু ইরাম বে েহর  জহযসযবই বলা হ়ে  িাই,  বোত্র বলা 
হয়েযে,  জেে বযমি া েথােজথে ‘উবার’ েহযরর আজবষ্কারে JURIS ZARINS বযলজেযলি।   

আল্লাহ্ বযলি-  

( আল- েির, ৭) - “ইরাম বোযত্রর প্রজে,  যারা অজধোরী জেল সুউচ্চ প্রাসাযদর?” 

 

োেসীর ইবযি োজসর বথযেও আমরা বযাপ্ার া জিজশ্চে হযে প্াজর।  

“োরা আদ ইবযি ইরম  ইবযি আউস ইবযি সাম ইবযি িূযহর ( আঃ)  বংেধর জেল।  আল্লাহ 
ো’আলা োযদর মধযোর ঈমািদারযদরযে মুজি জদয়েজেযলি এবং বাজে সব ববঈমািযে ভ়োবহ 
ঘূজণনেয়ির মাধযযম ধ্বংস েযর জদয়েজেযলি।  রমােে সাে রাত্র ও আ  জদি প্যনন্ত ঐ সবনিাো 
ঘূজণনে়ি প্রবাজহে হয়েজেল।  োযে আ’দ সম্প্রদায়ের সমি োজের ধ্বংস হয়ে জেয়েজেল।  োযদর 
এেিিও ভ়োবহ োজি হযে রিা প্া়েজি।  মাথা ও বদহ জভন্ন জভন্ন িা়েো়ে প্য়ি রয়েজেল” 

এখিও জে বোর মযি হযে কুরআি বোি ঐেী গ্রন্থ?  া়েযল বোযে এর জবপ্যি এমি েয়েেে 
প্রমাি জদযে প্াজর,  আপ্ােে আিযে জবদা়ে হ ,  বিক্স   াইম জিভনরযযােয বসাসন বথযে জ্ঞাি 
অিনি েযর আসজব।  ধমন প্রমাি েরযে যাই হাযের োযে প্াস,  োই লুযে বিস! ! !  ভুলভাল 
েথয জদয়ে এভাযরি মুসলমািযদর মজিে বধালাই/ বব্রইিঅ়োে েজরস বেি? মসুলমািরা এমজিযেই 
জবজ্ঞাি আর যুজি েম বযুে!  ববজের ভাে মুসলমািযদর িা আযে কুরআযির বোি জ্ঞাি,  িা 
আযে জবজ্ঞাযির বোি জ্ঞাি।  রািা বথযে RANDOMLY দেিি মুসলমাি ধযর এযি জিযজ্ঞস ের,  
কুরআযির অথন প্য়িযে জেিা িীবযি,  বা োেজসর প্য়িযে জেিা,  হাজদস প্য়িযে জেিা, জসরাে 
প্য়িযে জেিা,   অথবা জিযি বয সুরা প্য়ি োর অথন িাযি জেিা!  বদখজব ৯৯% বলযব,  িাজি 
িা।  আর জবজ্ঞাি,  জেযলাসজে বা যুজি ববাো বো দুযরর েথা।   

[ সুত্রঃ বযযহেু এ া গ্রহিযযােয এবং আযলাজ ে বোি আজবোর ি়ে ,  োই এই জিয়ে বেমি বোি 
জিভনরযযােয েথযসূত্র প্াও়ো যা়ে িা,  োই ববে জেে ু েথয অিলাইি ( মুলে WIKIPEDIA, 

েুলিামুলে গ্রহণযযােয) বথযে সংগ্রহ েরা হয়েযে,  এর বোি জপ়্োর জরজভউড সতূ্রও িাই]   
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জরযলজ জভজ র েল্প 
 
- েুই জে িাজিস,  বয আইন্স াইি োর SPECIAL THEORY OF RELATIVITY জদয়ে প্রমাি েযরযে 
সম়ে আসযল এে া আযপ্জিে বযাপ্ার,  এ াযে বযল TIME DILATION. েুই যে বিাযর 
 লজব/ MOVE, সম়ে বোর িযে েে ধীর হয়ে যাযব।  আযলার েজেযে  লযল,   সম়ে বোর 
িযে বথযম যাযব।   

অথ  বদখ আল্লাহ বসই ১৪০০ বের  আযে TIME DILATION কুরআযিই বযল বেযেি।  
কুরআযি আল্লাহ বযলি-   

‘বেযরেোেণ এবং রূহ আল্লাহ ো’আলার জদযে উধ্বনোমী হ়ে  এমি এেজদযি,  যার প্জরমাণ 
প্ঞ্চাে হািার বের ’ ( সুরা আল মা’আজরি,  ৪)  

মাযি আমাযদর মানুযষর িযে বয া ৫০ হািার বের ,  বেযরেোযদর িযে মাত্র এেজদি= ২৪ 
ঘণ্টা।  

- হা হা,  বোরা প্াজরসও বর,  ভাযলাই বো ভুজে ুজে জদয়ে কুরআযি SPECIAL THEORY OF 

RELATIVITY ঢুো়েজল।  আো এবার আমরা বদজখ বেযরেো জে জিজিস।  

আল্লাহ োযদরযে িূর বা বিযাজে বথযে সৃজষ্ট েযরযেি।  োরা অযিে া বরাবয র  মে,   োরা 
আল্লাহ্ যা বযলি শুধু োই প্ালি েযরি।  োযদর বোি স্বাধীি জ ন্তা েজি িাই।  তবজেযষ্টযর জদে 
জদয়ে মানুযষর সাযথ োযদর বোি জমল বিই।  োরা প্ািাহার েযর িা,   ঘুমা়ে িা,   জববাযহর 
প্রয়োিি বিই োযদর।  বযৌি  াজহদা হযে োরা মুি,   এমিজে যাবেী়ে প্াপ্া ার হযেও।  োরা 
আবার সব রেযমর আেৃজে ধারি েরযে প্াযর।  

োরা বয আযলা বা নুযরর তেজর,   বস জিয়ে জেে ু হাজদস আযে-  “হিরে আয়েো ( রা. )  হযে 
বজণনে হিরে মুহাম্মদ ( সা. )  বযলযেি,   ‘বেযরেোরা আযলাে িারা সৃষ্ট ( খুজলোে্ জমি িূর)  
এবং জিন্ন আগুযির ‘মাজরি’ িারা সৃষ্ট এবং আদম যা বোমাযদরযে বলা হয়েযে ো িারা। ” 

বেযরেোযদর আেৃজে :  বেযরেোযদর আেৃজে সম্পযেন জবেদভাযব বোযিা জেে ু িািা যা়ে িা।  
েযব বেযরেোরা আল্লাহর বদও়ো িমোবযল বযযোযিা আেৃজে ধারণ েরযে প্াযরি।   

এে হাজদযস রাসুলুল্লাহ ( সা. )  বযলযেি,  “জিবরাঈল ( আ. ) - এর উভ়ে োাঁযধর দূরত্ব দ্রুে 
ধাবমাি প্াজখর ৫০০ বেযরর রািার সমাি। ” অে এে হাজদযস রাসুল ( সা. )  বযলযেি,  “হিরে 
জিবরাঈযলর ৬০০ ডািা আযে। ” 

বোরআযি এ প্রসযঙ্গ সংযিযপ্ বলা হয়েযে:  “সমি প্রেংসা আল্লাহর িে,  জযজি আসমাি ও 
িজমযির স্রষ্টা।  জযজি বেযরেোযদর বােনাবাহে জহযসযব জিয়োে েযরযেি,  যাযদর প্ালেজবজেষ্ট দু-
দুজ ,  জেি- জেিজ  এবং  ার-  ারজ  ডািা রয়েযে।  জেজি সৃজষ্টযে যে ইো অজধে েযর থাযেি।  
জিঃসযন্দযহ আল্লাহ সব জবষয়ে  ূ়িান্ত িমোর অজধোরী । ” - সুরা োজের,  আ়োে- ১ 

আযলা য আ়োে বথযে এ জবষ়েজ  সুস্পষ্ট বয বেযরেোরা ডািাজবজেষ্ট ( এে বা এোজধে) ।  
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বোরআি হাদীস ও োেসীর গ্রন্থসমূযহ বেযরেো সম্পযেন বযইসব গুরুত্বপূ্িন জবষ়ে বজিনে রজহ়োযে 
োহা জিম্নরূপ্ঃ 

১)  োরা অদৃশ্য  
২)  োহাযদর প্ালে বা ডািা থাযে ( এে বা এোজধে)  
৩)  োহারা বযযোি েজেি আবরি  বভদ েজরযে সিম 
৪)  োহাযদর বদহ সূি ্ ও বা়েবী়ে ধরযির 
৫)  জবজভন্ন প্রোর বদহ ধারি েজরযে সমথন,  োহারা মুলে আসমাযি অবস্থাি েযরি ।  
৬)  আল্লাহ্ ো' আলা োাঁযদর জদয়ে অযিে োি েরাি 
৭)  বেযরেোেণ সরাসজর আল্লাহ্ ো' আলার জিে  হইযে জিযদনে লাভ েযরি 
৮)  োহারা আল্লাহ্ ও মানুযষর মযধয সংবাদ বহযির দাজ়েত্ব সম্পাদি েযরি 
৯)  সারািি োরা আল্লাহ্র ইবাদে েযরি 

হাজদস ও কুরআি আমরা অযিে বেযরেোযদর িাম িাজি,  যাযদর আবার এযেে িযির এযেে 
দাজ়েত্ব আযে এবং আলাদা তবজেষ্ট আযে,  বযমি,  হামালাে আল আরে,  জিবরাঈল,  জমোইল,  
ইসরাজেল,  আিরাইল,  মুিোর,  িাজের,  জেরামুি,  োযেজবি ইেযাজদ অযিে।  

বোর জে মযি হ়ে  প্াখাও়োলা/ ডািাও়োলা ( োও আবার েয়েেে) , এমি বোি জেে ু মহাোযে 
ঘুযর বব়িাযে প্ারযব? এইসব প্াখাও়োলা প্শুপ্াজখ প্রা ীি বপ্ৌরাজণে োহািীগুলাযে প্াও়ো যা়ে।  
বোর স্রষ্টা জে আবরা ভাযলা বোি মাধযম প্াইল িা? বোর স্রষ্টা িাজে আবার উিা জদয়ে িীি 
( আগুযির তেজর)  ো়িা়ে! !  এইগুলা জে এই যমািা়ে  যল বর? জবজ্ঞাযির এই যমািা়ে এযস েুই 
আমাযে বলযে  াজেস- প্াখাও়োলা বেযরেো মহাোযে ঘুযর বব়িা়ে! !  আবার বসই েুই 
জরযলজ জভজ র েল্প েজরস! !  হা হা হা. . .  বোযদর মাথা জে জেে আযে বর? 

হাজদস বথযে আমরা িািযে প্াজর বয জিবরাঈল বেযরেো িবীযে স্পেন েযরযেি।  আযলা হযে 
ELECTROMAGNETIC RADIATION,  োহযল বয আযলার তেজর,   বস আবার মানুষযে স্পেন েযর 
জেভাযব? আযলার তেজর জিজিস আবার মানুযষর সাযথ INTERACT েযর জেভাযব বর? আযলার তেজর 
জিজিস েথা বযল জেভাযব বর? আযলার তেজর জিজিস আবার মানুযষর আেৃজে বি়ে জে েযর? খুব 
বো জরযলজ জভজ  বেয়িজেস,  এখি জবজ্ঞাি জদয়েই এইসযবর উির জদজব! !  

জবজ্ঞাযির ‘ব’ িাই বযখাযি,   বসখাযি েুই আসজেস আবার SPECIAL THEORY OF RELITIVITY 
েলা়েযে,   আযর বযা া বোযদর এই বযাখযা শুিযল আইিস্টাইি েলা়ে দজ়ি জদে! !  এখি আবার 
উির িা িািযল বো বযল জদজব- আজম িাজি িা,  আল্লাহ েরযে,  এ া আল্লার কুদরে! !  বোযদর 
বো সবজেেুর সিা উির আযেই. . .  

উপ্যর বেযরেোযদর বযসব আিগুজব তবজেষ্টয জদলাম,  এরপ্র বোর জে মযি হ়ে  বেযরেোরা 
আধযাজত্ম্ে/ অজেপ্রােৃে সত্ত্বা/ SPIRITUAL BEING িাজে োরীজরে সত্ত্বা / PHYSICAL BEING  

- বেযরেোরা সব সম়েই আধযাজত্ম্ে/ অজেপ্রােৃে সত্ত্বা,  সব ধমনমযেই।  
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- োহযল SPECIAL THEORY OF RELITIVITY বেযরেোযদর উপ্র প্রয়োে েরযে যাজেস বেি 
ববকুব? এ া বো শুধ ু োরীজরে সত্ত্বা / PHYSICAL BEING এর উপ্র োি েযর।  LAWS OF 

PHYSICS এবং MOTION/েজে, এইসব বো বেযরেো/ অজেপ্রােৃে সত্ত্বাযদর উপ্র বো োি েরযব 
িা।  েযব এ া যজদ জিযির মযির তেজর হ়ে ,  োহযল বোযদর মুসলমািযদর জিিস্ব SPEED OF 

THOUGHT! এর ববযে  লযব ( সারোিম! ) ।  

নুর বা আযলা হযে ELECTROMAGNETIC RADIATION. আমরা ELECTROMAGNETIC SPECTRUM 
বথযে িাজি বয মানুষ ৩৮০ বথযে ৭৪০  NANOMETERS/  োযিাজম ার WAVE-LENGTH এর 
মাযে সবজেে ু বদখযে প্া়ে।  বযযহেু বেযরেোরা নুযরর বা আযলার তেজর এবং োরা যখি  েখি 
োযরা আেৃজে জিযে প্াযর এবং রাসুলযদর বে বদখা জদযেি,   োহযল োরা অবশ্যই আমাযদর 
আযলার VISIBLE SPECTRUM এর মযধযই হযে হযব।  ( UV, X-RAYS, GAMMA RAYS, INFRARED, 

MICRO WAVE হযে প্ারযব িা,  োরণ আমাযদর েরীযরর িযে িজেের,  অেজদযে RADIO 

WAVE আমরা বদখযে প্ারব িা এবং এইগুলাও LONG-TERM এ িজেের)  

জেন্ত VISIBLE SPECTRUM মযধয হযল আমরা বেযরেো ( এমিজে িীিযদর)  বদখযে প্াই িা 
বেি? আমাযদর োাঁযধই দুিি বেযরেো আযে ২৪ ঘণ্টা,  অথ  আমরা বদখযে প্াজর িা।  
RADIO TELESCOPE/PHOTON DETECTOR বো ধরা প্রার েথা!  

োরা এেবার দৃশ্যমাি এবং আযরেবার অদৃশ্যমাি হ়ে  জে েযর? প্রশ্ন হযে োরা এে া WAVE-

LENGTH বথযে আবার আযরে WAVE-LENGTH জেয়ে দৃশ্যমাি হ়ে  জে েযর ( MEDIUM বো 
প্জরবেনি হযে িা) ? োরা মাধযম এে বরযখ জিযিযদর WAVE-LENGTH প্জরবেনি েযর জেভাযব?  

[ কু়োন্ াম জেজিযক্স লাই  এেইসাযথ WAVE এবং প্ারজ যেল জহযসযব আ রি েযর,   েযব 
বস ার সাযথ VISIBLE SPECTRUM এর সম্পেন িাই,   QUANTUM PHYSICS আমাযদর MACRO 

WORLD এর উপ্র প্রভাব বেযল িা,   এো়িাও OBSERVER EFFECT বেযরেোযদর STATE 

প্জরবেনি েযর জদযে প্াযর! !  ]    

- আো,  েুই বলে আগুি জে ?  

- আগুি হযে আমরা বয আগুি িালাই আর জে,  মাযি েরম  বস্তু,   বধাাঁ়ো ববর হ়ে ! !  

- ধুর বযা া,  আগুি হযে রাসা়েজিে জবজর়ো়ে সৃষ্ট েলােল ( Result of Chemical 

Reaction) . এ া বোি বস্তু ি়ে।  আগুি Electromagnetic Radiation জিেনে েযর োপ্ এর 
আোযর/ Form  

এখি আমাযে জেে জবজ্ঞাি জদয়ে প্রমাি েরজব বয,   
১-  আগুি জে েযর েথা বযল।  
২-  আগুি জে েযর,  হাজড্ড আর বোব়ি খা়ে ( সহীহ বুখারী,  োওহীদ,  হাজদস িবরঃ ৩৮৬০)  
৩-  আগুি জে েযর মানুযষর বা বযযোযিা জেেুর রুপ্ ধারি েযর? 
৪-  আগুি জে েযর মানুষযে জবয়ে েযর এবং মানুযষর সাযথ বযৌিজর়ো েযর বাচ্চাও প়্েদা 
েযর? [ এই জিয়ে আযলমযদর মাযে জেে ু জবেেন আযে]  
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৫-  আগুি জে েযর মহাোযে িযল ( অজক্সযিি ো়িা) ? 
৬-  আগুি জে েযর প্াদ মাযর?( বা়েু েযাে)  [ মুসজলম, মািঃ সজহহ, ৩৮৯]  
৭-  আগুি জে েযর জ ন্তােীল সত্ত্বা হযে প্াযর? 
৮-  আগুি জে েযর মানুষ বা প্শুপ্াখীর েরীর ভর/ আের / POSSESS েযর? 
৯-  আগুযির তেজর িীি বেি আমাযদর ভয়ে ভয়ে এজ়িয়ে  যল? 

উপ্যর যা যা বললাম সব আগুযির তেজর িীিযদর বিযত্র প্রযযািয।  েুই এখি তবজ্ঞাজিেভাযব 
এইসব আিগুজব েযত্ত্বর প্রমাি জদজব!  বোযদর এইসব বেোোহািী জবজ্ঞাজি মহল শুিযল বহযস 
কুয াকুজ  খাযব।  বোযদর জে লজ্জাও হ়ে  িা আবার জবজ্ঞাযির েল্প েজরস? 

- অযাাঁ. . . িাহ,  মাযি এইসব বো…জেযসর মযধয জে? কুইে বেযরেো ইসুযযে জেযর আ়ে বাপ্! !  

- এইবার বেুজল বো িাজিে/ অযজ্ঞ়েবাজদরা বেি োাঁিাখুজর জিজিস খা়ে িা?  

যাই হউে,  আসল েথা়ে জেযর আজস।  

বখ়োল ের বয,  বলা হয়েযে বেযরেোরা আল্লাহ ো’আলার জদযে উধ্বনোমী হ়ে  এমি এেজদযি,  
যার প্জরমাণ প্ঞ্চাে হািার বের ,  এখাযি বলা হ়েজি এমি এে েজেযে,  সুস্পষ্ট েযর বলা 
হয়েযে এমি এে সময়ে।  োর মাযি েজের বযাপ্াযর এখাযি জেেুই বলা হ়েজি।  োর মাযি েজে 
যাই হউে িা বেি,  আল্লাহর োযে বযযে বেযরেোর FRAME OF REFERENCE এ সম়ে হযব ১ 
জদি=২৪ ঘণ্টা।  এখাযি FRAME OF REFERENCE বেুা খুবই িরুরী।  োরি আল্লাহপ্াে জেন্তু শুধু 
মানুষ ও বেযরেোযদর FRAME OF REFERENCE বজুেয়েযেি মাত্র ( েজে ি়ে ) । বেযরেোযদর োযে 
১ জদি মযি হযব, জেন্তু প্জৃথবীযে আমাযদর  যল যাযব ৫০, ০০০ বের  ( TWIN PARADOX) .  

এখাযি খুবই িরুরী জবষ়ে হযে,  এখাযি ROUND TRIP ( যাও়ো এবং আসা)  ধরা হ়েজি।  শুধ ু
আল্লাহর োযে বযযেই লােযব ১ জদি,  োহযল জেযর আসযে লােযব আযরা এেজদি,  বমা  
লােযব ২ জদি।  োহযল দুইজদি বেযরেোর প্জৃথবীযে আসযে লােযল আমাযদর প্জৃথবীযে সম়ে 
 যল যাযব ( ৫০, ০০০* ২) =১ লাখ বের ।   

জিবরাঈল বেযরেো এেবার যাও়ো আসা েরযেই যজদ প্জৃথবীযে ১ লাখ বের   যল যা়ে,  
োহযল রাসুযল আল্লাহর োে বথযে মুহূযেন মুহূযেন খবর  বপ্ল জেভাযব? কুরআি িাজযল হযলা জে 
েযর? রাসুল বো মাত্র ২৩ বের  িবী জেযলি।  

আর বেযরেোরা মানুযষর সাযথ োযদর তদজিে দাজ়েত্ব প্ালি জেভাযব েরযবি? োযদর এেবার 
দুজি়োযে আসযে আসযেই বো বহু মনুষ্য বংেধর  যল যাযব! !  

আবার বদখ বয শুধু যজদ কুরআযির জহযসবই ধজর,  োহযল বদখা যাযে,  জিবরাঈল এেবার 
অহী/ বযযোযিা সংবাদ আল্লাহর োে বথযে জিয়ে আসযে সম়ে বিি দুই জদি,  জেন্তু েুই এমি 
অযিে হাজদস/ আ়োে প্াজব বযখাযি জিবরাঈল দুইজদযির ( ৪৮ ঘণ্টা)  েম সময়ে,  এমিজে সাযথ 
সাযথ সংবাদ জিয়ে এযসজেল।  আমার মযি হ়ে  দুইজদযির মাযে অযিেবার সংবাদ এযিযে এমি 
উদাহরিও আযে।  োহযল এ াই বো CONTRADICTION হয়ে যাযে! !  রাসুযলর োযে জিবরাঈল 
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মুহূযেনর মযধযই এযস প্যর,  জেন্তু বসই এেই জিবরাঈযলর আবার আল্লাহর োযে বযযে অযিে 
সম়ে লাযে।  

জিয র এই হাজদস বথযে এ া স্পষ্ট বয আল্লাহর সম়ে আর আমাযদর সম়ে এে ( SOLAR DAY) ।  
এখাযি আল্লাহ স্পষ্ট েযর জদযির েথা বযলযেি, মাযি োর জদিও ( TimePeriod)  আমাযদর মে:  

আবূ হুরা়েরা ( রা. )  বথযে বজণনে,  জেজি বযলি,  রাসুলু( সা)  আমার হাে ধযর বলযলি,  আল্লাহ 
োআলা েজিবার জদি মাজ  সৃজষ্ট েযরি। বরাববার জদি জেজি এযে প্বনে সৃজষ্ট েযরি।  বসামবার 
জদি জেজি বিৃরাজি সৃজষ্ট েযরি।  মঙ্গলবার জদি জেজি আপ্দ জবপ্দ সৃজষ্ট েযরি।  বুধবার জদি জেজি 
িূর ( সূযন)  সৃজষ্ট েযরি।  বৃহস্পজেবার জদি জেজি প্জৃথবীযে প্শু- প্াজখ েজ়িয়ে বদি এবং িমুআুর 
জদি আসযরর প্র জেজি আদম ( আলাইজহস সালাম)  বে সৃজষ্ট েযরি।  অথনাৎ িুমুআর জদযির 
সম়েসমূযহর বেষ মুহূযেন ( মাখলূে)  আসর বথযে রাে প্যনন্ত সময়ের মধযবেনী সময়ে জেজি সৃজষ্ট 
েযরযেি।  ( সহীহ মুসজলম, ইসলাজমে ো: ,  হাদীস িং ৬৭৯৭,  মাি- সহীহ)  

[ এখাযি উযল্লখয বয এই হাজদসজ  কুরআযির ে়ে - জদযির দুজি়ো সৃজষ্টেযত্ত্বর সাযথ সাংঘজষনে,  
এো়িাও সূযযনর আযেই উজি োেপ্ালা তেজর েযর বেযলজেযলি! ! ]  

জিয র আ়োে বথযে এ া আযরা স্পষ্ট হযব বয,  আল্লার আর আমাযদর সম়ে এেই ( SOLAR 

TIME), যজদ ধযরও বিই ( েযেনর খাজেযর)  উজি জদি- রাজত্র বলযে িােজেে ভাষা বযবহার 
েযরযেি,  এরপ্যরও জিযন্মাি আ়োে ও অোে হাজদস বথযে এ া স্পষ্ট বয উিার সময়ের 
বযাজপ্ত/ প্জরসীমা/SPAN প্জৃথবীর মেই ( ভাষা যাই হউে িা বেি) ।  

( সুরা আে- োওবা,  ৩৬- ৩৭) - “জিশ্চ়ে আল্লাহর জবধাি ও েিিা়ে মাস বারজ ,  আসমািসমূহ ও 
প্জৃথবী সৃজষ্টর জদি বথযে।  েন্মযধয  ারজ  সম্মাজিে … এরা হালাল েযর বি়ে এযে এে বের  
এবং হারাম েযর বি়ে অে বের ,  যাযে োরা েণিা প্ণূন েযর বি়ে আল্লাহর জিজষদ্ধ 
মাসগুযলার।  অেঃপ্র হালাল েযর বি়ে আল্লাহর হারামেৃে মাসগুযলাযে।োযদর মন্দোিগুযলা 
োযদর িযে বোভিী়ে েযর বদ়ো হল।আর আল্লাহ োযের সম্প্রদা়েযে বহদায়েে েযরি িা” 

এখাযি মাথা়ে রাখযে হযব, আল্লাহ বলযে আমাযদর FRAME OF REFERENCE- এ এ া ৫০, ০০০ 
বের  ( UNPRIMED OBSERVER) ।  এখাযি আমরা জেন্তু আযলার েজেযে বযযে প্ারব  িা,  যাযব 
হযে জিব্রাইল/ বযযোযিা বেযরেো ( PRIMED OBSERVER) ।  সুেরাং বেযরেোযদর FRAME OF 

REFERENCE হযে ১ জদি = ২৪ ঘণ্টা।   

TIME DILATION আযরেজ  বযাপ্ার বখ়োল রাখযে হযব,  েজেেীল বস্তু/ বেযরেোর িযে শুধু 
TIME DILATION- ই হযব িা,  DISTANCE DILATION ও হযব  (LORENTZ CONTRACTION). 

এখি আমরা জিয  TIME DILATION েমুনলা জদয়ে ববর েরব বেযরেো ও আমাযদর মাযে সময়ের 
েোৎ, মাযি বেউ ১ জদি মহাোযে আযলার োোোজে ববযে  লযল দুজি়োযে েে সম়ে প্ার 
হ়ে।  আমরা বপ্য়েজে,  বেযরেোযদর ১ জদি আর আমাযদর দুজি়োযে যাযে ৫০, ০০০ বের ।  
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Time Dilation Formula: 

Δt_relative = Δt * γ = Δt * √(1 – v²/c²)                         

এখাযি Δt_relative = Dilated Time/ বয সম়ে আমরা প্জৃথবীযে প্ার েরব ( এখাযি েলােল 

আসযে হযব ৫০, ০০০ বের )  

Δt  = time in observers own frame of reference (rest time),জিবরাঈযলর সম়ে=১জদি=২৪ ঘণ্টা 

v = the speed of the moving object ( আযলার েজের ৯৯. ৯%)  

c = the speed of light in a vacuum আযলার েজে (299 792 458 m/s) 

উযল্লজখে VALUE গুযলা সুযত্র এপ্লাই েযর অংে েযষ আমরা বয েলােল প্াই ো হযেঃ   

Δt_relative = ২২. ৩৬৬৬৬৭ জদি ( এই সম়ে দুজি়োযে আমরা প্ার েরব, এ া আমাযদর 

REFERENCE FRAME OF TIME)  

( জবঃ দ্রঃ এখাযি িাস্ট এে া ধারিা বদ়ো হল,  এখাযি আযরা অযিে জেে ু জবযব য জবষ়ে 
আযে,   LENGTH  CONTRACTION জহযসযব ধরা হ়েজি,   এো়িা যাও়ো- আসা/ ROUND TRIP 
হযল আযরা অযিে জেেু জবযব িা়ে আিযে হযব -  বয েথয আমাযদর হাযে িাই, এো়িা কুরআি 
ও হাজদস বজণনে সংজ্ঞা়ে প্াখাও়োলা এবং অেজিে আিগুজব তবজেযষ্টযর বেযরেোরা ৯৯% আযলার 
েজেযে বযযেও প্ারযব জেিা সযন্দহ আযে।  এো়িা মহােষন আযলাযে প্রভাজবে েরযে প্াযর,  
মহাোযে ভারী বস্তুর প্াে জদয়ে বেযল “বেযরেো বাাঁো” হয়ে বযযে প্াযর,  আর ব্লযােযহাযলর 
জ প্া়ে প়্িযল বো বেষ! !  হা হা… েযব ইিপ্ু  ভযালু যাই বদ়ো হউে িা বেি,  সব সম়ে 
েলােল কুরআি বথযে জবোল অংযে ভুল আসযবই,   যজদ আমার জহযসযব বোি ভুলও হ়ে ,   
বয বেউ জিযি মহাোযে ১ জদি আযলার েজেযে যাও়ো বোি বস্তুর সাযথ প্জৃথবীর মানুযষর 
বরোযরন্স বেযম েে জদি যাযব,  বস া ববর েযর বদখযে প্াযরি)  

এখাযি Δt_relative এর েলােল আসার েথা জেল ৫০, ০০০ বের ,  জেন্তু TIME DILATION এর 
েরমুলা অনুযা়েী আমরা বদখযে প্াই বয,  মহাোযে “প্রা়ে” আযলার েজেযে  লা জিবরাঈযলর ১ 
জদি মাযি আমাযদর প্জৃথবীযে মাত্র ২২. ৩৬৬৬৬৭ জদি হযে।   

[ এখাযি যাও়ো এবং আসা জহযসব েরযল হযব ( ২২. ৩৬* ২)  =৪৪. ৭২ জদি প্রা়ে।  মাযি TIME 

DILATION FORMULA অনুযা়েী এেবার আল্লাহর সাযথ বদখা জদয়ে প্জৃথবীযে আসযে জিবরাঈযলর 
FRAME OF REFERENCE- এ লােযব ২ জদি ( যাও়ো- আসা) ,  আর আমাযদর FRAME OF 

REFERENCE এ  লােযব ৪৪. ৭২ জদি ]  

অথ  আল্লাহ  বলল,  আমাযদর দুজি়োযে হযব ৫০ হািার বের  আর বেযরেোর লাযে ১ জদি! !  
োহযল আল্লাহ জে ভুল েরল? আযলার েজে বযযহেু ধ্রব, োই আপ্জি এর বথযে বিাযর বযযে 
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প্ারযবি িা ( এমিজে প্লািমা জমজড়োযম আযলা শুযষ জিযব) ।  আর এখাযি সম়ে এে,  েজে যাই 
হউে।  আর মাথা়ে রাখযবি,  বেযরেো জেন্তু আবার প্াখাও়োলা এবং েথাও বলযে প্াযরি! !  
আর প্াখাও়োলা ( োও েয়েেে)  জেে ু আযলার েজেযে বযযেই প্ারযব িা,  বসই জহযসযব সুযত্র 
বেযরসোযদর েজে আযলার েজের ৯৯% ধরা ‘প্রথযমই ভুল’ হয়ে যা়ে।    

শুধু োই িা এই েলােল বথযে আমরা আল্লাহর আরযের জেোিা/ ADDRESS ববর েরযে প্াজর,  
আল্লাহর আরে আমাযদর বথযে মাত্র ২২. ৩ আযলাে জদি ( LIGHT DAY)  দূযর।  এই দূরত্ব 
আমাযদর সবযথযে োযের িিত্র ( ALPHA CENTAURI)  এর ৭০ ভাযের এে ভাে দূরত্ব মাত্র।  

এখাযি িরুরী বযাপ্ার হযে,  আল্লাহ কুরআি ও হাজদযস আযলাে বষন জহযসব েযর জেেুই বযলি 
জি।  আর রাসুযলর জেন্তু আযলাে বষন জে বসই জ্ঞািই জেল িা,  উজি জেন্তু জদি বলযে বসালার 
 াইম/ SOLAR DAY বজুেয়েযেি।  আর আমরা যজদ আযলােবষন ধযরও বিই, োহযলও দৃশ্যমাি 
মহাজবযশ্বর েুলিা়ে এইসব দূরত্ব খুবই িেণয ( আমাযদর জমজিওয়ে েযালাজক্সর বাইযরও ি়ে ) ।  

এইবার আমরা এে হাজদস বদজখ-  আব্বাস জবি আবদুল মুিাজলব( রাঃ)  হযে বজণনে আযে বয,   
রাসুল( সা)  বযলযেিঃ " বোমরা জে িাি আসমাি ও যমীযির মাযে দূরত্ব েে? আমরা বললামঃ 
আল্লাহ ও োর রাসুলই ভাযলা িাযিি।  জেজি বলযলিঃ আসমাি ও যমীযির মাযে দূরত্ব হযে 
৫০০ বেযরর প্থ।  এইভাযব এে আসমাি হযে অে আসমাযির দূরত্ব হযে ৫০০ বেযরর প্থ।  
প্রজেজ  আোযের প্রূুত্ব বা ঘিত্ব ( প্রুু ও বমা া)  ৫০০ বেযরর প্থ।  সপ্তমাোে ও আরযের 
মধযখাযি রয়েযে এেজ  সাের।  যার েলযদে ও উপ্জরভাযের দূরত্ব হল আোে ও যমীযির 
মধযোর দূরযত্বর সমাি।  আল্লাহো' আলা োর উপ্র সমাসীি আযেি,   আদম সন্তাযির বোি 
েমনোন্ডই োর অিািা ি়ে" ( জেোবেু োওজহদ,  মহুাম্মদ জবি আব্দুল ওহহাব,  ৬৭ অধযা়ে,  এবং 
আল জবদা়ো ও়োি জিহা়োযে, ১ম খন্ড, ৯৪ প্ষৃ্ঠা, জবখযাে আযলম ইববি োজসর উযল্লখ 
েযরযেি, হাজদসজ  যজদও ইমাম জেরজমজি েজরব ও ইবযি িাজরর মুরসাল বযলযেি)  

োহযল আমরা এখি সাে আসমাযির দূরত্ব জহযসব েযর প্াই ( ৭ *  ৫০০ ) = ৩৫০০ বের  
মাত্র।  োর মাযি আল্লাহ আমাযদর বথযে মাত্র ৩৫০০ বের  ( SOLAR YEAR)  দূযর আযেি।   

োহযল উপ্যরর হাজদস অনুযা়েী বদখা যাযে, এখাযি আমাযদর FRAME OF REFENCE হযে ৩৫০০ 
বের ,  কুরআযি এেবার আল্লাহ বলল োর সাযথ বেযরেোযদর বদখা েরযে লাযে ১ জদি,  আর 
আমাযদর প্জৃথবীযে  যল যা়ে ৫০, ০০০ বের ।আবার এখাযি আমরা জহযসব েযর প্াই বয 
আল্লাহর জেোিা প্জৃথবী বথযে মাত্র ৩৫০০ বের  দূযর।  

আযরা এে া প্যাাঁ  আযে,  CONTRADICTION- ম়ে কুরআযি আল্লাহ্ এেবার বযলযেি 
বেযরেোযদর/ আল্লাহর ১ জদি আমাযদর ৫০ হািার বের ,  আবার দুইবার অে িা়েো়ে বযলযেি 
োযদর/ আল্লাহর এেজদি আমাযদর ১ হািার বের ( কুরআি ২২: ৪৭ এবং ৩২: ৫) ।  মাথা়ে 
রাখযে হযব উপ্যরই প্রমাি েরা হয়েযে বয আল্লাহপ্াে/ রাসুল সম়ে বলযে আমাযদর দুজি়োজব 
সম়েই বজুেয়েযেি ( Solar Time) , আর এখাযি েজে জবযব য ি়ে  এবং আযলার বথযে দ্রুে জেে ু
বযযেও প্ারযব িা।  োই ঘুযর জেযর এই আ়োে দুয া অনুযা়েী ধযর জিযলও আল্লাহপ্াযের জেোিা 
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প্জৃথবী বথযে মাত্র ১০০০ বেযরর দূরযত্ব।  হা হা… এইসব দূরত্ব আমাযদর ঘযরর মযধযই অবজস্থে 
( জমজিওয়ে েযালাজক্সও প্ার েযর িা) ।     

এখাযি িরুরী এে া বযাপ্ার বযল রাজখ,  অযিে মুসলমাি স্বভাবিাে বোিাজমল জদযে প্াযরি 

বয,  আরজবযে ‘ই়োওম’ ( এেব ি)  এর অে এেজ  অথন-  অজিজদনষ্ট সম়েোল/ Time Period, 

এবং এখাযি বসই অথনজ ই গ্রহি েরযে হযব (Equivocation Fallacy)। এই বযাখাযেও এে ব়ি 
সমস্যা আযে।  েুই িাজিস বয কুরআযি আল্লাহ ৬ জদযি প্জৃথবী সৃজষ্ট েযরযেি বযলযেি।  মিার 
বযাপ্ার হযে,   এই ৬ জদযি প্জৃথবী তেজরর ধারিা অযিে অযিে আযে বথযেই বাইযবযল আযে 
এবং  প্রা ীি েিমলজিযেও এই ধারিা  ালু জেল।  আযলমরা েপ্াল গুযি কুরআি বে বাাঁজ য়ে 
জিযেি এই বযল বয এখাযি বয আরজব েব্দ আযে ‘জদি’ বেুাযে োর মাযি হযে ‘অজিজদনষ্ট 
সম়েোল বা Time Period’.  বযাস,  ববাঁয  বেল কুরআি!  অথ  আরজবযে ‘ই়োওম’ এর সবনবহুল 
অথন হযে ‘জদি’,   কুরআি এই এেই েব্দ আযরা বহু বহু িা়েো়ে ‘জদি’ অযথন বযবহার হযলও,  
ি়ো জরেরজমস্ট আযলমরা এই আ়োেগুযলার বিযত্র শুধ ু ‘অজিজদনষ্ট োল/ TIME PERIOD’ ধযরি।  
যজদও এ া ভণ্ডাজম,  জেন্তু প্যাাঁ  া লাযে এখাযিই।   

ধর  আজম বোযে বললাম,  ‘আজম ে়ে  জদি প্যর বোর বাসা়ে আসব’।  েুই োহযল ে়েজদি প্র 
বথযে প্রস্তুে থােজব আমার সাযথ বদখা েরযে।  জেন্তু আজম যজদ বোযে বজল,  ‘আজম ৬জ  
অজিজদনষ্ট োল/ TIME PERIOD প্যর বোর বাসা়ে আসব’,  োহযল এর মাযি েুই জে বেুজব? এর 
জে আসযলই বোি মাযি হ়ে? এভাযব জে বেউ েথা বযল? োও আবার সবনজ্ঞািী বেউ? 

এ া বো অযিে া OXYMORON হয়ে বেল।  এেই েথা়ে স্বজবযরাধী বিবয।  আমাযে হ়ে  স্পষ্ট 
েযর বলযে হযব ‘৬ জদি’ আর িা হ়ে  বলযে হযব ‘অজিজদনষ্ট োল/ Time Period’,  দুয া সম্পূণন 
জভন্ন জবষ়ে,  আজম এেই সাযথ দুয া বলযে প্াজর িা।  োই েুই যজদ বজলস আল্লাহ এভাযব 
বযলযেি,  ‘৬ জ  অজিজদনষ্ট োল/  Time Period’ োহযল প্যুরা অযযৌজিে হযব।  এো়িা উসুযল 
োেজসযরর জি়েম অনুযা়েী খুবই প্রয়োিি ো়িা আিজরে এবং বহুল প্র জলে অথন ো়িা অে অথন 
গ্রহি েরা যাযব িা,  োই ববজের ভাে জবখযাে োেজসরোরেই এযে “জদি/ ২৪ঘণ্টা” জহযসযবই 
অথন েযরযেি।  আর সবনজ্ঞািী আল্লাহ জযজি বযলযেি উজি সব জেে ু সুস্পষ্ট এবং জবিাজরে বযাখা 
েযরি,  উজি এে ব়ি প্যাাঁ  লাোযবি বেি? িাজে উজি সজেে বযলযেি,  বোরা উিাযে বাাঁ াযে 
িেুি অথন ববর েযর জিযিরাই জিযিযদর িাযল ধরা প্য়ি বেজেস! !   

বিা়িাোজল লাোযে বেযল বভিাল আরও বায়ি োর প্রমাি হযে,  ধর  বযযহেু ৬ সংখযাজ  স্পষ্ট 
উযল্লখ আযে,  এখি বোরা অজিজদনষ্ট সম়ে/ Time Period জদয়ে আসযল জে বেুাযে  াজেস? 
ে়েজদযির েম বেুাযে প্ারজব িা,  োরি ‘ে়ে ’ স্পষ্ট উযল্লখ আযে।  বোযে ে়ে  জদযির ববজেযেই 
বযযে হযব।  আর ববজেযে বেযল এেই জবপ্দ, এে ুকু তেজরযে অযিে সম়ে জিয়ে জিযে স্রষ্টা!  
আবার অজিজদনষ্ট সম়ে জদয়ে যজদ বজলস ৬ ( ে়ে )  জদযির েম বেুাযে,  োহযল জেে “েে েম” 
বেুাযে? উিার বো “কুি” বলার িমো জদয়ে উজি বলা মাত্র সাযথ সাযথই/ INSTANTLY সব 
তেজর হয়ে যাও়োর েথা জেল,  INSTANT/ োৎিজিে োযির িযে উিাযে ৬ ( ে়ে )  সংখযা ার 
উপ্রই জিভনর েরযে হযলা বেি? োও আবার বয সংখযা ইসলামপ্ূবন ইজেহাস বথযেই এেই 
উযেশ্য ( প্জৃথবী তেজর)  বযবহার হয়ে আসযেজেল,  বোরা জে জিযিযদর ভণ্ডাজমগুযলা জিযিরাও 
অনুধাবি েজরস? এইসব বিা়িাোজল মারা কুযুজি জদয়ে সামজ়েে ববাঁয  যাজব,  জবযেষ েযর আম-
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আদজম,  সরল জবশ্বাসী,  জবজ্ঞাি ও জেযলাসজপ্ েম িািা মুসলমািরা এইসব যুজি ো়িাই বখয়ে 
জিযব,  জেন্তু LONG TERM এর উপ্োজরো জে? জবজ্ঞ বযাজিযদর এইসব জদয়ে জেভাযব খাও়োজব? 
জবজ্ঞ বযাজিরা বো এইসব োাঁিাখুজর কুযুজি ধযর বেলযব!  মাথা়ে রাখজব,  এে হযে যুজির 
বিার,  আযরে হযে বিাযরর যুজি।  এইসব জদয়ে বোরা জিযিরা সামজ়েে মািজসে সন্তুজষ্ট 
বপ্যলও,  মুল সমস্যার বোি সমাধািই হযব িা জদি বেযষ।  মাযে মাযে আমার োই মযি হ়ে  
এইসব কুযুজি জদয়ে আসযল বোরা জিযিরা সামজ়েে মািজসে সন্তুজষ্ট প্াস, জিযিরাও হ়েে 
অনুধাবি েজরস বয এেিি জেজিে,  জবজ্ঞািমিে মানুষযে এইসব কুযুজি এবং অপ্জবজ্ঞাি বিার 
েযর বেলাি যাযব িা।  এইিযেই বোযদর মুসলমািযদর অযিযে এইসব জিয়ে ভুলভাল েথয আর 
অপ্জবজ্ঞাি,  কুযুজি জমজেয়ে বই  জলযখ রাোরাজে জবখযাে হয়ে যাি।  আর জবজ্ঞাি ও যুজি জিয়ে 
েম িািা মুসজলম বো ভাযব, মাোল্লাহ,  বসইরেম বই  জলযখ বেযলযেি,  আল্লাহ আেবর,  
ইসলামই আসল ধমন।  হা়েযর মুসলমাি,  েযব েভীরভাযব এে  ু জ্ঞািািনি এবং জ ন্তা েরযে 
জেখযব!  োাঁিাখুজর যুজি এবং তবজ্ঞাজিে বরোযরন্স এে  ু রসয ে েযরও বদখযব িা…         
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কুরআন,আকাশ এিং ছাে 

 
- েুই জে িাজিস,  বয কুরআযি আল্লাহ ১৪০০ বের  আযে বযলযেি বয আমাযদর এই আোে 
আসযল প্জৃথবীযে রিা েযর।  আোে আমাযদর জিরাপ্িা বদ়ে,  অথ  আমরা আিযে িাজি 
বযাপ্ার া।  

( ২১ িাবার সুরা আজব়ো,  ৩২) -  আজম আোেযে সুরজিে োদ েযরজে;  অথ  োরা আমার 
আোেস্থ জিদেনিাবলী বথযে মুখ জেজরয়ে রাযখ।  

েুই বদখ বয আোযের ৫ জ  ির আযে,   এো়িা আযে VAN ALLEN BELTS। এইসব আমাযদর 
রিা েযর।  এইগুলা জে আমরা ১৪০০ বের  আযে িািোম? কুরআযি জলখা জেল ১৪০০ বের  
আযেই।  

- বোযদর জিয়ে আর প্াজর িা বর! !  জেভাযব অথনযে বাযরা া বাজিয়ে জবজ্ঞাি ববর েরযে হযব 
োর উজ্জল দৃষ্টান্ত মুজমিরা।  

আোে জদয়ে কুরআি বলখে আসযল জে বজুেয়েযেি! !  আোে জদয়ে উজি বোি বসালার জসযস্টম 
বা েযালাজক্স বেুাযে প্াযরি িা,   োরণ েযালাজক্স আমাযদর  াজরজদযে আযে,   কুরআযির আোে 
শুধু আমাযদর মাথার উপ্রই আযে।  আবার মহাজবশ্ব বেুাি বো অসম্ভব,   োরণ কুরআি অনুযা়েী 
মাত্র ৩৫০০ বের  দূযর আল্লাহর আরে ( প্রজে আসমাযির দূরত্ব ৫০০ বের ) ,   অথ  আমাযদর 
সব বথযে োযের িিযত্রর দূরত্ব হযে ৪. ৩ আযলাে বষন।  আমাযদর প্রা়ে ১০০- ৪০০ জবজল়েি 
িিত্র আযে শুধু মাত্র আমাযদর জমজিওয়ে েযালাজক্সযে,  আর এইরেম েযালাজক্স আযে প্রা়ে ১৭০+ 
জবজল়েি।  এবং যে ুকু মহাজবশ্ব আমরা বদজখ োও সব ুকু ি়ে ,  আমরা শুধু OBSERVABLE 

UNIVERSE বদখযে প্াজর,  যে ুকুর লাই  প্জৃথবীযে এযস বপ্াউেুযে।  হাস্যের হযে বযখাযি 
আমাযদর জবজল়েি জবজল়েযির জহসাব  যল,  বসখাযি কুরআি বসই প্রা ীি আমযল বয সাে 
আসমাযির ধারিা প্র জলে জেল,  হুবহুু বসই সাে আসমাি জথওজর বযল জদয়েযে।  এ া জে 
োেোল হযে প্াযর,  িাজে েজপ্- বপ্স্ট! !   

এে া সম়ে জেল এই বোযদরই মুজমিরা বলে ৭ আসমাি বলযে কুরআি বা়েুমন্ডযলর ৭জ  ির 
বযলযে।  এরপ্র যখি  ধরা বখয়ে বেল,  োরণ আসযল মুল ির আযে ৫ জ  এবং আযরে 
আ়োযে আল্লাহ্ বযলি সাে আসমাযির সবযথযে জিয র আোযে িিত্র আযে ( হা- মীম 
বসিদাহ: ১২) ,  েখি োরা আর এই যুজি বদি িা,  অথ  অযিে ব়ি এে া সম়ে বোযদর এই 
যুজি  লে।  

কুরআযির অযিে আযেই সুযমজর়োিরা আোে জিয়ে জে ভাবে বস া িাজিস? সুযমজর়োিরা ভাবে 
আমাযদর সােজ  আোে আযে মাথার উপ্র এবং োযে সােজ  েড/ ঈশ্বর আযে এবং আমাযদর 
জিয ও সােজ  প্জৃথবী আযে।  প্রা ীি বমযসাপ্য জম়োি বদর মাযেও সাে আসমাি ধারিা জেল।  
এো়িা জগ্রেযদর/ মুেজরেযদর ( PAGAN) মাযেও েিমলজি জিয়ে অযিে ধারিা প্র জলে জেল,   
োযদর বথযে আবার ইহুজদ- জিস্টািরা এইসব েজপ্ েযরযে োযদর বাইযবযল, এরপ্র কুরআযি।   
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এখি  ল,  আমরা প্রা ীি েিমজলর /  PRE-COPERNICAN / জিষ্টাি মহাজবশ্ব ধারিার সাযথ 
আমাযদর কুরআযির ধারিা গুজলযে জমজলয়ে বদজখ-  

কুরআযির আোে েত্ত্ব PRE COPERNICAN আোে েত্ত্ব 

সােজ  আোে উপ্যর সােজ  আোে উপ্যর 
সােজ  প্জৃথবী বা ভুজমর ির ( জিয )  সােজ  প্জৃথবী বা ভুজমর ির জিয  
সাে আোযের উপ্র আল্লাহ্ সাে আোযের উপ্র স্রষ্টা 
সাে আোযের প্যর িান্নাে- িাহান্নাম সাে আোযের প্যর িান্নাে- িাহান্নাম 
যজদও জপ্লার ো়িাই বাজিয়েযেি,  োর মাযি 
জপ্লার থাোও সম্ভব এমি ইজঙ্গে বদ়ো আযে 

জপ্লার আযে 

আোে োযদর মে ( বডাম/ DOME)  আোে োযদর মে ( বডাম/ DOME)  
সাে আসমাযির উপ্র সাের এবং আ জ  বমষ,  
জেরজমিী ( ইোঃ) ,  িবরঃ ৩৩২০ 

এই আিগুজব জিজিস অে বোথাও িাই 

ব়ি এে জেজম মাযের জপ্যে প্ৃজথবী আযে,   কুরআি 
( ৬৮: ১)  এর োেজসযর,   খযাজেমাি 
োেজসরোরে- ইবযি োজসর,   োবাজর,   কুরেুজব,  
ইবযি আব্বাস ইেযাজদ বযল বেযেি।  

এই আিগুজব জিজিসও অে বোথাও িাই 

* উপ্যরর জেেু বযাপ্ার জিয়ে বেনমাি আযলম সমাযি জবেেন আযে,  এযেে িি এর এযেে বযাখযা বদি 

জে এে জমল বদযখ  মযে বেজল! !  োহযল জে বেুযে বপ্যরজেস,  কুরআযি এে এে জবজ্ঞাি!  
বোযথযে আযস! !   

েুই বযযোি এরাজবে জডেেিাজর খুযল বদখ,  ভাযলা হ়ে  যজদ প্রুােি জডেেিাজর গুলা বদজখস,  
োরণ আিোল আধুজিে েব্দযোষ গুলা োযদর ধমন বাাঁ াযে িেুি িেুি জবভ্রাজন্তের অথন সংযযািি 
েরযেযে।  এে া সম়ে োযরা জিমে জেল িা বয হুর মাযি “সুন্দর ি়েিা বময়ে”,  এখি িান্নাযে 
‘সমঅজধোর প্রজেষ্ঠার জিজমযি! ’ জেে ু জডেেিাজরযে এযে ‘ক্লীব জলঙ্গ/  NEUTER GENDER’ বলা 
হযে- যা প্রুাই ভণ্ডাজম,  যজদও ববজের ভাে আযলমই এর সাযথ এেমে ি়ে।   

আরজব জডেেিাজরযে বদখযল েুই প্াজবঃ 
Sky سماء    ( সামা)  
Skies السماوات  ( সামাও়োে)  
Heaven الجنة   ( আল- িান্নাহ)  
Universe الكون  (  আল ো়েি/  KAWN /  আল- কূি )  
Space الفراغ ( আল- োরাঘ /  ALFARAGH)  

আল্লাহ্ আোে বে আসযল জে বজুেয়েযেি,  ো জিয়ে মুসজলম APOLOGIST আর আযলমযদর মাযে 
অযিে জবেেন,   োরণ এে া অথন ববর েরযল আবার আযরে া জবজ্ঞাযির সাযথ খাপ্ খা়ে িা।  
অথন ববর েরযলই বো হযব িা,   জবজ্ঞাযির! !  সাযথও জমল রাখযে হযব।  োই বেউ বযলি,  
প্জৃথবীর মযধযর আোে,   বেউ বযলি আমাযদর েযালাজক্স,   বেউ বযলি আমাযদর মহাজবশ্ব,   
বেউ বযলি মহাোে,   বেউ আবার বযলি সব জেেুই বেুা়েযেি।  অযিযে আবার সামা 
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( এেব ি)  এবং সামাও়োে ( বহুব ি)  আলাদা অথন েযরযেি।  এইগুলা বে বযল 
EQUIVOCATION FALLACY বা কুযুজি।  

আমার প্রশ্ন হযে,  ভাইযর বোরা বযসব বযাখা জদজেস,  এইগুলা জে আল্লাহ্ আর রাসুল বযল 
বেজেল? বোরা জিযিযদর বযাখযা বদ়োর বে? বোর রসুল বস সময়ে যা বযুেজেল আমরা বস াই 
সজেে ধযর জিব।  রাসুল জে বোি হাজদযস মহাজবশ্ব,   মহাোে এবং আোে বে আলাদা েযর 
বজুেয়ে বেজেযলি? বেি বযলি জি? উিার িা আল্লাহ্ বথযে সরাসজর জ্ঞাি আযস,   উজি বেি 
স্পষ্ট েযর বযল বেযলি িা? বোরা বেি জিযিরা অথন জিয়ে মারামাজর শুরু েযরজেস এখি? 
বোযদর আযলমরা এখি জেভাযব বযল আোযের অথন আল্লাহ্ জে বজুেয়েযেি,  উিাযদর বে বলল,  
জিবরাঈল? োও এযেে িযির এযেে মে,  োরও মযের সাযথ োযরা জমল িাই।  সবাই জিি 
জিি বযাখযা জদয়েই যাযে ( AD HOC FALLACY)  

েযব মুজমিযদর আ়োে মাজিয়ে বদবার এে া বেৌেল জেজখয়ে জদজে!  
বমা ামুজ  সব আ়োে বা হাজদস এভাযব সজেে প্রমাি েরা যাযব,  বসই আজদম উপ্া়ে-   

প্রথযম অথনযে প্জরবেনি েজর়ো দাও, বা অযিে অথন ববর েযর জিযির প্েন্দমেজ ই গ্রহি ের  
জিেী়েে আিজরে অথনযে রূপ্ে অথবা রুপ্ে বে আিজরে বাজি়ো দাও,   
েৃেী়েে জভন্ন প্রসঙ্গ/ োযি নুিুল ব যি জিয়ে আস   
 েথুন,  োি িা হযল বোি হাজদসযেই দুবনল বাজিয়ে দাও 
বযাস হয়ে বেল বো প্রমাি ! ! ! ! !   

মিার বযাপ্ার হযে হুবহুু এেই প্যা ািন অনুসরি েযর বাজে ধমনাবলবীরাও োযদর ধমন প্রমাি েযর 
যাযে।এে এে রুপ্ে কুরআযি আযে বয স্ব়েং আল্লাহ্ রাসুলও িািযেি িা,  আল্লাহ্র উজ ৎ জেল 
এভাযব এে া আ়োে িাজযল েরা,  “এজ  বোি সুস্পষ্ট জেোব ি়ে ,  এই কুরাআযি আযে 
রুপ্যের ে়িােজ়ি”।  োহযল অযথনর বযাপ্াযর আমরা সহযি বোি জসদ্ধাযন্ত আসোম িা।  

মিার বযাপ্ার বয,  আোে সঙ্ক্রান্ত ভুল আ়োে গুলা বযাখযা েরযে মুজমিরা সব বথযে ববেী 
জবজ্ঞাযির িারস্থ হি - বযই জবজ্ঞািযে আবার উিারাই কুরআযির বথযে ববেী জিভনরযযােয মযি 
েযরি িা! !  

অথ  আল্লাহ্ বহু আ়োযে সুস্পষ্ট েযর আমাযদরযে বযলযেিঃ 

( ২৬: ২)  -  এগুযলা সুস্পষ্ট জেোযবর আ়োে,  ( ৩৭: ১১৭) -  আজম উভ়েযে জদয়েজেলাম সুস্পষ্ট 
জেোব।  

( ২৪: ৩৪) - “আজম বোমাযদর প্রজে অবেীণন েযরজে সুস্পষ্ট আ়োেসমূহ,  বোমাযদর প্বূনবেনীযদর 
জেে ু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ ভীরুযদর িযে জদয়েজে উপ্যদে। ” 

অথ  আল্লাহর এে া ‘সামা’ / ‘আোে’ েযব্দর মাযি জে ো জিয়েই জবজ্ঞ আযলমযদ মাযে 
কুোকুজে! !  োহযল সাধারি মুজমি জে েরযব? আর এে েজেি গ্রন্থ আবার জ রন্তি িীবি জবধাি 
জে েযর হ়ে !   
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এখি আমরা জেে ু আ়োে বদজখ,   আল্লাহ্ আসযলই ‘সামা’/ ’সামাও়োে’/ ’আোে’ জদয়ে জে 
বজুেয়েযেি;  

( ২: ২৯) -  “জেজিই বস সত্ত্বা জযজি সৃজষ্ট েযরযেি বোমাযদর িে যা জেে ু িমীযি রয়েযে বস 
সমি।  োরপ্র জেজি মযিাসংযযাে েযরযেি আোযের প্রজে।  বস্তুেঃ জেজি তেরী েযরযেি সাে 
আসমাি।  আর আল্লাহ সবনজবষয়ে অবজহে। ” 

আল্লাহর েথা শুযি জে মযি হযে িা,  উজি আযে প্জৃথবী তেজর েযরযেি,  এরপ্যর আোে… 
! ! আোে ও প্জৃথবী আলাদা বস্তু আল্লাহর োযে।   

( ৩২: ৪)  -  “আল্লাহ জযজি িযভামন্ডল,   ভুমন্ডল ও এেদুভয়ের মধযবেনী সবজেে ু ে়ে  জদযি সৃজষ্ট 
েযরযেি,  অেঃপ্র জেজি আরযে জবরািমাি হয়েযেি। ” 

( ে়ে  জদযি মহাজবশ্ব তেজরর ভুল জিয়ে আযলা িা েরা হয়েযে ‘জরযলজ জভজ র েল্প’  যাপ্টাযর )  

আল্লাহ্র েথা শুযি এখাযি মযি হযে,  প্জৃথবীই আমাযদর মহাোযের বেন্দ্রজবন্দু,   সবজেে ু প্জৃথবী 
বেন্দ্র েযর ঘ যে ( বসই প্রুােি GEOCENTRIC ধারিা! ) ,  উজি যজদ িাযিিই,  বয প্রুা মহা 
জবযশ্বর মাযে প্জৃথবী হযে এযেবাযর অেীব িুদ্র এে া গ্রহ,  োহযল উজি এভাযব বলযেি,  
“উজি তেজর েযরযেি জবোল আোে/ HEAVEN এবং এর মাযে যা জেে ু আযে -  প্জৃথবীসহ”।  
এভাযব বলযল জে আযরা অযিে স্পষ্ট হে িা? এবং প্জৃথবীর উপ্যর জেে ু গুরুত্বও বিা়ে থােে।  
জেন্তু উজি বযলযেি,  প্জৃথবী ও আোে/ HEAVEN তেজর েযরযেি এবং এর মাযে যা আযে োও।  
এরপ্যর বদজখ,   

( ২ িাবার সুরা বাোরাহ,  ১৬৪) -  “জিশ্চ়েই আসমাি ও যমীযির সৃজষ্টযে,   রাে ও জদযির 
জববেনযি… 

( ১৮ িাবার সুরা োহে,   ৫১) -  “িযভামন্ডল ও ভুমন্ডযলর সৃিিোযল আজম োযদরযে সািয 
রাজখজি এবং…” 

( ২৩ িাবার সূরা আল ম’ুজমি,  ৫৭) - ”মানুযষর সৃজষ্ট অযপ্িা িযভামন্ডল ও ভূ- মন্ডযলর সৃজষ্ট 
েজেিের…” 

এমিজে উজি যখিই  সৃজষ্টর েথা বযলি,   উজি স্পষ্ট েযর প্জৃথবী ও আোে বে আলাদা আলাদা 
েযর বযলি,   এর োরণ জে? উজি জে িাযিি িা স্পষ্ট েযর জেভাযব েথা বলযে হ়ে? উজি 
যজদ িাযিিই বয প্জৃথবী আোযের িুদ্র এে া অংে মাত্র,   উজি দুয াযে আলাদা আলাদা েযর 
বার বার সজৃষ্টর েথা বেি বযলি? এমিজে উজি বহুবার ‘আোে ও িজমি’ আলাদা আলাদা েযর 
বযলযেি।  

এযে জে স্পষ্ট ি়ে  বয উজি আোেযে প্জৃথবী বথযে জভন্ন জেে ু ধযরযেি?  

( ২১: ৩২) - “আজম আোেযে সুরজিে োদ েযরজে;  অথ  োরা আমার আোেস্থ জিদেনিাবলী 
বথযে মুখ জেজরয়ে রাযখ। ” 
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এখাযি এযস মুজমিযদর েযািা বপ্াঁ াি বদখযল হাজস প্া়ে!  েে রেযমর বয জবজ্ঞাি এযি ( বসই 
জবজ্ঞাযিরই িারস্থ হ়ে  কুরআি প্রমাি েরযে)  প্রমাি েরযব আোে বলযে জিযর  বেুাি হ়েজি 
এবং আোযের অযিে োি।  অযিযে বযলি এখাযি ‘োদ’ বলযে বয আরজব েব্দ আযে োর 
মাযি মোজর বা োজম়োিা।  বো ভাই, আপ্জি এে আরজব বযুেি,   আপ্িাযদর ব়ি ব়ি 
মুোসজসরেি বেি এভাযব অনুবাদ েরল িা,  “আজম আোেযে মোজর বা োজম়োিা বাজিয়েজে”! !   

আর আোে বয বোি এেরেম এে া জেে ু সুরিা বদ়ে এ া বো প্রা ীি েিমলজি/ মহাোেজবদযা 
গুলাযে আযেই জেল।  

ববজের ভাে বাংলা়ে এর অথন বদ়ো আযে োদ এবং ইংজলযে বদ়ো আযে- ROOF,  PROTECTIVE 
CEILING OR CANOPY. ভাযলা েযর এযদর মাযে েোৎগুলা বদখ-  ১-  CANOPY,  ২-  ROOF বা 
োদ,  ৩- PROTECTIVE CEILING 

প্রজে া অথন জেন্তু হবহুু এে ি়ে ,  জেে ু জভন্ন অথন বহি  েযর।  বমাহাম্মযদর মৃেযুর প্র ১০০০ 
বেযরর মযধয বযসব মুোসজসরেি অনুবাদ েযর বেযেি োযদর মযধয েিি বযলযেি CANOPY?  

 

কুরআি বলখে বয আোে বে জিযর  জেে ু বজুেয়েযেি,  ো আযরা জেেু আ়োে বথযে স্পষ্ট;  

( ৬৯ রাবার সূরা আল হাক্বক্বাহ,  ১৬) -  “বসজদি আোে জবদীণন হযব ও জবজিপ্ত হযব। ” 
( ৫৫ িাবার সুরা আর- রাহমাি,  ৩৭) - “বযজদি আোে জবদীণন হযব েখি বসজ  রিবযণন রজিে 
 াম়িার মে হয়ে যাযব। ” 

বদখ, আোে জেভাযব  ূণন জব ূণন হয়ে যাযে, এবং লাল রিবযণন রজিে হয়ে যাযে! !   

অযিযে বযলি এখাযি আোে  ূণনজব ূণন ‘মযি হযব’ এমি া বলা হযে।  আোে  ূণনজব ূণন হযে 
“মযি হও়ো” এে েথা আর  ূণনজব ূণন  হও়ো জভন্ন েথা।  েই মযি হও়ো আর েই আল্লাহ্ সুস্পষ্ট 
েযর বযলযেি -   ূণনজব ূণন হযব মাথার উপ্র।  আর এ া রুপ্ে অযথন ধযর জিযলও বো ভুলই 
বথযে যা়ে।  

( ৪২ িাবার সুরা- আে- েরূা,  ৫) -  “আোে উপ্র বথযে বেয  প়্িার উপ্রম হ়ে  আর েখি 
বেযরেোেণ োযদর প্ালিেেনার প্রেংসাসহ প্জবত্রো বণনিা েযর এবং প্জৃথবীবাসীযদর িযে িমা 
প্রাথনিা েযর।  শুযি রাখ,   আল্লাহই িমােীল,  প্রম েরুিাম়ে। ” 

( ১৭ িাবার সরূা বিী-  ইসরাইল,   ৯২) -  “অথবা আপ্জি বযমি বযল থাযেি,  বেমজিভাযব 
আমাযদর উপ্র আসমািযে খন্ড- জবখন্ড েযর বেযল বদযবি অথবা আল্লাহ ও বেযরেোযদরযে 
আমাযদর সামযি জিয়ে আসযবি। ” 

বদখ এই আ়োেগুলা,   আল্লাহ্ আোে বে আমাযদর উপ্র বেলযবি!  আোে জে এমি জিজিস 
বয া বেলা যা়ে োযরা উপ্র? এখাযি জেন্তু আল্লাহ্ হুমজে জদযেি,   মাযি আিজরে অযথনই 
বেলযবি,   বোি রুপ্ে অযথন বলযল হুমজের প্রশ্নই আসে িা।  আবার রুপ্ে অথন গ্রহি েরযলও 
‘আমাযদর উপ্র’ বেলার বযাপ্ার বযৌজিে ি়ে।  এখিও জে স্পষ্ট ি়ে  আল্লাহর আোে জিযর  
বস্তু,  োযদর মে।  
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( ২ িাবার সরূা বাোরাহ, ২২) -  “বয প্জবত্রসিা বোমাযদর িে ভূজমযে জবোিা এবং আোেযে 
োদ স্বরূপ্ স্থাপ্ি েযর জদয়েযেি,  আর আোে বথযে প্াজি বষনণ েযর বোমাযদর িে েল- েসল 
উৎপ্াদি েযরযেি বোমাযদর খাদয জহসাযব। ” 

এই আ়োযের বযাখা়ে জবখযাে ইসলাজমে ইজেহাসজবদ এবং োেজসরোরে আে- োবাজর বযলি,   

"...and the sky a canopy..." The canopy of the sky over the earth is in the FORM OF A DOME,  

and it is a roof over the earth. And Bishr bin Mu'az narrated and said from Yazid from Sa'id 

from Qatada in the words of Allah "...and the sky a canopy..." He says he makes the sky your 

roof.”,  োবাজর বযলযেি আোে জিযর  বডাযমর মে,  যা প্যূবন বথযেই ভুল ধারিা জেল 
 

আোে জিয়ে বোযে এে া মিার সজহহ হাজদস বজল বোি-  

হারমালাহ্ ইবনু ই়োহই়ো ( রহঃ) …আবু হুরাইরাহ্ ( রাজযঃ)  বথযে বজণনে।  জেজি বযলি,   
রাসূলুল্লাহ( সা) বযলযেিঃ জে়োমাযের জদি আল্লাহ ো’আলা সারা প্জৃথবী োর হাযের মুজষ্টযে জিয়ে 
জিযবি এবং আোেমণ্ডলী ভাাঁি েযর োর ডাি হাযের মুযো়ে জিযবি।  োরপ্র জেজি বলযবি,  
“আজমই বাদোহ্।  প্জৃথবীর বাদোহেণ বোথা়ে?” ( হাজদস িবরঃ ৬৯৪৩,  অধযা়েঃ ৫২,  সহীহ 
মুসজলম, হাঃ এোযডমী)  

উপ্যরর হাজদস শুযি জে মযি হ়ে  বোর? এইসবও এই যমািা়ে আমাযদর বে মািযে বজলস? 

এখি বোযদর োযে এে াই উপ্া়ে আযে,  এই হাজদস বে দুবনল বাজিয়ে বদ়ে,   অথবা এ ার 
জেে ু রুপ্ে অথন ববর েযর বেল জবজ্ঞাযির সাযথ জমল েযর,   বযাস! !  অযিযে বো বদজখ েযািা 
বপ্াঁজ য়ে এ াযে BIG CRUNCH HYPOTHEISIS সাযথ জমল জদয়ে বেযলযেি! !  হা হা. . .   

েুই জে িাজিস আমাযদর েীে গ্রীষ্ম বা ঋে ু হ়ে  জেভাযব? 

- হুম, সবাই বো িাযি,  োরণ আমাযদর প্জৃথবী ২৩. ৫ জডগ্রী োে হয়ে সূযযনর  ারপ্াযে ঘুযর।  

- িাহ,  বস া বো তবজ্ঞাজিে োরণ বযা া,  েুই বো মজুমি জহযসযব বলজব ইসলাজমে োরণ।  বোি 
আি বোযে ঋে ু হও়োর জপ্েযি আসল োরণ বজল-   

হারমালাহ ইবনু ই়োহই়ো ( রহঃ) …আবূ হুরা়েরাহ ( রাজযঃ)  বথযে বজণনে।  জেজি বযলি,   
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ও়োসাল্লাম বযলযেিঃ িাহান্নাম অজভযযাে েযর আল্লাহর োযে বলল,   
বহ আমার প্রভু!  আমার এে অংে অে অংেযে বখয়ে বেলযে।  সুেরাং আমাযে শ্বাস- প্রশ্বাস 
গ্রহযণর অনুমজে জদি।  োই আল্লাহ ো’আলা োযে দু’বার শ্বাস- প্রশ্বাযসর অনুমজে দাি েরযলি।  
এেবার েীে বমৌসুযম আযরেবার গ্রীষ্ম বমৌসুযম।  বোমরা েীেোযল বয োণ্ডা অনুভব েযর থাযো 
ো িাহান্নাযমর শ্বাস- প্রশ্বাযসর োরযণ।  আবার বয েরযম বা প্র ণ্ড উিাপ্ অনুভব েযর থাযো 
োও িাহান্নাযমর শ্বাস- প্রশ্বাযসর োরযণ।  ( সহীহ মুসজলম, হাঃ এোডমী,  হাজদস িবরঃ১২৯০)  
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এইবার এে া মিার আ়োে বজল বোি, এই া আমার বেভাজর  আ়োে।  ববে জবজ্ঞািম়ে! !   

( ৮০ িাবার সরূা আল-  জহির,  ১৭-  ১৮) - “আজম আোেযে প্রযেযে জবোজ়িে ে়েোি বথযে 
জিরাপ্দ েযর জদয়েজে।  জেন্তু বয  ুজর েযর শুযি প্ালা়ে,  োর প্শ্চাদ্ধাবি েযর উজ্জ্বল উিাজপ্ন্ড। ” 

( ৭২ িাবার সরূা আল িীি,  ৮- ৯) - “আমরা আোে প্যনযবিণ েরজে,  অেঃপ্র বদখযে বপ্য়েজে 
বয,  েযোর প্রহরী ও উিাজপ্ন্ড িারা আোে প্জরপ্ণূন।আমরা আোযের জবজভন্ন ঘাাঁজ যে সংবাদ 
েবণাযথন বসোম।  এখি বেউ সংবাদ শুিযে  াইযল বস িলন্ত উিাজপ্ন্ড ওাঁৎ বপ্যে থােযে 
বদযখ। ” 

এই সঙ্ক্রান্ত এে া হাজদসও আযে,   

“িীিরা প্রথম আসমাযির উপ্র অংে প্যনন্ত ভ্রমণ েরে এবং ভজবষ্যযের উপ্র জেে ু েথযাজদ যা 
জেজরেোরা জিযিযদর মযধয বলাবজল েরে ো শুিযে সিম হে।  োরপ্র োরা প্জৃথবীযে জেযর 
এযস োযদর প্জরজ ে মানুযষর োযে ঐ েথযগুজল প্জরযবেি েরে।   

[ SAHIH MUSLIM, ENGLISH TRANSLATION,  VOL.4,  P.1210,  NO,  5538]  

উপ্যরর দুজ  আ়োে এবং হাজদস বথযে জে বেুজল? উিা হযে আল্লাহর EXTRATERRESTRIAL 

DEFENCE MECHANISM বা আোযের প্রজেরিা বযবস্থা,  োযদর োে বথযে? িাহহ,  ধুমযেেু বা 
অেজেে ু বথযে ি়ে ,  িীি বথযে।  উিা জদয়ে আল্লাহ্ িীি ো়িা়ে।  এখাযি আরবী বয েব্দজ  
কুরআযি এযসযে োর অথন োরোর অংেও বেুা়ে িা বা উিাও বেুা়ে িা।  েব্দজ র অথন প্ণূনাঙ্গ 
োরো।  বযল বেল ‘সুবহািাল্লাহ’ েে জবজ্ঞািম়ে!  কুরআি।আল্লাহর জিরাপ্িা বযবস্থা এেই দুবনল 
বয মাযে মাযে িীিরাও বভদ েযর বেযল।  আর িীিরা বো আগুযির তেজর,  আগুি আবার 
( অজক্সযিি ো়িা)  প্জৃথবীর বাইযর,  এমিজে অযিে উ ুযেও িযল বেমযি? জবজ্ঞাজিরা শুিযল 
 াসজে খাযব,  বয আগুযির তেজর বা আযলার তেজর বোি জেে ু আবার জ ন্তােীল সত্ত্বাও হযে 
প্াযর? বোযদর িীি আর বেযরেো হযে এমি সত্ত্বা।  বিাযর বল - মারহাবা।  জবজ্ঞাি ঘা াযে 
যাস বি আবার,  ধযর বি়ে এ া আল্লাহর কুদরে,  বযাস! !  মুজমিযদর আবার জবজ্ঞাি জদয়ে োি 
জে? বোযদর বো সিা উির আযেই-  আল্লাহ্ েরযে!  

আর আল্লাহ মহাোেযে জিরাপ্দ েরল শুধ ু িীি বথযেই! ! !  মহাোযে বয িীি বথযেও 
জবপ্দিিে বস্তু আযে অযিে,  ব্লযাে বহাল,  উিা,  ধুমযেেু,  ASTEROIDS ইেযাজদ বসগুলার জে 
হযব? উজি বো প্জৃথবীর িযে জবপ্দিিে উিার বোি বযন্দাবি িা েযর,  উটা উিা জদয়েই 
িীি োজ়িয়ে যাযেি ! !   

আল্লাহ জেভাযব প্জৃথবী তেজর েযরি ( যজদও এখাযি আোে তেজরর বযাপ্াযর বলা হ়ে  িাই)  এই 
জিয়ে এে া দারুি হাজদস বোিাই বোযে-  

আবূ হুরা়েরা ( রা. )  বথযে বজণনে,   জেজি বযলি,  “রাসুলু( সা)  আমার হাে ধযর বলযলি,   
আল্লাহ োআলা েজিবার জদি মাজ  সৃজষ্ট েযরি।  
বরাববার জদি জেজি এযে প্বনে সৃজষ্ট েযরি।   
বসামবার জদি জেজি বিৃরাজি সৃজষ্ট েযরি।   
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মঙ্গলবার জদি জেজি আপ্দ জবপ্দ সৃজষ্ট েযরি।  
বধুবার জদি জেজি িূর ( সূযন)  সৃজষ্ট েযরি।  
বৃহস্পজেবার জদি জেজি প্জৃথবীযে প্শু- প্াজখ েজ়িয়ে বদি এবং 
িমুআুর জদি আসযরর প্র জেজি আদম ( আলাইজহস সালাম)  বে সৃজষ্ট েযরি।   
অথনাৎ িুমুআর জদযির সম়েসমূযহর বেষ মুহূযেন ( মাখলূে)  আসর বথযে রাে প্যনন্ত সময়ের 

মধযবেনী সময়ে জেজি সৃজষ্ট েযরযেি”।  ( মুসজলম, ইসলাজমে োঃ, হাদীস িং ৬৭৯৭)  

এই হাজদস বথযে এ া এযেবাযর সুস্পষ্ট বয আল্লাহর সম়ে আর মানুযষর সম়ে ( Solar Time)  
হুবহুু এে।  এখাযি রুপ্ে অথন জদয়েও বো প্যাাঁ  লাোি যাযব িা,   েযব আযরে উপ্া়ে আযে,   
আযেই বযলজেলাম,   হাজদস বে দুবনল বাজিয়ে জদযে প্াজরস! !  আিোল আবার এই 
TREND/ প্রবণো  ালু হয়েযে,   বভিাল বভিাল হাজদস গুলা,   বযগুলা জিয়ে আযলম আর 
APOLOGIST রা োযের/ িাজিেযদর োযে জবপ্যদ প্রযেি,   বসগুলা বে দুবনল েযর বদ়োর 
বরও়োি শুরু হয়েযে অযিে আযে বথযে।  বস া যেই সজহহ হউে িা বেি! !  মিা প্াই বভযব,  
বয ববাখাজর সাযহব প্রা়ে ৯৯% প্রাথজমে সংেহৃীে হাজদস বাদ জদয়ে মাত্র ১% হাজদস রাখযলি,  বয 
হাজদযসর সিদ আর সংগ্রযহর প্দ্ধজে জিয়ে মুসজলমরা প্রা়েই েবন েযরি,  বসইসব হাজদস জিয়েই 
উিারা আিোল োহজেে েরা শুরু েযর জদয়েযেি,  হা হা হা…  

এই হাজদযস আল্লাহ্ আযে োেপ্ালা তেজর েযরি,  প্যর সূযন তেজর েযরি,  জেভাযব বয সূযন ো়িা 
োেপ্ালা জ যে বেল আল্লাহ্ই মালুম! এমিজে আপ্দ- জবপ্দও সৃজষ্ট েযরি, এই আপ্দ-
জবপ্দ/ NATURAL EVIL আবার সৃজষ্ট েরযে যাযবি বেি? োহযল আমাযদর FREEWILL/ স্বাধীি 
জ ন্তা েজি জদয়ে োি জে? আর প্রােৃজেে জবপ্যনয়ের েযল বয লাখ লাখ মানুষ,  প্শু প্াজখ মারা 
যা়ে,  োহযল জিঃসযন্দযহ োর দা়ে- আল্লাহ্র।  আমরা শুধু আমাযদর MORAL EVIL িযে দা়েী 
হযে প্াজর ( জবিাজরে-  ‘স্রষ্টা বেি মন্দ োযির দা়ে বিি িা’  যাপ্ ার) ।  

এইবার আমরা বদজখ আল্লাহ্র আোে আসযলই েে া জিরাপ্দ আমাযদর িযে!  

" এরা জে েখিও োযদর ওপ্যরর আোযের জদযে োজেয়ে বদযখ িা জেভাযব আজম ো তেরী 
েযরজে ও োযে সুযোজভে েযরজে? আর োযে বোি ( সূক্ষ্মেম)  ো লও বিই । "  ( ৫০ িাবার 
সরূা ক্বাে- ৬)  

" জযজি সাে আোে সৃজষ্ট েযরযেি সুজবেিভাযব l েুজম প্রম েরুণাময়ের সৃজষ্টযে বোি অসামিস্য 
বদখযে প্াযব িা l োরপ্র েুজম দৃজষ্ট ঘুজরয়ে- জেজরয়ে িাও, েুজম জে বোি ো ল বদখযে প্াে?"  
( ৬৭ িাবার সরূা আল-  মলুে- ৩)   

আোযের আবার ো ল জে? আোে বলযেই বো আসযল এেে বোি বস্তুই বিই,  আোযের 
ো ল েখিই হযব যজদ আোে জিযর / েজেি বোি বস্তু হ়ে।  অযিযে আবার বসই েযািা- বপ্ াজি 
অথন প্জরবেনি েযর বযলি, আসযল এখাযি ‘ো ল’ বলা হ়ে  িাই,  বলা হয়েযে ‘খুে/ DEFECT’।  
আযর ভাই,  েই খুাঁে আর েই ো ল।  বোযদর ব়ি ব়ি িামেরা মুোসজসরেি আসযলই জিরির 
এবং েযব ,  োযদর উজ ৎ বোযদর োে বথযে আরজব বেখা,  োই িা! !  
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আো,  ধর  আজম বোযর ভাযলাবাজস বযল বোযর আমার জিযির বাজ়িযে প্াোলাম।  আমার 
উযেশ্য হযলা আমার ভালবাসার প্রমাি েরা বোর োযে।  েুই আমাযে জবশ্বাস েজরস বযল 
বসখাযি জেয়ে থাো শুরু েরজল।  জেন্তু দুই জদি প্র প্র বদখা বেল বসখাযি প্াজি থাযে িা,   
জবদুযৎ থাযে িা,  ব ার- ডাোযের উপ্দ্রব আযরা িািা জবপ্দ।  আজম েখি জিযিই েুয  বেলাম 
বোযে জবপ্দ বথযে উদ্ধার েরযে,  জেয়ে সব সমস্যার সমাধাি েযর আসলাম। বোি এেজদি েুই 
িািযে প্ারজল,   বয আজমই আসযল বোর োযে আমার ভালবাসার প্রমাি েরযে লাইি বেয ,   
জবদুযৎ লাইি ইেযাজদ বেয  জদয়েজেযলম এবং ব ার- ডাোে হাে েযর প্াজেয়েজেলাম,  আবার 
আজমই বোর োযে “জহযরা” হবার িযে েুয   যল এযসজেলাম সব সমস্যার সমাধাি েরযে; এ া 
প্রমাি েরযে বয আজম বোযে অযিে ভাযলাবাজস।  োহযল বযাপ্ার া জে দা়িা়ে? 

- এ া আবার জে রেম উদ্ভ  েল্প বলজল, েুই জিযিই যজদ আমার িযে সবজেে ু বাজিয়ে রাজখস,  
োহযল আমাযে উৎখাে েরার িযেই আবার এে এযন্তিাম বেি েরজব? এ া বো 
অযযৌজিে; এ া বো ভন্ডাজম!  

- জেে োই,  োহযল আমাযে বল,  আল্লাহ্ প্জৃথবী বািা়েল মানুযষর িযে।  বাজিয়ে উজিই আবার 
বসই প্জৃথবীযে িািারেম জবপ্দ আপ্দ তেজর েরল মানুষযেই হেযা েরার িযে।  উজি প্জৃথবীযে 
আরমণ েরার িযে মহাোযে অযিে জেেুর এযন্তিাম েযর রাখযলি।  জবজভন্ন রেযমর িজেের 
রজি, উিা, ধূমযেে ু ইেযাজদ জদয়ে রাখযলি,  আবার উজিই প্জৃথবীযে বাাঁ াযে জবযেষ ভাযব 
প্রজেরিা বযবস্থা েয়ি েুলযেি,  এ া বো এেদম হাস্যের! !  উিার দরোর জে জেল োহযল 
প্রথযমই এইসব িজেের বস্তু তেজর েরা যখি  উজি িাযিিই এইগুলা োর বান্দাযদর িযে 
িজেের।  উজি িা বসই স্রষ্টা জযজি “উিা জদয়ে িীি ো়িাি”,  হা হা… বো উজি বো মুযখ বযল 
জদযলই প্ারযেি,  “বহ উিা সম্প্রদা়ে,  বোমাযদর যাযে প্জৃথবীর ধাযর োযে বঘাঁষযে িা বদজখ”।  
উজি জিযিই এেসব জবপ্দিিে বস্তু তেজর েযর আবার জিযিই প্রজেরিা জদযেি! !  োর মাযি 
হ়ে  উজি িাযিি িা জেভাযব সুদি হাযে মানুযষর বসবাযসর িযে জিরাপ্দ মহাোে এবং েন্মযধয 
প্জৃথবী তেজর েরযে হ়ে ,  আর িা হ়ে  প্রুা বযাপ্ার াই উিার “বেৌেল” মানুষযে ববাো বািাবার 
িযে।  আর িা হ়ে  এইসব বোযদর মজিযের তেজর।   

আ়ে এখি আমরা এে  ু বদজখ আল্লাহর আোযের বসই েুয া,  খুাঁেজ  েই? 

আমাযদর সূযন বথযে বয মহািােজেে জবজেরি/ COSMIC RADIATION হ়ে , ো সবযথযে িজেের।  
জবজভন্ন রেযমর মহািােজেে জবজেরি আযে।আমাযদর সূযন বথযে বয অজে ববগুজি রজি/ UV 

RADIATION আযস ো বথযে প্রজে বের  বহু মানুযষর  মন েযািসার হ়ে।  আমাযদর আোে 
প্রজেযরাধ েরযে প্ারযলও অযিে রজি/ UV PHOTON প্রজেযরাধ বল়ে েযল ববজরয়ে আযস।  
এইিযেই েরযমর জদি বাইযর বেযল আমাযদর SUNS CREAM বমযখ বযযে উপ্যদে বদ়ো হ়ে।  

দুজি়োর িিসংখযা প্রজে বের  েয়ি 0.4 MILLISIEVERTS (MSV) OF COSMIC 
RADIATION/ মহািােজেে জবজেরি েরীযর গ্রহি েযর।  
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বিাযবল জবি়েী  H J MULLER প্রীিা েযর বপ্য়েযেি বয GALACTIC COSMIC RAYS (GCRS) 
আমাযদর বোযষ জিি প্জরবেনি এবং জমউয েি ঘ াযে প্াযর।  এইগুলা আমাযদর আোে বভদ 
েযর এযস প্যর।   

মহািােজেে জবজেরি আমাযদর েরীযরর িযে খারাপ্ এবং জদি জদি ো বজৃদ্ধ প্াযে।  GALACTIC 
COSMIC RAYS আমাযদর বসালার জসযস্টযমর বাইযর বথযে আযস।  এর বথযে আমাযদর প্রথম 
রিে/ SHEILD হযে সূযন।  সমস্যা হযে সূযযনর এই SHEILDING ধীযর ধীযর েযম যাযে।  

( সুত্র- NASA)  

জেে ু েযবষণা়ে বদখা বেযে বয মহািােজেে জবজেরি/ COSMIC RADIATION আমাযদর আোযের 
বমযঘ জবদুযৎ  মোজিযে সাহাযয েযর এবং আবহাও়ো এবং িলবা়ে ু বে প্জরবেনি েরযে প্াযর।  

েযবষণা়ে বদখা বেযে মহািােজেে জবজেরযির সাযথ আমাযদর হৃদজপ্যণ্ডর অসুখ-  CARDIAC 

ARRHYTHMIAS এর বযােসুে্র আযে।  

জবখযাে প্রজেষ্ঠাি IBM এর এে েযবষণা়ে বদখা বেযে বয আমাযদর েজম্প ার প্রজে ২৫৬ 
বমোবাই  RAM এ এেজ  মহািােজেে জবজেরি সংরান্ত সমস্যা়ে প্যর প্রজে মাযস ।  এই িযে 
জবখযাে জ প্ প্রস্তুেোজর বোম্পাজি INTEL CORPORATION প্রিাবিা জদয়েযে বয প্রজে মাইযরা 
বপ্রাযসসযরর ( FUTURE HIGH-DENSITY MICROPROCESSORS)  সাযথ এেজ  মহািােজেে জবজেরি 
DETERCTOR সংযুি েরার।  যাযে বযযোযিা COSMIC-RAY EVENT ঘ যল প্যূবনর েমাযন্ড জেযর 
বযযে প্াযর।  

২০০৮ সাযল,  এেজ  জবমাি ( Airbus A330)  ভুজম বথযে েে েে উপ্যর মারাত্ম্ে দুঘন িা়ে প্যর 
োযদর FLIGHT CONTROL SYSTEM এর মযধয DATA CORRUPTION োরযি।  অযিেগুলা োরযির 
মাযে এেজ  োরণ খুযি প্াও়ো যা়ে-  মহািােজেে জবজেরি।  

মহািােজেে জবজেরি আমাযদর বাসা- বাজ়ির এবং অজেযসর ইযলেজরে প্ণযযেও িজেগ্রি েযর।  

েুই আমাযদর আযেরোযলর জ জভ ( CRT TV)  বো বদযখজেস,   যাযিল ব িি/ জ উি েরার সময়ে 
এেরেম ‘জে জে’ েরযে যাযে বযল “STATIC NOISE”,  এই STATIC এর ১% হযে COSMIC 
MICROWAVE BACKGROUND ( যজদও এই CMB েরীযরর বেমি িজে েযর িা) ,  এজ  খুবই 
হালো হযলও আল্লাহর তেজর েরা দুেনম! !  রিাবল়ে বভদ েযর প্রজেজি়েে প্জৃথবীযে এযস প্যর।  

[ সুত্র-   

1-“A study on the various types of arrhythmias in relation to the polarity reversal of the solar 

magnetic field”, PEER-REVIEWED, Natural Hazards Journal 

2-“Long-Term Study of Heart Rate Variability Responses to Changes in the Solar and 

Geomagnetic Environment”, PEER-REVIEWED , Nature 

3-“Cosmic radiation induced software electrical resets in ICDs during air travel”, PEER 

REVIEWED, Heart Rhythm Medical Journal 
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4-“Cosmic radiation and cancer: is there a link?” PEER REVIEWED, Future Medicine 

5-“ Cosmic radiation: Not science fiction, but clinical reality”, PEER REVIEWED, Heart 

Rhythm Medical Journal 

6-“Cosmic Radiation and Commercial Air Travel”, PEER REVIEWED, Journal of Travel 

Medicine 

7- “Impact of galactic cosmic rays on Earth’s atmosphere and human health”, PEER REVIEWED, 

Atmospheric Environment Journal] 

DWARD P. NEY এবং ROBERT E. DICKINSON িাযমর দুই জবজ্ঞাজি বযলি বয মহািােজেে জবজেরি 
হ়েে আমাযদর প্রা ীি প্জৃথবীর ইজেহাযসর িলবা়েু প্জরবেনযির এবং MASS-EXTINCTION/ মহা 
প্রল়ে এর জপ্েযি মুল োরণ হযে প্াযর।  

এইবার আজস আল্লাহর আোযের আযরে খুাঁে বা ো যলর জবষয়ে,   

OZONE DEPLETION/ ওিি েযাস জিঃযেষেরি হযে আমাযদর উপ্যর বা়েুমণ্ডযল ওিি িযরর 
প্জরমাণ ধীযর ধীযর েযম আসা।  বমরু অঞ্চযলর জদযে এই ির গুলা সবযথযে ববেী েযম আযস,  
জবযেষ েযর ANTARCTICA।  এই ওিি ির আমাযদর িযে খুবই  প্রয়োিিী়ে,  এই ির েযম 
বেযল আমাযদর িযে িজেোরে ULTRAVIOLET (UV)/ অজেযবগুিী রজি প্জৃথবীর বা়েুমণ্ডযল ঢুযে 
প্রযব।  অজেযবগুিী রজি েরীযর  মন েযািসার,   ব াযখর োজি,   জিি এবং বরাে প্রজেযরাধ 
িমো বে িজেগ্রি েযর।  

১৯৮৫ সাযল সবযথযে ব়ি ধরযির ওিি েযাস জিঃযেষেরি জিয়ে েযবষণামুলে প্রবন্ধ প্রোে 
েযরি BRITISH ANTARCTIC SURVEY (BAS) SCIENTISTS JOSEPH C. FARMAN, BRIAN G. 

GARDINER,  এবং JONATHAN D. SHANKLIN,  যাযে বযল ANTARCTIC OZONE HOLE,  বযখাযি 
বদখা যা়ে,   ১৯৭০ সাযলর বেযষর জদযে এন্ ােনজ ো়ে বয প্জরমাণ ওিি ির হ্রাসপ্রাপ্ত হ়ে  ো 
সারা দুজি়োর ে়ি ওিি হ্রাস বথযে ৬০% এরও ববেী।  এেইভাযব ARCTIC এজর়োযেও বো খা  
HOLE তেজর হয়েজেল।  যজদও এ ার অবস্থা এখি এে  ু উন্নজের জদযে,  েযব মুল বযাপ্ার হযে 
স্রষ্টার ধজরত্রী রিিা বল়ে এরা জিজমযষই বভযঙ্গ জদযে সিম!   

ওিি ির অবস্থাি েযর বা়েুমণ্ডযলর STRATOSPHERE,  এই ির UV-A (320- to 400-nm 

wavelength) এবং UV-B রজি ( 280- to 320- nanometer wavelength)  প্যুরাপু্জর শুযষ জিযে 
প্াযর িা।  এই রজিগুলা আমাযদর েরীযরর িযে মারাত্ম্ে িজেের।  েযব UVC (200-280 nm) 
প্রুা াই বা়েুমণ্ডল শুযষ জিযে প্াযর।  এইিযেই আমরা েরম  োযল েরীযর SUNS-CREAM বমযখ 
ববর হই।  

[ সুত্রঃ 1-“ On the depletion of Antarctic ozone”, PEER REVIEWED, Nature 

2-“ Large losses of total ozone in Antarctica reveal seasonal ClOx/NOx interaction”, PEER 

REVIEWED, Nature 

3-“ Solar wind hammers the (arctic) ozone layer” published in Nature News 
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4-“ An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC-11”, 

PEER REVIEWED, Nature] 

এইবার আজস মহািােজেে রজি ো়িা আর জে জে বস্তু আল্লাহর তেজর েজিোজল! !  আোে 
প্রজেরিা বযবস্থাযে বযু়িা আঙ্গুল বদজখয়ে আমাযদর িজেসাধি েরযে প্াযর।   

ASTEROID/গ্রহানু হযে প্রধািে প্াথর িারা েজেে বস্তু যা োর োরাযে বেন্দ্র েযর আবেনি 
েযর।  আমাযদর বসৌরিেযে গ্রহাণুগুযলা িুদ্র গ্রহ ( Minor planet অথবা Planetoid) িামে বেণীর 
সবয য়ে প্জরজ ে বস্তু।  এরা বো  আোযরর গ্রহ বযমি বযুধর ব য়েও বো ।এযদর আেৃজে েয়েে 
জম ার বথযে শুরু েযর এে ব়ি হযে প্াযর বয এরা জিযিযদর মধযােষনণ েজির প্রভাযব 
িুদ্রাজেিদু্র গ্রহাণুযদরযে  াাঁদ জহযসযব আ যে রাখযে প্াযর,   বযভাযব আমাযদর  াাঁদ প্রদজিণ 
েরযে প্জৃথবীযে।  এরা মহাোযে েুয  বব়িাযে।  েুই বো িাজিস বয ধারিা েরা হ়ে  আমাযদর 
ডাইিযসার প্রিাজে ধ্বংস হয়ে বেজেল এইরেম এে া গ্রহানু প্যর।  েে জবোল জেল বসই িীব 
সাম্রািয,   েে জবজ ত্র িীব জেল,   সব ধ্বংস হয়ে বেল এে া গ্রহানুর আঘাযে।  জেে বযমি 
উপ্যর হাজদযস আল্লাহ্ বযলজেল উজি মঙ্গলবার জদি আপ্দ জবপ্দ সৃজষ্ট েযরি।  আল্লাহর তেজর েরা 
আোে প্রজেরিা বযবস্থা েে জিপ্িু এবং েজিোজল বভযব বদখ! !  

প্রা়ে ৬৬ জমজল়েি বের  আযে এই রেযমর এেজ  গ্রহানু বমজক্সযোর YUCATAN PENINSULA 
েহযর প্য়িজেল,  বযখাযি প্যরজেল বসখাযি ৯৩ মাইল বযাস এবং ১২ মাইল েভীর েেন 
( CHICXULUB CRATER)  তেজর হয়েজেল।  এর প্রভাযব প্জৃথবীর বা়েুমণ্ডল বধা়ো়ে োযলা হয়ে যা়ে,   
সূযন বঢযে যা়ে এবং প্জরণজেযে দুজি়ো বথযে হাজরয়ে যা়ে জবোল এে িীব সাম্রািয।  স্রষ্টা োযদর 
হেযা েযরি গ্রহানু জদয়ে।   

[ সুত্রঃ “Earth Impact Database" by University of New Brunswick]  

১৯০৮ সাযলর ৩০ িুি মাযস আমাযদর প্জৃথবীযে এে া বো  ধুমযেে/ু গ্রহানু েুয  এযস প্যর,  
যার আেৃজে জেল ৫০ বথযে ১৯০ জম ার,  এজ  সাজবন়োর এেজ  স্বল্প িিবসজেপ্ণূন উপ্েযো 
এলাো়ে প়্িাযে বেমি বোি িজে হ়েজি।  েপ্াল ভাযলা জেল বযাপ্ে প্রািহাজি হ়ে  িাই,  মাত্র 
৩ িযির মৃেযু ধারিা েরা হ়ে , েুই ভাবযল আশ্চযন হজব বয,  বস ার িজেসাধি িমো জেল 
জহযরাজসমা এবং িাোসাজেযে বয ববামা বেলা হ়ে  োর বথযে এে হািার গুি ববেী ( ২০- ৩০ 
Megatons of TNT) !  জবজ্ঞাজিরা ধারিা েযরি এই রেম এে া গ্রহানু প্রা়ে ৫ জমজল়েি মানুষ 
বমযর বেলযে সিম।এর প্রভাযব প্রা়ে ৮০ জমজল়েি োে মারা যা়ে প্রা়ে ৮৩০ ে়োর মাইল 
িুয়ি।  এই জিজিস ঘিবসজেপূ্ণন এলাো়ে প়্িযল জে হে বভযব বদখ! !   

[ সুত্রঃ “Probable asteroidal origin of the Tunguska Cosmic Body", Peer-Reviewed, 

Astronomy & Astrophysics Journal]  

এইরেম ঘ িা জেন্তু আযরা ঘয যে,  বযমি ১৯৩০ সাযল ব্রাজিযলর CURUÇÁ িদীযেও ঘয ।  
আযরেজ  METEOR CRATER/ উিা েযেনর সন্ধাি প্াও়ো যা়ে আজমজরোর এজরযিািা মরুভূজমযে,   

এই েযেনর িাম BARRINGER CRATER/ METEOR CRATER/ COON BUTTE/ COON MOUNTAIN।  

[ সুত্রঃ - Origin of meteor crater (Coon butte), Arizona, Peer-Reviewed,  GeoScienceWorld]  
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এখাযি মাত্র জেে ু উদাহরি জদলাম,  এইসব জিয়ে েথা বলযল জদি বপ্জরয়ে যাযব! এইবার বেুজল 
বো আল্লাহ্ আমাযদর আোে বে েে েজিোজল আর জিপ্িু েযর বাজিয়েযেি! !  

এবার আজস বোর ববট জিয়ে।  এই VAN ALLEN BELTS আমাযদর প্জৃথবীযে বাাঁ াযলও আমাযদর 
মহাোে ারীযদর বে ো়ি বদ়ে িা,  বযযোযিা মহাোে যািযে োর িজে হিম েযরই বযযে 
হযব।  NASA র ৯ জ  APOLLO MISSION এর মহাোে ারীযদর AVERAGE RADIATION DOSE জেল 
০. ৩৮ RAD.  সবযথযে ববেী জেল ১. ১৪ RAD,  APOLLO 14 জমেযি-  এজ  বোর মাথা়ে প্রা়ে 
দুজ  জসজ  েযাি েরার মে বরজডয়েেি বডাি ধযর জিযে প্াজরস এবং বডাযির মাত্রা অযিে 
েজময়ে আিা হয়েযে জবযেষ বস্পসসুয  প্জরধাি েযর এবং জবযেষভাযব বস্পসযাযি প্রজেযরাধে 
বযবস্থা বি়োর প্যর।  েযব এজ  অবশ্যই আমাযদর প্জৃথবীযে অযিে িজেের জবজেরি এবং রজি 
বথযে রিা েযর বয  ( েযব ১০০% িা) ।    

[ সূত্র, 1-“Space Radiation and Cataracts in Astronauts”, PEER REVIEWED, BioOne Complete 

2-“Cancer risk from exposure to galactic cosmic rays: implications for space exploration by 

human beings”, PEER REVIEWED, The Lancet 

3-“ Risk of defeats in the central nervous system during deep space missions”, PEER 

REVIEWED, Neuroscience & Biobehavioral Reviews] 

এই VAN ALLEN BELTS জেন্তু তেজরই হয়েযে প্জৃথবীর ব ৌবেী়ে বিত্র (Earth Magnetic Field) এর 
োরযি এবং এ া এযেবাযর ১০০% সুরিা বদ়ে িা,  যা আযেই প্রমাি েযরজে উপ্যর।  জেন্তু মুল 
বযাপ্ার হযে বয োরযি এই ববট তেজর হ়ে , বসই গুরুত্বপূ্ণন EARTH MAGNETIC FIELD জদযি 
জদযি দুবনল হযে ( ২০০ বেযর প্রা়ে ৯% অবিজে হয়েযে) ।  শুধু োই িা,  প্জৃথবীর এই ব ৌবেী়ে 
বিত্র েে ৮০ জমজলওি বেযর প্রা়ে ১০০ এর ববজে সম্পূণন প্জরবেনি হয়েযে ( MAGNETIC FIELD 

REVERSAL)  এবং এ া েখি জে হযব বেউ আযে বলযে প্াযর িা ( RANDOM)।  আবার দুবনল 
হযলই বয POLARITY REVERSE/ EXCURSION হযব োও িা,  েযব এ া PRECURSOR হযেও 
প্াযর।  এ া েয়ি প্রজে ১০ লাখ বেযর ২- ৩ বার প্জরবেনি হযে প্াযর,  সবনযেষ হয়েজেল প্রা়ে 

৭. ৮ লাখ বের  আযে ( Brunhes–Matuyama reversal)। এই ব ৌবেী়ে বিত্র 
প্জরবেনি/ REVERSAL/ EXCURSION সম়ে জে জে িজে েরযে প্াযর ো জিয়ে জেে ু হাইযপ্াজথজসস 
আযে, জেন্তু বোি জেে ু জিজশ্চে ি়ে।  জেন্তু এ া অনুধাবি েরা যা়ে বয এইরেম 
REVERSAL/EXCURSION এর TRANSITIONAL PERIOD/ রূপ্ান্তরোলীি সময়ে এ া প্জৃথবীর VAN 

ALLEN BELT ববে দুবনল েরযব এবং োর প্রভাব প়্িযব প্জৃথবীর প্রাণীযে ( এমিজে ব়ি রেযমর 
জবলুজপ্ত/ MASS EXTINCTION হযেও প্াযর বযল হাইযপ্াজথজসস আযে) ।  অহহ িাজিয়ে রাজখ,  প্রথমে 
এই ববট জেন্তু প্জৃথবী তেজরর প্রথম বথযেই জেল িা এবং এই ববট জেন্তু প্জৃথবী ো়িাও অযিে 
গ্রযহ আযে বযখাযি এখিও প্রাযির অজিত্ব প্াও়ো যা়েজি এবং বসখাযি এই ববট আরও ববজে 
েজিোলী,  এর মাযি জে দা়িাল োহযল!  হা হা হা…  

েেই িা INTELLIGENT DESIGN! এইসব,  বল আলহামদুজলল্লাহ! !   

[ সুত্রঃ 1. “Earth's Inconstant Magnetic Field”, NASA 
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2.“NASA Researchers Track Slowly Splitting 'Dent' in Earth’s Magnetic Field”, NASA 

3.“Magnetic reversals and mass extinctions” PEER REVIEWED, Nature Journal 

4.“The distinction between Geomagnetic Excursions and Reversals”, PEER REVIEWED, 

Geophysical Journal International.  

5.“The magnetic reversal record is not periodic”, PEER REVIEWED, Nature 

6.“Relationship between biological extinctions and geomagnetic reversals”, PEER 

REVIEWED, Geology Journal. 

7.“Cosmic ray effects and faunal extinctions at geomagnetic field reversals”, PEER 

REVIEWED, Earth and Planetary Science Letters. 

8.“Magnetic Polarity Transitions and Biospheric Effects”, PEER REVIEWED, Space Science 

Reviews] 

এখি বোরা যজদ বজলস আোে/ সাে আসমাি বলযে আল্লাহ্ বো প্রুা মহাজবশ্ব বেুা়েযে,   
োহযল বো আযরে সমস্যা়ে প়্িজব।  েুই জে িাজিস বয বোর আল্লাহর তেজর েরা এে সুন্দর 
বদখযে মহাজবযশ্বর ৯৯% িা়েোই বোি িীযবর বসবাযসর িযে উপ্যুি ি়ে? েুই জে িাজিস বয 
আমাযদর প্জৃথবীরই ৯৯% িা়েো বোি প্রাযির িযে বসবাযসর উপ্যুি ি়ে? জে আজিব! !  
আল্লাহ্ কুরআযি বলল বয প্জৃথবী িাজে শুধুই আমাযদর িযেই বািা়েযেি,  অথ  আমাযদর িযে 
বািাি প্জৃথবীযে উজি ৯৯% িা়েোই জদয়েযেি আমাযদর হেযা েরার িযে! !  প্জৃথবীর 
উপ্জরভাযের ( EARTH SURFACE) অল্প জেে ু িা়েো মনুষ্য বসবাযসর উপ্যযােী ( প্রা়ে ৭০% প্াজি,  
২০% মরুভুজম,  এো়িা আযে জবিীণন বি  এবং প্াহা়ি) ।  শুধু োই িা বয অল্প ুকু িা়েো আমরা 
বসবাস েজর োর মাযেই ভুজরভুজর জবপ্দ জদয়ে বরযখযেি আমাযদর হেযা েরার িযে ( ভুজমেম্প,  
আযগ্ন়েজেজর,  বো,  ে়ি,  িযলাচ্ছ্বাস,  ব্জ্রপ্াে,  মহামারী ইেযাজদ) ।  আমাযদর স্থলভাযের বথযে 
িল ভাযের প্জরমাি অযিে ববেী,   এবং যা প্াজি আযে োরও ববজের ভাে প্াযির অযযােয!  
আল্লাহ্ এে া মাত্র আযলা ও েজির প্রধাি উৎস জদল - সূযন, বসই সূযনও আমাযদর িজে েযর 
( SOLAR WIND,UV etc) .  

TARDIGRADE/WATER BEAR িামে এে িুদ্র- প্রাজি আযে,   বসযো আেরােুল মাখলুোে বথযে 
ববেী েজিোজল এবং বসবাযসর িযে সুজবধাপ্রাপ্ত।  এ বোি প্রাণীজ  - ৩২৮ জডগ্রী োযরিহাই  ( -
২০০ জডজগ্র বসলজস়োস)  এবং উচ্চ োপ্ ৩০০ জডজগ্র োযরিহাই  ( ১৪৮. ৮ জডজগ্র বসলজস়োস)  
োপ্মাত্রা়েও ববাঁয  থােযে প্াযর।  এই বযা া মহাোযেও ববাঁয  থাযে।  বযযোযিা প্রাজি বথযে 
১০০০ গুি ববেী বেিজি়ে জবজেরযি োর জেেুই হ়ে  িা।  আমাযদর বা়েুমন্ডযলর েুলিা়ে ৬০০০ 
গুণ ববজে  াযপ্ থােযে প্াযর।  অথ  খুবই িুদ্র,  মাইরসযোযপ্ বদখযে হ়ে।  বস অযিে া মরা 
( HYBERNATION) বথযেও ববাঁয  উযে! !  বস যখি  HYBERNATION যা়ে,   েখি োর েরীযর 
প্রাযির বোি লিি প্াও়ো যা়ে িা।  োহযল বসযো বদজখ আেরােুল মাখলুোযের বাপ্! !  আসল 
সবনেজিমাি বো TARDIGRADE.. হা হা …  
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এইে বললাম আমাযদর শুধু প্জৃথবীর েথা, আমাযদর মহাজবযশ্বর জভেরোর িজেের বস্তুগুলার জলস্ট 
বদ়ো শুরু েরব জে? বযমি,  ব্লযােযহাল, উিা, ধুমযেেু, সুপ্ার বিাভা, STARQUAKES ইেযাজদ. . .  

- িাযর ভাই,  মাে  াই,  যযথষ্ট হয়েযে,  আমার মাথা ঘুরাযে আি,  আযরেজদি …  

- জেে আযে,  আিযে স্বল্প েথয জদয়ে বেয়ি জদলাম, ভজবষ্যযে আযে দু- রাোে িেল িামাি 
প্য়ি জবেযেন আসজব।  
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জেশু আয়েো ও োর ৫১ বের  িামাই 
 
- বদখ বোযদর সমস্যাই হযে বোরা রাসুল বে বদখযে প্াজরস িা,  উজি ভাযলা োি েরযলও 
বোযদর ভাযলা লাযে িা।  উজি বোি খারাপ্ োি েরযেই প্াযরি িা,   োরণ উজি আল্লাহর 
খাস বান্দা।  উিার ে়ে  বেযরর জপ্জচ্চ বউ আয়েোর সাযথ উজি জবয়ে েযরজেল জবযেষ জেে ু
োরযিঃ 
১-  রাসুযলর প্রথম বউ জেল ব়েে,  উজি  া়েযল বো প্রথযমই েজ  এেিি বে জবয়ে েরযে 
প্ারযেি 
২- আমাযদর হুমা়েিু আহযমদও অল্প ব়েে বময়েযে জবয়ে েযরজেল,   িাজের জপ্ো বেখ মুজিব 
েযরজেল,  রজবন্দ্রিাথ েযরজেল,   ইংলযাযন্ডর রািা েযরজেল,  োই রাসুলও েযর 
বেযলজেল. . . জসম্পল!   

৩- আয়েো জেশু হযলও অযিে জ্ঞািী জেল,  জব িি জেল,  বজুদ্ধমজে জেল ইেযাজদ।  েুই জে িাজিস 
িা বয জবজ্ঞাজিরা প্রমাি েযরযে বময়েরা বেযলযদর বথযে ১০ গুি ো়িাোজ়ি বমজ উর হ়ে।  

৪- আয়েোর আযরে িা়েো়ে িুবায়ের িাযমর এেিযির সাযথ জবয়ে জেে জেল 

৫- জেশু ‘মা আয়েো’ জিযি রাজি জেল,  আর অই সম়ে সবাই জপ্জচ্চযদরও জবয়ে েরে,  োই 
রাসুলও জপ্জচ্চ বদযখই জবয়ে েযর বেযলজেল।   

৬- আর এই জেশু ‘মা আয়েো’বে রাসুল বো জবয়ে এমজি এমজি েযর িাই, আল্লাহই অযিে আযে 
বথযে এই বালয জববাহ প্বূনপ্জরেল্পিা েযর বরযখজেযলি।  এর জপ্েযি আসল বহাো আল্লাহ্।  

এখাযি খারাপ্ বো জেেু বদজখ িা আজম,  বোরা োলার সব আমার বপ়্োরা রাসুল আর জেশু মা 
আয়েো বে বদখযে প্াজরস িা!  এ াই বোযদর আসল সমস্যা।  েে সুন্দর িুজ  োযদর, মাোল্লাহ-  
৫১: ৬ 

- হা হা,  আসযলই জে সুন্দর িুজ  বর! !  আমার মযি হ়ে  িা এইরেম িুজ  ইসলাযমর ইজেহাযস 
আর বোি রাসুযলর জেল এবং বেনমাযি বা ভজবষ্যযে বদখযে প্াব আর োউযে! !   

বোি ধর  বয,  বোর দাদার দাদারা প্যূবন ঘযর োযির বময়ের সাযথ বসক্স েরে,  েখি োযির 
বময়ে জবজর িযে সপ্তাযহ হা / বািার বসে,  সবাই জিি জিি প্েন্দমে োযির বময়ে জেযি 
জিয়ে বযে বাসা়ে,  এবং অযিে অপ্রাপ্তব়েে বময়েও জেল,  এই োযির বময়ে জদয়ে োরা ঘযরর 
োি বথযে শুরু েযর সব েরে,  বসক্স বো জেল মামুজল বযাপ্ার এবং এইসব বোযদর দাজদরা 
বমযি জিে এবং োরা…  

- আযর ধুর,  জেসব উদাহরি জদজেস! !  আযরা ভাযলা জেে ু বপ্জল িা,  েে িঘে বযাপ্ার এ া,  
বময়ে মানুষ জে শুধ ু বভাযের বস্তু িাজে? আর মানুষ আবার বেিা যা়ে জে েযর? োলে ু
যেসব! !  
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- আযর বখজপ্স বেি,  আজম বো এে া উদাহরি জদজে মাত্র।  জেন্তু বদাি সবাই েখি োই 
েরে,  এযে খারাপ্ জে আযে।  েখি সমাযি এ াই প্রথা জেল।  

- থাকুে সমাযি প্রথা,  সমাযি প্যূবন অযিে িঘে প্রথাই জেল,  বেনমাি সমাি বসগুলাযে লাজথ 
জদয়ে জবদা়ে েযর জদযে।খারাপ্ বো খারাপ্ই, বস া অবস্থা আর সময়ের উপ্র জিভনর েযর িাজে,   
জবযেষ েযর এই সুজিজদনষ্ট বযাপ্াযর।আমার দাদারা এইসব েরে িা, বোর দাদারা েরযল েরযে 
প্াযর! !  

- আযর বখজপ্স িা,  বোি, োহযল েুই জেভাযব বজলস বয,  রাসুযলর সময়ে জপ্জচ্চ অপ্রাপ্ত ব়েে 
বময়েযদর বে জবয়ে েরা বরও়োি জেল,  োই রাসুলও জবয়ে েযর বেযলজেল! !   

- িাহ, রাসুযলর বযাপ্ার বো জভন্ন, উজি বো আল্লাহ্র রাসুল, উজি সবজেে ু প্াযরি 

- ভন্ডাজম এেদম প্জরষ্কার োহযল! !  বোি েুই জে মুজিব বা রজবন্দ্রিাযথর িীবি হুবহুু অনুসরি 
েজরস? 

- িাহ োহ হযব বেি,  প্েন্দ েরা আর অনুসরি েরা বো এে িা 

- জেে োই, রাসুল হযে আিীবি,  জ রন্তি মানুযষর িযে অনুেরিী়ে,  উজি জেভাযব এই োি 
েযরি? এমিজে ইসলাযমর অে বোি রাসুল জে এমি েযরজেযলি? রাসুযলর সাযথ হুমা়েিু 
আহযমদ বা ইংলযাযন্ডর রািার েুলিা েরা ববাোজম,  োরণ োরা বেউ “জ রন্তি অনুেরিী়ে” 
ি়ে।  োহযল বদখ বযাপ্ার া বেমি দা়িাল,  জ রন্তি অনুেরণী়ে বযাজির জবয়ের বযাপ্ার াই ১৪০০ 
বের  প্র অনুেরণ েরার যাযে িা,  োর জিযির অনুসারীরাই অনুেরি েরযে লজ্জা প্া়ে! !  এর 
মাযি জে দা়িাল? োহযল উজি বা উিার োি জ রন্তি অনুেরণী়ে জে েযর হ়ে? 

আো বোরা মুজমিরা রাসুযলর সুন্নাে বলযে জে বজুেস? 

- রাসুল যা যা েযরযে সব েরযে হযব, এই বযমি আমার বাবা  ুথযপ্স্ট জদয়ে দাাঁে মাযিি িা,   
উজি জিম োযের ডাল জদয়ে দাাঁে মাযিি,  উিার অবশ্য দাাঁযের অযিে বরাে আযে বয ।   

- োহযল রাসুযলর জবয়ের বযাপ্ার আসযল বোরা বেি লাজেয়ে জপ্যে  যল যাস? এখি বেি ৬ 
বেযরর োউযে জবয়ে েরযে  াস িা? রাসুল বা আল্লাহ্ জে এ া মািসুখ েযর বেজেল? 

- িাহ,  মািসুখ েযরি িাই বয ,  েযব . . . অযাাঁ… মাযি … 

- েুই জে IFTA িাম শুযিজেস? 

- িাহ বো,  জে এ া? 

- সারা সুজন্ন মুসজলম জবযশ্ব ইসলাজম োজর়ো ও িীযির বযাপ্াযর সযবনাচ্চ েেৃনপ্ি বসৌজদ সরোযরর 
ইসলাজম েযবষণা ও ইেো জবভাে ( The General Presidency of Scholarly Research and IFTA), 

যার ব ়োরমযাি জেযলি ইসলাজম োেও়োর সযবনাচ্চ মুেজে োইখ আব্দুল আজিি ইবযি বায,  যার 
জডরী বা রুজলংযে  যাযলযি েরার মে সাহস সুজন্ন জবযশ্ব েম আযে!  এই েযবষণা ও ইেো 
জবভাে বোরাি ও হাজদস জবষয়ে সযবনাচ্চ জ্ঞািী মেুজেযদর সমন্বয়ে েজেে।  
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জবজব আয়েোর জববাহ জিয়ে প্রযশ্নর উিযর বসৌজদ েযবষণা ও ইেো জবভাে জে বযল িাজিস? 

- িাহ,  জে বযল? 

IFTA প্রশ্নঃ এ া জে সেয বয অপ্রাপ্ত ব়েযসর জবজব আয়েোর সাযথ িজবর জববাহ শুধু িজবর িে 
প্রযযািয? িাজে এজ  সেল মুসজলম উম্মার িেও সমাি ভাযব প্রযযািয? অপ্রাপ্ত ব়েযসর বময়েযদর 
সাযথ বযৌিসঙ্গম েরা যাযব জে ? োরা জে ৩ মাস ইেে োল প্ালি েরযব ? 

উিরঃ োেও়ো িং ১৮৭৩৪।  “জবজব আয়েো িজবর ( উিার উপ্র োজন্ত বজষনে বহাে)  সাযথ 
বােদিা হয়েজেযলি ে়ে বের  ব়েযস।  িজব এই জববাহ প্ণূন েযরি ( বযৌিসঙ্গম িারা)  মজদিা়ে 
যখি  জবজব আয়েোর ব়েস জেল ি়ে বের ।  এই জবধাি শুধুমাত্র িজবর িে ি়ে।  অপ্রাপ্ত ব়েযসর 
বময়ে জববাহ েরা ও বযৌিসঙ্গম েরা সবার িে তবধ, এমিজে বময়ে সাবাজলো িা হযলও,  যজদ 
বস বযৌিসঙ্েম েরযে সিম হ়ে।  অপ্রাপ্ত ব়েযসর বময়ের ইেে োলও ৩ মাস হযব”।  

বেনমাযির ইসলাজমস্টরা দাবী েযরি, িবী জবজব আয়েোর ি়ে বের  হও়ো প্যনন্ত অযপ্িা 
েযরজেযলি,   যেজদি িা উিার হায়েয হ়ে ( সঙ্গমোযল জবজব আয়েোর হায়েয হয়েজেল এমি 
বোি দাজলল হাজদযস বা জসরা়ে প্াও়ো যা়ে িা) ।  অথনাৎ মাজসে হও়োর বা সাবাজলো হও়োর 
প্যূবন ইসলাম বযৌিসঙ্গম সমথনি েযর িা।  জেন্তু উপ্যরর োেও়োযে এজ  স্পষ্ট বয,  ইসলাযম 
বযৌিসঙ্গম েরার িে সাবাজলো হও়ো বা মাজসে হও়ো বোি প্বূন েেন ি়ে।   

বখ়োল েযর বদখ েযো়োযে বলা হয়েযে “বযৌিসঙ্গযম সমথন” হযলই বসক্স েরা যাযব,  এখাযি 
স্ত্রীর অনুমজের বোি বালাই িাই।  জেন্তু এখি সভয সমাযি িামাই যজদ স্ত্রীর অনুমজে ো়িা বসক্স 
েযর বস াও ধষনণ বযল প্জরেজণে হ়ে।  

বসৌজদ আরব বথযে প্রোজেে সরোরী ওয়েবসাইয  ( alifta.gov.sa) এই েযো়ো প্জরষ্কারভাযব 
বদ়ো হয়েযে বয,  বালযজববাহ সম্পূণন হালাল,  সহবাসও হালাল এবং ো শুধু িবীর িযেই ি়ে ,  
সেযলর িযেই হালাল।  এই েযো়োজ  বসৌজদ সযবনাচ্চ েলার এবং গ্রযান্ড মুেজে আবদুল আজিি 
ইবযি বাি িারাও সেযাজ়েে।   

েুই যজদ জেে ু মযি িা েজরস,  আযরা এে া বযাপ্ার বলযে প্াজর।  

- হুম অবশ্যই, বযল বেল,  সব বো িািা দরোর।  বনু্ধযদর মাযে আবার মাইণ্ড জেযর!  

- বসৌজদর এেিি গ্রযান্ড মুেজে আল োমাজরর োেও়ো জদয়েজেযলি,  বয িবী আয়েোর ে়ে বথযে 
ি়ে বের  প্যনন্ত োর সাযথ মুোিাো ( উরুশমথেু/ THIGHING/ উরুযে জলঙ্গ ঘষনণ েযর বীযনপ্াে)  
েরযেি।  অজে সংযিযপ্,  োেও়ো়ে বলা হয়েযে বয,  ে়ে বের  ব়েযস জবজব আয়েো বযৌিসঙ্গম 
েরযে সিম জেযলি িা জবধা়ে িজব মহাম্মাদ োাঁর জলঙ্গ বমাবারে জবজব আয়েোর দুই উরুর মধয 
জদয়ে মৃদু ভাযব ঘষনণ েযর জিযির োমিা প্রুি েরযেি।  উজি িজব জবধা়ে উিার জিযির উপ্যর 
জি়েন্ত্রি জেল োই মুোিাো ( উরুশমথেু)  সাধারণ মুসলমাযির িন্য তবধ ি়ে।   

ইরাযির আ়োেুল্লা রুহুল্লা বখাযমজিও বযাপ্ার া অনুযমাদি বদি ( The Little Green Book ,Tahrir al-

Wasilah, fourth edition, Qom, Iran, 1990)  
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[ সুত্র- Permanent Committee for Scholarly Research and IFTA,  Fatwa Number 31409,  

reference number 1809 issued on 7/5/1421 OR 8/8/2000, জেন্তু জবেযেনর োরযি োরা 
েযো়োজ  অিলাইি বথযে েুযল বি়ে।  েযো়োজ  জিয  সংযুি েরা হযলা।   

এো়িা ISLAMWEB.NET এই জিয়ে আযরা েযো়ো প্াও়ো যা়ে,  েযো়ো িাবার- ৯২০৫১ এবং 
৩৯০৭,  অসম্ভব জেে ু িা দুই জদি প্যর যজদ এগুযলাও অিলাইি বথযে সজরয়ে বি়ো হ়ে  বো! ] 

 

এবং বোর রাসুল বয অন্তে মাজসযের সম়েও আয়েোযে ো়িযেি িা,  বসই বযাপ্াযর এে া 
সজহহ হাজদস আযে,  আজ়েো ( রাঃ)  বথযে বজণনেঃ “এবং জেজি আমাযে জিযদনে জদযল আজম ইযার 
প্যর জিোম,   আমার হায়েয অবস্থা়ে জেজি আমার সাযথ জমোজমজে েরযেি। ”  

ENGLISH -”During the menses,  he used to order me to put on an Izar (dress worn below the 

waist) and used to FONDLE me”.( সহীহ বখুারী, োওহীদ প্রোঃ,  হাজদস িবরঃ ৩০০, মািঃ সজহহ)   

- হায়েি অবস্থা়ে জমোজমজে েরযেি!  হায়েি অবস্থা়ে এ া আবার বেমি জমোজমজে? 

- েুই ইংজলে ভাসনযি বদখ,  বলা আযে FONDLE েরযেি,  এর মাযি জডেেিাজর বদযখ জিস।  
এো়িা োযে ইিহার িাযমর জবযেষ এে বপ্াোে প়্িাযেি যা জেিা োর বোময়ির জিয  
জেল…আর জেেু জে বভযঙ্গ বুোযে হযব এখি?  
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েুই জিযি জে এেিি জেশু বউয়ের সাযথ জপ্জরওড অবস্থা়েও বোিরেযমর! জমোজমজে েরযে যাজব? 

েুই জে িাজিস বোর রাসুল জেন্তু জিযিই জববাজহে িারীযে জবয়ে িা েযর বোযদরযে েজ  েজ  
বময়ে জবয়ে েরযে জিযদনে/ সুপ্াজরে েযরযেি,  যাযে বোরা জপ্জচ্চ বউযদর সাযথ ববেী ববেী 
“বখলা েরযে” প্াজরস. . .  

- জে বজলস বযা া আযবাল োযবাল,  স্ত্রীর সাযথ আবার বখলা জে? বউযদর সাযথ আবার েী 
বখলার িযে মানুষ জবয়ে েযর, আর বখলা বো বযেি ব়েযসর িারীর সাযথই েরা যা়ে,  হা হা 

- বস াই আমারও েথা,  রাসুল বো বযলযে “বখলা েরযে”,  বোরা বো জবপ্যদ প্য়ি এখি বজলস 
রাসুল হ়েে “কুেকুে” বখলযে বযলযে বউযদর সাযথ, হা হা হা. . মুল হাজদযস জে বযল বোি,  

িাজবর জবি আবদুল্লাহ্ ( রাঃ)  হযে বজণনে: আল্লাহর রসুল ( সা)  আমাযে বলযলি,  ‘েুজম জে জবয়ে 
েযরযো?’ আজম বললাম,   িাাঁ। ’ জেজি বলযলি,   ‘বস েী কুমারী িা প্ুবন‑জববাজহো ( জবধবা বা 
োলােপ্রাপ্তা) ?’ আজম বললাম,   ‘প্বূন‑জববাজহো। ’ েখি জেজি বলযলি,   ‘কুমারীর সাযথ মিা 
েরার স্বাদ বথযে বজঞ্চে রইযল বেি?’ শু’বা বযলি—এই ঘ িার েথা আজম আমর জবি জদিাযরর 
োযে উযল্লখ েরযল আমর বযলজেযলি,  আজমও িাযবযরর মুযখ বণনিাজ  শুযিজে।  ( আল্লাহর রসুল)  
োযে বযলযেি—েজুম এেিি বাজলো জবয়ে েরযল িা বেি? ো’হযল েজুমও োর সাযথ বখলযে 
প্ারযে,  বসও বোমার সাযথ বখলযে প্ারে।  ( সহীহ বখুারী, োওহীদ প্রোঃ,  িাঃ ৫২৪৭)  

এেইভাযব উজি আবার বন্ধযা ( বাচ্চা হ়ে  িা) িারীযদর বে জবয়ে েরযে জিযষধ েযরযেি।  আমাযে 
বল িারী জে শুধু বাচ্চা প়্েদা েরা বমজেি? এইসব জেজিে িারী িাজে শুিযল জে ভাবযব? 

মা‘জেল ইবনু ই়োসার ( রাজয. )  সূযত্র বজণনে।  জেজি বযলি,  এে বযজি িবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
ও়োসাল্লাম- এর জখদমাযে উপ্জস্থে হয়ে বলযলা,  আজম এে সুন্দরী ও মযনাদা সম্পন্ন িারীর সন্ধাি 
বপ্য়েজে।  জেন্তু বস বন্ধযা।  আজম জে োযে জবয়ে েরযবা? জেজি বলযলিঃ িা।  অেঃপ্র বলােজ  
জিেী়েবার এযসও োাঁযে জিযজ্ঞস েরযল জেজি োযে জিযষধ েরযলি।  বলােজ  েৃেী়েবার োাঁর 
জিে  এবল জেজি োযে বলযলিঃ এমি িারীযে জবয়ে েযর বয,  বপ্রমম়েী এবং অজধে সন্তাি 
প্রসবোরী।  বেিিা আজম অোে উম্মাযের োযে বোমাযদর সংখযাজঘধযেযর োরযণ েবন েরযবা।  
( আবু দাউদ,  িাঃ ২০৫০, োহজেেেৃে, হাজদযসর মািঃ হাসাি,  হাসাি হাজদস আমলযযােয)  

- হুম,  বেুলাম,  আসযলই বো বযাপ্ারগুযলা অযিে জবব্রেের. . . এইসব হাজদস বো িীবযি শুিাি 
হ়েজি আমাযদর ( ও়োযি বা খুৎবা়ে) ।  হুিুররা জে ইযে েযরই এইসব এজ়িয়ে যা়ে োর মাযি!  

- বোি,  ধর  বয েুই বোর বউযে প্রাি জদয়ে ভাযলাবাজসস,  বোযদর প্রা়ে ২৫ বেযরর সংসার।  
হোৎ বোর বউ মারা বেল,  বোর জে অবস্থা হযব? 

- অযিে েষ্  প্াব,  অযিে বের  বসই বোে বথযে ববর হযে প্ারবই িা। বলযে বেযল প্রথম 
সংসাযরর েথা ভুযল যাও়ো খুবই েষ্টের।  
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- এইবার জে বজল মযিাযযাে জদয়ে বোি,  েুই জে এই বোযের মাযেই,  জেে বোর বউ মারা 
যাবার জেে ু মাস প্যরই এযেবাযর দু- দুয া জবয়ে েরজব? যার মাযে এে া আবার জপ্জচ্চ বময়ে,  
যখি  বোর ঘযর আবার োর বথযেও ব়ি এে া বময়ে আযে।  

- অসম্ভব, বযাপ্ার,  ২৫ বের  সংসার েযর বয বউযে ভাযলাবাজস,  জিেী়েে জবয়ে েরার জ ন্তা 
আসযেও বেরখাযিে বা আরও ববেী লােযে প্াযর।  মারা যাবার জেে ু মাস প্যর বো বোিজদিই 
িা,   এ া বো ভন্ডাজম বলযে বেযল,  োর মাযি প্রথম বউযে জবয়ে েযরজেলাম জবযেষ বোি 
োরযি,   োই োর মারা যাবার িযে অযপ্িা েরজেলাম,  বযই বউ মারা বেল,  আর বেমজি 
লাজেয়ে এযের প্র এে জবয়ে শুরু েযর জদলাম,  োই িা? বোি সুস্থ মজিযের মানুষ ২৫ 
বেযরর সংসার েরা স্ত্রীর মৃেযুর েয়েে মাস প্যরই জবয়ে শুরু েযর িাজে!  

- বভরী গুড,  বাহ বে বযল মুজমযির জ্ঞাি িাই!  বোি েুই জে িাজিস,  বোর রাসুল খাজদিা 
মারা যাবার জেে ু মাস প্যরই সাওদা এবং আয়েোযে জবয়ে েযর? 

- যাহ! !  জে বজলস,  এ া হযেই প্াযর িা,  এমি বো শুজি িাই, সজেয জে োই !  

- হা হা, বোযদর আযলম আর ইমামরা বো এইসব জবেজেনে বযাপ্ার জিয়ে ও়োি েযরি িা,  আর 
বোরাও বো শুধ ু িামাি ো়িা আর ইসলাযমর জেেুই িাজিস িা।  বোি োযের/ িাজিেরা বয 
বযল,  বমাহাম্মদ খাজদিাযে সম্পজির বলাযভ জবয়ে েযরজেল বস া এমজি এমজি বযল িা,  
বমাহাম্মাদ জবয়ের আযে েরীব জেল বস া সবাই িাযি।  আর এই বো বদখ,  েুই জিযিই বযল 
জদজল,   বয বলাে সজেযই োউযে ভাযলাযবযস ২৫ বের  সংসার েরযব,  বস জে েযর বসই বউ 
মারা যাবার জেে ু মাস প্যরই এযের প্র এে জবয়ে েরা শুরু েযর।  েুই জে িাজিস খাজদিা 
মারা যাবার প্রবেনী ১০ বেযরই বোর রাসুল ১১জ  জবয়ে( মোন্তযর ১৩জ )  েযরজেল,  মাযি েয়ি 
প্রা়ে ১জ  জবয়ে বেযর,   এর মাযি জে বেুজল! !  অথ  খাজদিার সাযথ ২৫ বেযরর সংসাযর 
এে া জবয়ের সাহসও েযরি িাই,  োরণ সব সম্পজির মাজলে জেল খাজদিা।  এখাযি OCCAM'S 

RAZOR ( অযিে বযাখা বথযে সবযথযে েম েজেি বযাখযাজ  বমযি বি়ো)  এপ্লাই েযর বদখ।   

এো়িা খাজদিা বে জবয়ে েরার আযেই জেন্তু উযম্ম হাজির (  া াে ববাি)  সাযথ বমাহাম্মযদর বপ্রম 
জেল,  আবু োযলব বসই জবয়েযে রাজি জেযলি িা,  োই খাজদিার জবয়ের প্রিাব আসার সাযথ 
সাযথ খাজদিার সাযথ জবয়ে জদয়ে বদি।  এমিজে বদৃ্ধ হয়ে যাও়োর প্যরও িবী মুহাম্মদ উযম্ম 
হাজিযে জবয়ের প্রিাব বদি আবাযরা ( সজহহ মুসজলম,  হাজদস এোঃ, িাঃ ৬৩৫৩,  মািঃ সজহহ)  

[ সুত্র- আবু বক্কর জসরািজুেি/ Martin Lings- বমাহাম্মদ এর িীবিী:  “প্রারজম্ভে যুযের েযথযর 
জভজিযে োর িীবি” এবং “আসহাযব রাসুযলর িীবিেথা”,  মজহলা সাহাবী,  মুহাম্মদ আবদুল 
মাবুদ,  বাংলাযদে ইসলাজমে বসন্ ার,  ষষ্ঠ খণ্ড,  প্ষৃ্ঠা ৯৮]  

- এ া বো িািোম িা,  আজমে বভযবজেলাম উজি হ়েে বোে ো াযে অযিে জবলযব বাজে জবয়ে 
েযরজেযলি।  উজি বয খাজিদার মৃেযুর প্যর “জবয়ের জসজর়োল” শুরু েযরজেযলি ো িািোম িা!  

- মিার বযাপ্ার জে িাজিস,  খাজদিার ব়েস  বয জবয়ের সম়ে আসযলও ৪০ জেল বস া জিয়েও 
আযে অযিে জবেেন।  প্রা ীি ইসলাজমে ইজেহাসজবদরাও সযন্দহ েযরজেযলি।  োর ব়েস জিয়ে জেন্তু 
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স্পষ্ট বোি হাজদস িাই,  অযিযেই বযলি বমাহাম্মদ বে জবয়ের সম়ে োর ব়েস  জেল আসযল 
২৮/ ২৯।   

এখাযি আরও এে া বযাপ্ার বখ়োল েযর বদখ,  উজি জিযিই অল্প প্রয়োিযি/ অপ্রয়োিযি এযের 
প্র এে জবয়ে েযর জেয়েযেি, অথ  োর জিযির িামাো আলী যখি  অে জবয়ে েরযে 
ব য়েজেল, উজি  রম  বাাঁধা জদয়েজেযলি( োরি জিযির বময়ে েষ্ট প্াযব বযল) , েে ব়ি জি াজরো! !   

কুো়েবা( রহঃ) …জমসও়োর ইবনু মাখরামা ( রাঃ)  বথযে বজণনে।  জেজি বযলি,  আজম রাসূল( সা) বে 
জমবযর বযস বলযে শুযিজে বয,  বজি জহোম ইবনু মুেীরা,  আলী ইবনু আবূ োজলযবর োযে 
োযদর বময়ে োদী বদবার িে আমার োযে অনুমজে ব য়েযে;  জেন্তু আজম অনুমজে বদব িা,  
আজম অনুমজে বদব িা,  আজম অনুমজে বদব িা,  যেিণ প্যনন্ত িা আলী ইবনু আবূ োজলব 
আমার েোযে োলাে বদ়ে এবং এর প্যরই বস োযদর বময়েযে োদী েরযে প্াযর।  বেিিা,  
োযেমা হযে আমার েজলিার  েুরা এবং বস যা ঘণৃা েযর,  আজমও ো ঘণৃা েজর এবং োযে 
যা েষ্ট বদ়ে,  ো আমাযেও েষ্ট বদ়ে। ( সজহহ ববাখাজর,  প্রোঃ ইসলাজমে োঃ,  িাবারঃ ৪৮৫০,  
মািঃ সজহহ)   

- ( দীঘনশ্বাস বেযল)  িাজি িা,  েযব এে  ু ঘাপ্লা মযি হযে আসযলই. . .  

- জেন্তু বদাি আয়েো জেন্তু অযিে জ্ঞািী জেল,  বস অযিে হাজদস বণনিা েযর বেজেল 
- আো,  বোর বো  ববাি মাইোর ব়েস  েে এখি? 
- এইে ৭ বের  হযব।  

- েুই জে বলযে প্াজরস বস এখিই েে া বজুদ্ধমেী বা বস ভজবষ্যযে এেিি জবজ্ঞাজি হযব িাজে 
েজব? মাযি েুই জে এখি োর জ্ঞাযির বলযভল বলযে প্ারজব।  

- িাহ এ া বো এযেবাযর ১০০% সম্ভব িা, েযব জেে ু এে া হ়েে আন্দাি েরা বযযে প্াযর,   
আর বস াও বয সজেে হযব এমি িা, অযিযে আযে বো  ববলা়ে  ালাে এবং বজুদ্ধমাি থাযে প্যর 
আবার থাযে িা।  ভজবষ্যযে জে হযব বস া বো বলা়ে যাই িা।  

- োহযল ৬ বেযরর জপ্জচ্চ আয়েো ভজবষ্যযে অযিে হাজদস মুখস্থ রাখযব এবং অযিে জ্ঞািী,  
প্রজ্ঞাবাি হযব এইসব জে েযর রাসুল বেুল? আল্লাহ্ বো বযল িাই বোি আ়োযে/ হাজদযস।  আর 
উিার বথযেও ববেী হাজদস র িা েযরযেি অযিযেই।   

আর বমাহাম্মাদ বো োর জেশু বউযে সবযথযে ববেী ভাযলাবাসযেি, আয়েোর সাজন্নযধয উজি 
সবযথযে ববেী সম়ে োজ য়েযেি,  োই আয়েোই সবযথযে ববেী িািযব,  এ াই বো স্বাভাজবে।  
আো রাসুল যজদ ইসলাযমর প্রজেষ্ঠার োযিই আয়েোযে জিযির োযে রাখযে  া়ে,  বো উজি জে 
জিযির িােজি বাজিয়ে জিযে প্ারযেি িা? বা িায়েদ এর মে েযর দিে েযর জিযে প্ারযেি 
িা? জেশু বময়েযে জবয়ে েযরই সাযথ রাখযে হযব বেি? সবনজ্ঞািী আল্লাহপ্াে ইসলাযমর বখদমযে 
এেিি  জেশুযে অে বোিভাযব োর রাসুযলর সাজন্নযধয রাখার উপ্া়ে বপ্যলি িা?  

আর বোযদর সবনেজিমাি আল্লাহ্ জে এর বথযে ভাযলা জবেল্প জেে ু বপ্যলি িা? উিার আযেই 
জেশু বময়েযে সযপ্ন বদখাযে হযব বেি? উিার জিযির ধমন প্রজেষ্ঠার িযে উিাযে জে এে া 
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বাচ্চা বময়ের োযেই ধিনা জদযে হযব? উজি জে আবস প্াযের অে বোি জ্ঞািী, প্রজ্ঞাবাি প্রাপ্ত 
ব়েে বময়ে খুযি বপ্যলি িা? অথবা সবনেজিমাি জে আযে বথযেই অে ঘযর উিার প্রয়োিিমে 
এেিি জবজ্ঞ, জেজিে সাবাজলো েয়ি েলুযে প্ারযলি িা? উজি োহযল জে সবনজ্ঞািী আর 
সবনেজিমাি হযলি বয উিার জেশু বময়ের োযেই ধিনা জদযে হবব? সবনজ্ঞািী আল্লাহ্ জে উিার 
দূরদৃজষ্ট জদয়ে মুসজলমযদর এই জবপ্দ আাঁ  েরযে প্াযরিজি,  বয এই জিয়ে ভজবষ্যযে মুসজলমযদর 
সবযথযে ববেী দুযভনাে বপ্াহাযে হযব? 

আর েুই বোি PEER REVIEWED SCIENTIFIC JOURNAL বে এই েথয বপ্য়েজেস বয বময়েরা 
বেযলযদর বথযে “জেে ১০ গুি” ো়িাোজ়ি প্রাপ্তব়েে হয়ে যা়ে মািজসে এবং োরীজরেভাযব? 
বোি জবজ্ঞাজি এই েথয জদয়েযেি? েুই বো বসই বেযল বয প্ত্র- প্জত্রো আর ইউজ উব জভজডও 
বদযখ েথয বদস,  এই প্রমাি বো আযেই েযরজে আজম।  আর বোযে এ া প্রমাি েরযে হযব বয 
৬ বেযরই এে া বময়ে এে া বেযলর বথযে ১০ গুি বমজ উর হয়ে যা়ে এবং বসই বমজ জরউজ  
জবয়ে েরার িযে উপ্যুি।  েুই মযি হ়ে  EMOTIONAL MATURITY সাযথ PHYSICAL MATURITY 
প্যাাঁ  লাজেয়ে বেযলজেস বর! !  ববজের ভাে েযবষণা েরা হয়েযে EMOTIONAL MATURITY এর 
উপ্যর, বোযে প্রমাি েরযে হযব ১০ গুি PHYSICAL MATURITY এর বযাপ্াযর।   

বোযে বরং আজম জিভনরযযােয েথয বদই বোি,  ২০১৩ বে PEER REVIEWED SCIENTIFIC 

JOURNAL- CEREBRAL CORTEX এর এেজ  প্াবজলযেেযি,  NEWCASTLE UNIVERSITY, UK এর 
DR MARCUS KAISER বযলি বয আমাযদর মজিযের অযেযিা জিউযরাি সংযযােগুলাযে মজিক্স 

PRUNING েযর বাদ বদ়ে এবং এই বপ্রাযসস বময়েযদর শুরু হ়ে  ১০ বথযে ১২ বের  এর 
মযধয,   অেজদযে বেযলযদর শুরু হ়ে  ১৫- ২০ বের  ব়েযস।  এবং প্রুা বযাপ্ার া COGNITIVE & 

EMOTIONAL অংযে ঘয ।  এ া োরীজরে বমজ উজরজ / PHYSICAL MATURITY জিয়ে বোি েযবষণা 
ি়ে।  েুই হ়েে োযরা োে বথযে শুধু “দে” শুযি বভযব জিয়েজেস -  “দে গুি সব জেেযুেই”।  
ভজবষ্যযে যা বলজব অযথিজ ে বরোযরন্স জদজব।  বোর অভযাস বদজখ “েয়ি প়্িা” বিাোর 
িায়েযের মে হয়ে যাযে জদি জদি,  বরোযরন্স ো়িা জবজ্ঞাযির েথা বজলস! !   

[ সুত্রঃ “Preferential Detachment During Human Brain Development: Age- and Sex-Specific 

Structural Connectivity in Diffusion Tensor Imaging (DTI) Data”, PEER REVIEWED, CEREBRAL 

CORTEX]  

েুই জে িাজিস বয স্বাভাজবে অবস্থা়ে বময়েযদর ৯ বেযরর আযে PUBIC HAIR তেজর হ়ে  িা,  
আবার োরীজরে সিমো! !  আর জপ্জর়েড হও়ো মাযিই বস োরীজরেভাযব বাচ্চা ধারযি সিম 
এমি িাও হযে প্াযর।  যজদও আমরা িাজি ১৩/ ১৪ বের  হযলা বময়েযদর মাজসে রিস্রাব 
হও়োর সাধারি সম়ে।  বযাজেরম জহসাযব বোি বোি বময়ের ৭/ ৮ বেযরও হযে প্াযর যা জিোন্ত 
অস্বাভাজবে ( PRECOCIOUS PUBERTY)  

এো়িা বহু PEER REVIEWED বপ্প্ার আযে PUBERTY এবং ADOLESCENCE জিয়ে,  এে  ু প্য়ি 
বদজখস,  বোি বপ্প্ার প্াজব িা বয স্বাভাজবে অবস্থা়ে ৬- ৯ বেযর বোি বময়ের 
ব়েঃসজন্ধ/ PUBERTY হ়ে।  বোর রাসুল জেন্তু ৯ বের  ( মোন্তযর ৮ বের )  ব়েযসই সহবে শুরু 
েযর জদয়েজেল. . আর এই জেশুযে জবয়ের জ ন্তা মাথা়ে এযস জেয়েজেল ৬ বের  ব়েযসই! !  
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এো়িা EMOTIONAL MATURITY এবং PHYSICAL MATURITY মাযে েোৎ আযে।  আবার বসই 
EMOTIONAL MATURITY আসযলও োর প্জরপ্ণূনোর বযাপ্ারও আযে।  মযা ুজরজ  আসা মাযিই ো 
প্জরপ্ণূন ি়ে ,  এো়িা জবয়ের িযে োজরজরে ও মািজসে প্জরপ্ণূনো আলাদা জবষ়ে।   

- হুম, বস া জেে বযলজেস…   

- আো ধর  বোর ববাি মাইো প়্িাযলখা বেষ েযর ২৫ বেযর প্া জদল,  জবয়ের িযে দুয া 
প্াত্র আসল,   এেিযির ব়েস  ৩০,   আযরেিযির ব়েস  ৫৫,  েযব ৫৫ বের  ব়েস  জযজি জেজি 
অযিে জবখযাে এবং ধিী।  েুই োর সাযথ জবয়ে জদজব? 

- অবশ্যই ৩০ বেযরর সাযথ,  োরণ ব়েযসর প্াথনেয েম,  োযদর মযধয ববাোপ়্িা ভাযলা হযব,  
এো়িা মযির জমল বা োরীজরে এে া সামিস্যোও আযে বয ।  আমার ববাি ৩৫ মাযি বসই 
বযু়িা বযা ার েখি ৬৫, বসযো ৫৫ বের  ব়েযসই আমার ববাযির  াজহদা বম াযে প্ারযব জেিা 
সযন্দহ! হা হা … 

- জেে োই, ব়েযসর সামিস্যো এখাযি আসল বযাপ্ার, োহযল বযই বময়ের ব়েস ৬ বের , োযে 
েুই ববজের ববেী হ়েে ১০- ১২ বেযরর োযরা সাযথ জবয়ে জদযে প্াজরস ( যজদও অপ্রাধ হযব) ,  
োহযল বসই েুই জে েযর রাসুযলর মে ৫১ বেযরর ব়েে এেিি বলােযে,  এে া ৬ বেযরর 
বাচ্চা বময়ের সাযথ জবয়ে বদ়োর বযৌজিেো খুযি প্াস? ৬ বেযরর বাচ্চাযদর বো আমরা বোযল 
েুযল বিই।  আয়েো েখি প্েুুল বখলে ( সজহহ হাজদস অনুযা়েী) ।    

আর আয়েোর সাযথ আযে যার ( িুবায়ের)  জবয়ের েথা জেল, বসজে ৫১ বেযরর ব়েে জেল বর?? 

- হুম, ো জেে,  ব়েযসর সামিস্যোর বযাপ্ার া বখ়োল েজর িাই অবশ্য।  

- আো ধর ,  বোর ববাি ক্লাস এইয  প্য়ি, বস প্া়িার বোি বেযলর বপ্রযম প্য়িযে,  োরা বাসা 
বথযে ববর হয়ে বেল দুিযি জবয়ে েরযব বযল।  দুিযিই এই জবয়েযে রাজি,   বেযলর ব়েস 
২২,  এমিজে বেযলর বাবা- মাও রাজি,  বেযল ধিী বযল বোর বাবা- মাও েররািী,  এখি েুই 
জে েরজব? 

- োযর বিার েযর ধযর এযি বাসা়ে আ যে রাখব, োিলাজম িাজে, ক্লাস এইয  জবয়ে!   

- জেন্তু োর বো এই জবয়ে বো মে আযে বর, বসযো রাজি, োযদর বাবা- মাও রাজি, সবাই রাজি।  

- োিলাজম েথা বােনা,  ক্লাস এইয র বময়ের জে জবয়ে েরার িযে মািজসে প্জরপ্ক্কো এযসযে? 
বস যজদও বোিভাযব ধযরও বিই োরীজরেভাযব সিম,  জেন্তু অই ব়েযস োর জবয়ে েরার মে 
মািজসে প্জরপ্ক্কো আযস িাই,  সব বথযে আসল বযাপ্ার বস AGE OF CONSENT এ উপ্িীে হ়ে  
িাই।  বস জবয়েযে রাজি হযলও োর মোমযের মূলয িাই,  োরণ মোমে বদ়োর মে ব়েসই  

োর হ়ে  িাই- যাযে বযল AGE OF CONSENT। আমার বাবা- মা,  োর বাবা- মা,  এমিজে প্রুা 
বদে রাজি থােযলও োযে যা়ে আযস িা,  োরণ োর AGE OF CONSENT হ়ে  িাই।  

- এযেবাযর প্ারযেক্ট বযলজেস বর,  এই িা হল আসল মুিমিার মে েথা।  বোি োহযল ৬ 
বেযরর বাচ্চার জে েযর AGE OF CONSENT হ়ে? েখি জে েযর এই যুজি বদস বয আয়েোর 
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বাবা রাজি জেল,  বমাহাম্মদ রাজি জেল,  আয়েো রাজি জেল, োই জবয়ে সজেে জেল!  আয়েোর 
বো AGE OF CONSENT ই জেল িা।  

- হুম, ো অবশ্য এে া জ ন্তার জবষ়ে. .  

- আো ধর  েুই বোর সব বথযে োযের এেিি প্রজেজষ্ঠে এবং সৎ বনু্ধযে অযিে ভাযলাবাজসস।  
বোযদর আযে বথযেই অযিে ভাযলা সম্পেন।  বোর এে া বো  ববাি আযে যার ব়েস  ২৫,  আর 
বোর বনু্ধর ব়েস ৩০।  এেজদি বোর বসই প্রজেজষ্ঠে বনু্ধ হোৎ েযর বোর ববািযে জবয়ের প্রিাব 
জদয়ে বসল,   েুই েখি জে েরজব? 

- আজমযো অযিে খুজে হয়ে যাব, খুজেযে োযে িজ়িয়ে ধরব , োরণ ভাযলা বেযল প্াও়ো েযষ্টর 
বযাপ্ার,   যাযে অযিে আযে বথযেই জ জি এবং সৎ বযল িাজি বস যজদ জবয়ে েরযে  া়ে 
আমার বো খুজেযে আ খািা হয়ে যাবার েথা।   

- োহযল বমাহাম্মদ যখি  আবু বের বে প্রথম জবয়ের প্রিাব জদল, েখি আবু বের েই খুজেযে 
বমাহাম্মদযে িজ়িয়ে ধযর বলযব, ‘আজমযো এেজদি এই খবর  বোিার অযপ্িা়ে জেলাম। ’,  ো িা 
েযর আবু বের বলযলি-  “আজম বো বোমার ভাই, এ া জে েযর সম্ভব?” ( সজহহ  বখুাজর,  
ভজলউম- ৭,  বই-  ৬২,  িং- ১৮)  

এ া শুযি জে বোর আসযলই মযি হ়ে  বয আবু বের এই জবয়েযে খুব খুজে জেযলি? আর আবু 
বের জে িািযেি িা বয োর এেই মায়ের বপ্য র ভাই বমাহাম্মদ িি , োই এই জবয়ে 
অযযৌজিে জেে ু ি়ে , োও উজি খুজে হয়ে বযুে িজ়িয়ে িা ধযর,  উটা জেেু া আপ্জিসু ে েথা 
বেি বলযলি? আবু বেযরর এই মন্তযবয জবয়ের প্রিাযব জবব্রে হও়োর আভাস এযেবাযর 
প্জরষ্কার।   

আবু বের বো োর দে বের  আযে বথযেই বমাহাম্মযদর খাস দাসানুদাস হয়ে জেয়েজেল,  োর 
েথা়ে ওযে- বযস,  এমিজে োর আিগুজব েথাবােনাযেও (  বযমি জমরাযির বেো)  বস জবিা 
প্রযশ্ন জবশ্বাস েযর।  োর জেশু বাচ্চা বময়ে জবয়ে েযর বো িেুি েযর বোি সম্পেন স্থাপ্যির বোি 
দরোর এখাযি অেযাবশ্যে বদখা যা়ে িা।  বিার েযর যুজি বেলাযে  াজেস িাজে? 

- অযাাঁ…োে িািোম িা,  উজি এরেম জেে ু বযলজেযলি িাজে ! !  বিা েযমন্ … 

- েুই জে িাজিস,  বোর রাসুল জিযিও দাসী বসক্স েযর বেজেল? 

- িাহ,  জে বজলস,  বসরেম বো েখিও বো শুজি িাই 

- উিার এেিি দাসী জেল,  মাজর়ো জেবজে়ো,  যাযে জমেযরর োসযের োে বথযে উজি জেে  
জহযসযব বপ্য়েজেযলি।  মাজর়ো জেবজে়োর েযভন বমাহাম্মযদর এে বেযলও হয়েজেল, িাম - ইব্রাহীম।  
এই বযাপ্াযর বোি আযলযমর জিমে িাই।  মাজর়ো জেবজে়োর সাযথ উিার বোি জবয়ে হ়ে  িাই,   
জবয়ে হও়োর প্রশ্নও আযস িা, োরণ োযে বো বসক্স েরার িযেই জেেে বপ্য়েজেযলি।  এই 
িযেই োযে উম্মুল মুযমজিি ধরা হ়ে  িা।  এই বযাপ্াযরও জবখযাে IFTA এর েযো়ো আযে।  
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IFTA প্রশ্নঃ মাজর়ো আল জেবজে়ো জে িজবর স্ত্রী জেযলি বসই জহসাযব উজি জে উম্মুল মুযমজিি 
( মুজমিযদর মাো) ? 

উিরঃ োেও়ো িং ৫৮৪৮।  “মাজর়ো আল জেবজে়োযে িবী জমেযরর োসি েেনা ( আল মু়োজেস)  
বথযে উপ্হার জহসাযব বপ্য়েজেযলি,  উিাযে িজবর প্েী বা উম্মুল মুযমজিি ( মুজমিযদর মাো)  
জহসাযব জবযব িা েরা যাযব িা।  মাজর়ো আল জেবজে়ো যুদ্ধ বজন্দিী জেযলি যা িজবর ডাি হযির 
অজধেে জেল ( োযিই জববাহ ো়িাই উজি িজবর িে হালাল জেযলি) ।  উজি ইব্রাজহম িাযম িজবর 
ঔরসিাে সন্তাযির িন্ম জদয়েজেযলি,   বসই োরযি উম্ম ও়োলাদ ( সন্তাযির মাো)  উপ্াজধ 
বপ্য়েজেযলি। ” 

এই মাজর়ো জেবজে়ো বয িবীর বউ জেযলি িা, ো আযরেভাযব প্রমাি েরা যা়ে।  দাসী মাজর়োযে 
বেন্দ্র েযর িবীর অে জবজবযদর সাযথ বয রাে বোস্বা  লজেল যার প্জরযপ্রজিযে সুরা আে োহাজরম 
এর প্রথম েয়েেজ  আ়োে িাজিল হ়ে।  জবজব হােসাযে রাসুল বোি োযি োর জপ্ো ওমযরর 
বাসা়ে প্াজেয়ে বদি বা উজি জিযিই যাি।  এরপ্র জবজব হােসার ঘযর োরই জবোিা়ে িবী 
বমাহাম্মদ দাসী মাজর়োর সাযথ বযৌি সঙ্গম েযরি, জবজব হােসা জে মযি েযর জেযর আযসি,  এবং 
িবীযে োরই জবোিা়ে মাজর়ো জেবজে়োর সাযথ…অবস্থা়ে বদযখ স্বভাবেই খুবই বরযে যাি।  িবী 
এজ যে জবজব আয়েোর োে বথযে বোপ্ি রাখযে বযলি।  েখি উদ্ভূে জবপ্দ বথযে বাাঁ যে িবী 
মাজর়োযে জিযির িযে হারাম েযর জিযলি।  আর জেে েখি জে হল িাজিস?  

- জে হল? বাজে বউরা সবাই বিযি বেল িাজে? 

- আযর িাহ,  জেে েখি স্ব়েং আল্লাহ্ িবীর সাযথ দাসী মাজর়োর সহবে ( বসক্স)   ালু রাখার 
িযে আ়োে িাজযল েরযলি।  সবনজ্ঞািী আল্লাহ্ জে েযর িবীর ইো িা জমজ য়ে বযস থাযেি? 

( ৬৬ িাবার সরূা আে োহজরম,  ১- ২) - ”বহ িবী,  আল্লাহ আপ্িার িযে যা হালাল েরযেি,   
আপ্জি আপ্িার স্ত্রীযদরযে খেুী েরার িযে ো জিযির িযে হারাম েযরযেি বেি? আল্লাহ 
িমােীল, দ়োম়ে।  আল্লাহ বোমাযদর িযে েসম বথযে অবযহজে লাযভর উপ্া়ে জিধনারণ েযর 
জদয়েযেি।  আল্লাহ বোমাযদর মাজলে।  জেজি সবনজ্ঞ,  প্রজ্ঞাম়ে। ” 

[ সুত্রঃ োেজসযর ইবযি োজসর,  অনুবাদ-  ডঃ মহুাম্মাদ মুিীবরু রহমাি,  এো়িা ডঃ ই়োজসর 
োজধও এে জভজডওযে এ া বযাখা েযরি]   

জে আিব েথা বদখ,  জযজি আল্লাহর িবী,  বেষ্ট িবী,  সারা িাহাযির আদেন সেল যুযের িে 
জেজি যখি  েখি দাসী বাদীর সাযথ জবয়ে ো়িাই বযৌি আিযন্দ বমযে উেযেি।  মারহাবা!  আবার 
জেজি বলযেি – োর এ িীবিাদেন সবাইযে েযোর ভাযব অনুসরি েরযে।  আবার আল্লাহপ্াে 
োর বসই োযির অনুযমাদযি সাযথ সাযথই আ়োে িাজযল েযর যাযেি ( অইজদযে অযিে িরুজর 
জবষয়ে কুরআযি জেেুই বলা িাই! )   

েুই জে িাজিস,  আল্লাহ্প্াে এইভাযব প্রজে প্যদ প্যদ োর বপ়্োরা রাসুল বে সাহাযয েরার 
িযে সাযথ সাযথ অহী িাজযল েরযেি,  জবযেষ েযর বস া যজদ হে রাসুযলর বসক্স বা জববাহ 
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সঙ্ক্রান্ত,  আল্লাহ্ এই বযাপ্াযর খুব েৎপ্র জেযলি।  আল্লাহ্র এই অজধে েৎপ্রোর! !  বযাপ্ার া 
আয়েোও ব র প্া়ে।  

োই জেজি এেজদি বযলই বসযলি-  

ইবনু সালাম ( রহঃ) …জহোযমর জপ্ো উরও়ো বথযে বজণনে বয,  জেজি বযলি,  বয সব মজহলা 
জিযিযদরযে িাবী ( সা) এর জিে  সমপ্নণ েযরজেযলি,   খাওলা জবিযে হােীম োযদরই এেিি 
জেযলি।  আজ়েো ( রাঃ)  বযলি,   মজহলাযদর জে লজ্জা হ়ে িা বয,   জিযিযদর প্রুপ্রুুযষর োযে 
সমপ্নণ েরযে? জেন্তু যখি  কুরআি এ আ়োে অবেনীণন হল-  “বহ মুহাম্মাদ!  বোমাযে অজধোর 
বদ়ো হল বয জিি স্ত্রীেযণর মধয বথযে যাযে ইো আলাদা রাখযে প্ার। ” আজ়েো ( রাঃ)  
বযলি,  ই়ো রাসুলাল্লাহ!  আমার মযি হ়ে, আপ্িার রব  আপ্িার মযিাবাঞ্ছা প্ণূন েরার ত্বজ়িৎ 
বযবস্থা জিযেি।  উি হাদীসজ  আবূ সাঈদ মু়োজেব,   মুহাম্মাদ ইবনু জবের এবং আবদাহ্ জহোম 
বথযে আর জহোম োর জপ্ো হযে এযে অপ্যরর ব য়ে জেে ু ববেী- েমসহ আজ়েো ( রাঃ)  বথযে 
বণনিা েযরযেি।  ( সহীহ বখুারী, ইসলাজমে োঃ,  ৪৭৪০,  মািঃ সজহহ)   

োেজসযর ইবযি োজসর ( ইসলাজমে োঃ, প্ষৃ্ঠা ১৩৬, ১৩৭,  সূরা আহিাযবর ৫০/ ৫১ বযাখা)  
এেই হাজদস বণনিা়ে বয ভাষা বযবহার েযরযেি ো অেযন্ত সৎ,  উজি বাজেযদর মে ইযে েযর 
SUGARCOAT/ ভাষা়ে বসৌন্দযন আযিি িাই,  উজি অনুবাদ েযরযেি,  “ আয়েো ( রা)  রাসুল( সা)  

বে বজলযলি,  আপ্িার প্রজেপ্ালে দ্রুে আপ্িার  াজহদা মেুাজবে হুকুম িাজযল েযরি”, ইবযি 
োজসর বসখাযি বযাখা়ে আরও উযল্লখ েযরি রাসুল বমাহর ো়িাই বযেি িারীর সাযথ সহবে/ বসক্স 
েরযে প্ারযেি,  োরি উজি রাসুল!    

েুই জে িাজিস বয, বোর রাসুল জিযি োর বময়ের িামাই আলী বে বসক্স েরার িযে িারী 
জদযেি ( েজিমযের মাল জহযসযব)   

বরুাইদা েেৃনে বজণনেঃ “িবী আলীযে ‘খুমুস’ আিযে খাজলযদর জিে  প্াোযলি ( যুদ্ধলব্ধ মাযলর 
িাম খুমুস) ।  আলীর উপ্র আমার খুব জহংসা হজেল,   বস ( খুমুযসর ভাে জহযসযব প্রাপ্ত এেিি 
যদু্ধবজন্দিীর সাযথ বযৌিসঙ্গযমর প্র)  বোসল বসযর জিয়েযে।  আজম খাজলদযে বললাম-  “েুজম এসব 
বদখ িা”? িবীর োযে বপ্ৌেযল জবষ়েজ  আজম োযে িািালাম।  জেজি বলযলি-  “বরুাইদা,  
আলীর উপ্র জে বোমার জহংসা হযে”? আজম বললাম- “িা, হযে”।  জেজি বলযলি- “েুজম অযহেুে 
ইষনা েরে,  োরণ খুমুযসর বয ুকু ভাে বস( আলী)  বপ্য়েযে োর ব য়ে আরও ববেী প্াও়োর বযােয 
বস( আলী) ”।  ( সজহহ  বখুাজর,  োওজহদ প্রোঃ, িাঃ ৪৩৫০,  মািঃ সজহহ)  

- বোর এইসব হাজদস জেন্তু আজম িীবযি শুজি িাই,  এইসব হাজদস জিয়ে বো ইমাম/ আযলমরা 
বোি েথা বযলি িা।  উিারা বো সব সুন্দর সুন্দর আ়োে আর হাজদসগুলাই বযলি মাযে 
ম়েদাযি এবং মসজিযদর খুৎবা়ে।  

- হা হা,  এ াই বো োহািী বনু্ধ,  এইসব জিয়ে েথা বলযল বো আম- আদজমর ঈমাি  যল যাযব,  
আর উিাযদর ধমন বযবসাও বন্ধ হয়ে যাযব।  
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আো,  ধর  েুই এেিি তসজিে,  যুযদ্ধ বোরা প্রাজিে হজল।  এরপ্র বোর বউর  সামযি বোযে,  
োর বাবাযে হেযা েরা হল,  োহযল বসই হেযাোরীর উপ্র বোর বউয়ের জে জেজলং ( োও 
আবার ভালবাসার অনুভব! ! ) হযে প্াযর।  

- বজলস জে!  বস রুদ্ধ হয়ে যাযব, প্ারযল োযেও হেযা েরযব, এ া আবার বলার লাযে িাজে… 

- জেন্তু বোর রাসুল,  সুন্দরী সাজে়েযার বাবা এবং স্বামী বে হেযা েযর োর সাযথ বসক্স েরার  
িযে জবোিা়ে জিয়েজেযলি।  রাসুযলর জে েখি বউ এর অভাব জেল? অে বোি সাহাজবর হাযে 
সাজে়োযে জদযে প্ারল িা? উিার এে দরদ  উেজলয়ে প্য়িজেল বয প্জরবাযরর বলাে হেযা েযর 
োর সাযথই সহবে েরযে হযব? বযযহেু উজি জিযিই োর প্জরবাযরর বলােিি হেযা েযরযেি,  
োই উজি জিযির জবোিা়ে িা জিয়ে অে ভাল জবেল্প ববর েরযেই প্ারযলি িা? 

( সজহহ বখুারী, ইোঃ,  িাঃ ২৬৯৪ এবং আবু দাউদ, ইসলাজমে োঃ, িাবারঃ ২৯৮৪,  মািঃ সজহহ)  

েুই জে বভযব বদখযে প্াজরস, েে িঘে হযে প্াযর বযাপ্ার া?   

- হুম, আসযলই বযাপ্ার া এমি হয়ে থােযল খুবই আপ্জিের, উজি অে বোি সাহাজবর হাযে 
জদযে প্ারযেি বা প্াজলে বময়ের মে েযরও রাখযে প্ারযেি।  জবেল্প অবশ্যই জেল েখি।   

- আো,  বোর বউে মাোল্লা অযিে জেজিে,  বোযদর মাযে জে েে়িা জববাদ হ়ে  মাযে মাযে? 

- খুবই েম, িা বলযলই ি়ে।  আর রাযের বথযে অজভমাি ববেী।  জেজিে বময়ে, মািজসেো উন্নে।  

- েুই জে েে়িা হযল বোর বউযে েখিও মাইর/ প্রহার জদজব? 

- োিলাজম েরার িা়েো প্াস িা? প্রথমে বউ জে শুধু বভাে আর মাইযরর জিজিস িাজে? মাইর 
বদ়ো বো দুযরর েথা,  েুই যজদ বোি িারীযে মাইর বদ়োর ইজঙ্গেও জদয়ে থাজেস,   বস াও 
িঘে বযাপ্ার এবং অশিজেে।  এেমাত্র োপু্রুষরাই িারীযদর োয়ে হাে বোযল।  আর আজম যজদ 
মাইর জদযে প্াজর, বসও জদযে প্ারযব িা বেি? জেসব ো- গুলাজি অশিজেেোর েথা বজলস! !  
জ ন্তাও েরা যা়ে িা এই যমািা়ে!  

- হা হা,  বস াই ভাযলা, আজম িািোম, েুই এইরেম উির জদজব,  জেন্তু জ ন্তা েযর বদখ,   
সবনজ্ঞািী আল্লাহ্ কুরআযি বযলযেি,   শুধুমাত্র প্রুুষরা  া়েযল িারীযদর বে মাইর জদযে প্ারযব।  
এখাযি উযল্লখয বয মাইর জেভাযব জদযব বস া কুরআযি আল্লাহ্ স্পষ্ট েযর বযলিও িাই।  

“আর যাযদর ( স্ত্রীযদর)  মযধয বোি অবাধযো খুাঁযি প্াও োযদর সদুপ্যদে দাও,  োযদর েযযা 
েযাে ের এবং প্রহার ের।  যজদ োযে োরা বাধয হয়ে যা়ে,   েযব আর োযদর িযে অে 
বোি প্থ অনুসন্ধাি েযরা িা”-  ৪ িাবার সরূা জিসা আ়োে ৩৪ 

- এ া শুযিজে আযে,  জেন্তু মাইর/ প্রহার বদ়োর আযে বো জেে ু েেন আযে বদাি।  

- হা হা,  মাইযরর আযে আবার েেন,  এইমাত্র বো েুই বলজল বযযোযিা অবস্থা়ে েুই মারজব িা,  
এ া জ ন্তা েরাই অসুস্থো,  আর এেিি সবনেজিমাি এবং সবনজ্ঞািী স্রষ্টার মুখ জদয়ে “স্ত্রীযে 
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মাইর/ প্রহার” েব্দ ববর হও়োই আশ্চযযনর বযাপ্ার।  মাইর বো মাইর,  োর আবার আযে জপ্যে 
েেন জদয়ে লাভ জে! !  এ া বো বযাথা প্াও়োর প্রশ্নই ি়ে।  

এমিজে এখাযি প্রেীজে প্রহার বযলও জেে ু বলা হ়েজি,  জবখযাে অযিে োেজসরোরে ( বযমি 
আল্লামা হাযেি ইমদাদুজেি ইবযি োজসর প্রমুখ)  জেন্তু বোযদর মে েযািা বপ্াঁজ য়ে এযে প্রেীেী 
প্রহার/ Symbolic বযলিজি।  োরা স্পষ্ট প্রহার বযলই োযদর োেজসযর বযাখা েযরযেি।   

এই হাজদস বদখ, বোর বপ়্োরা রাসুল জেভাযব বউ জপ্ াযে হযব বস উপ্া়ে াও ববল জদযেি,  
মাযি প্রহার ের, েযব মুযখ আঘাে েরযে মািা েযরযেি ( হাসাি হাজদস আমলযযােয) ।  

হােীম ইবনু ম‘ুআজব়োহ আল- কুোইরী ( রহ . )  বথযে োর জপ্োর সূযত্র বজণনে।  জেজি বযলি,  
এেদা আজম বজল,  বহ আল্লাহর রাসূল!  আমাযদর োযরা উপ্র োর স্ত্রীর জে হে রয়েযে? জেজি 
বলযলিঃ ‘েুজম যখি  আহার েরযব োযেও আহার েরাযব।  েুজম বপ্াোে প্জরধাি েরযল োযেও 
বপ্াোে জদযব।  োর মখুমন্ডযল মারযব িা,  োযে োলমন্দ েরযব িা এবং প্থৃে রাখযে হযল 
ঘযরর মযধযই রাখযব’। ( আবূ দাউদ, োহজেেেৃে, িাঃ ২১৪২,  মািঃ হাসাি)  

সবযথযে আশ্চযযনর বযাপ্ার হল রাসুল “প্যরািভাযব” এও বযল জেয়েজেযলি,  বয উজি  াইযেি 
স্ত্রীরা োর িামাই বে বসিদাহ েরুে।  

ো়েস ইবনু সা‘দ ( রাঃ)  হযে বজণনে।  জেজি বযলি, “আজম ( ইরাযে অবজস্থে,   কূোর 
সজন্নে বেনী)  ‘হীরা’ েহযর জেয়ে বদখযে বপ্লাম বয,   োরা োযদর বিোযে সম্মািাযথন জসিদা 
েরযে।  এ া বদযখ আজম মযি মযি বললাম, জিশ্চ়ে রাসুল( সা) ই জসিদা প্াও়োর সবনাজধে 
উপ্যুি।  অেঃপ্র আজম রাসুল( সা) - এর জিে  এযস বললাম,   আজম হীরা’র সেযর বদখযে 
বপ্লাম বয,   বসখািোর অজধবাসীরা োযদর বিোযে জসিদা েযর।  আজম জস্থর েযরজে বয,   
আপ্জিই সািদার অজধে হেদার।  এ েথা শুযি জেজি ( রাসুল)  জিযজ্ঞস েরযলি,   ( েযব জে 
আমার মৃেযুর প্যর)  েুজম আমার েবযরর সম্মুখ জদয়ে েমিোযল েবরযে জসিদা েরযব? উিযর 
আজম বললাম,   ( জিশ্চ়ে)  িা।  জেজি ( রাসুল)  বলযলি,   িা,  ( েজস্মিোযলও)  েযরা িা।  
বেিিা আজম যজদ ( আল্লাহ বযজেযরযে)  অপ্র োউযে জসিদা েরযে বলোম েযব স্বামীযদর িে 
রমণীযদরযে জসিদা েরার জিযদনে েরোম। ” ( আবূ দাঊদ ২১৪০,  মািঃ সজহহ এবং অে ভাষা়ে 
উযল্লখ আযে ইবযি মািা, োওজহদ প্রোেিী,  িাঃ ১৮৫৩,  মািঃ হাসাি )  

এই হাজদসজ  জিয়ে আজম বলার ভাষা হাজরয়ে বেযলজে,  রাসুল বযলযেি স্ত্রীযদর েম েম প্রহার 
েরযে োরি জদি বেযষ ( মাযি রাযের ববলা)  বো স্ত্রীযদর সাযথই “জমজলে” হযে হযব! !  মাযি 
রাযে জবোিা়ে স্ত্রীযদর োযে বযযে বো হযবই, সহবাযস সমস্যা যাযে িা হ়ে , োই বোলাযমর মে 
প্রহার েরযে জিযষধ েযরযেি, েযব এযেবাযর প্রহার েরযে জিযষধ েযরিজি জেন্তু!    

মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুে ( রহঃ) …আবদুল্লাহ ইবনু যাম’আ ( রাঃ)  বথযে বজণনে।  জেজি বযলি,  িাবী 
( সা) বযলযেি,  “বোমরা বেউ জিি স্ত্রীযদরযে বোলাযমর মযো প্রহার েযরা িা।  বেিিা,  জদযির 
বেযষ োর সাযথ বো জমজলে হযব”। ( সজহহ বখুাজর,  ইসলাজমে োঃ,  িাঃ ৪৮২৫,  মািঃ সজহহ)  
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এই হাজদযস বো রাসুল প্যরািভাযব প্রহার েরযে প্রযরা িাও জদয়ে জদয়েযেি।  উজি বযলিঃ 

“স্ত্রীযে বেি প্রহার েরা হযলা বস জবষয়ে বেষ জব াযরর জদি োযে বোি প্রশ্ন েরা হযব িা” 
[ আবু দাউদ, বই  িং- ১১, হাজদস- ২১৪২, হাজদসজ  অযিযে দুবনল, আবার অযিযে হাসাি বযলযেি]  

আযরেজ  খুব মিার হাজদস বিযি রাখ,  েুই ( স্বামী)  ডাো মাত্র বোর স্ত্রীযে বোর সাযথ বসক্স 
েরার িযে সা়িা জদযেই হযব,  বোর স্ত্রী যেই বযি বা বযখাযিই থাকুে ( উযটা া জেন্তু আবার 
বলা হ়েজি) ।  রাসুল বযলযে বোর মযি যজদ জবযেষ খায়েস! ! িাযে আর বোর বউ উয র জপ্যেও 
থাযে,  োহযলও োযে বোর ডাযে সা়িা জদযে হযব…  

‘আবদুল্লাহ্ ইবনু আবূ আওো ( রাঃ)  বথযে বজণনে।  জেজি বযলি,  মুআয ( রাঃ)  জসজর়ো বথযে 
জেযর এযস িাবী( সা) - বে সািদাহ েযরি।  িাবী( সা) বযলিঃ বহ ম‘ুআয!  এ েী? জেজি বযলি,  
আজম জসজর়ো়ে জেয়ে বদখযে প্াই বয,  েথাোর বলাযেরা োযদর ধমনী়ে বিো ও োসেযদরযে 
সািদাহ েযর।  োই আজম মযি মযি আো বপ্াষণ েরলাম বয,  আজম আপ্িার সামযি োই 
েরযবা।  রসূলুল্লাহ( সা) ববলিঃ বোমরা ো েযরা িা।  বেিিা আজম যজদ বোি বযজিযে আল্লাহ্ 
ো়িা অপ্র োউযে সািদাহ েরার জিযদনে জদোম,  োহযল স্ত্রীযে জিযদনে জদোম োর স্বামীযে 
সািদাহ েরযে।  বসই সিার েপ্থ,  যাাঁর হাযে মুহাম্মাযদর প্রাণ!  স্ত্রী োর স্বামীর প্রাপ্য অজধোর 
আদা়ে িা েরা প্যনন্ত োর প্রভুর প্রাপ্য অজধোর আদা়ে েরযে সিম হযব িা।  স্ত্রী জেজবোর 
( অথবা উ / ইংজলে ভাসনি -  Camel Saddle)  মযধয থাো অবস্থা়ে স্বামী োর সাযথ তিজবে 
 াজহদা প্রূণ েরযে  াইযল স্ত্রীর ো প্রেযাখযাি েরা অনুজ ে।  ( ইবযি মািা, োওজহদ প্রোঃ,  িাঃ 
১৮৫৩,  মািঃ হাসাি)  

আো আমাযে বল েুই জে অসুখ হযল জিযির স্ত্রীযে বেয়ি জদজব অথবা অসুস্থ িািযল বোি 
ভদ্র,  ভাল,  সৎ িারীযে জববাহ েরযে অস্বজিযবাধ েরজব? 

- আযর িাহ মাথা খারাপ্,  এইসব বোি আমযলর েথা বাত্রা!  আজম জিযিই বো অসুযখ প্রযে 
প্াজর।  এমিজে আমার জিযিরও “বোপ্ি” সমস্যা থােযেই প্াযর।  বরং অসুখ জবসুখ বো 
আল্লাহপ্াযের হাযে,  োই িা?  

- বাহ ভালই বযলজেস,  অবশ্যই এেিি জেজিে ভদ্রযলাে বোর মযেই ভাবযব,  জেন্তু রাসুল জে 
েযরযে বোি।  কুষ্ঠ হও়ো়ে জিযির এে স্ত্রীযে ( আমরা জবিযে ই়োজযদযে)  োলাে জদয়েজেযলি,  
জযজি( রাসুল)  জেিা অযলৌজেে বমাযিিার অজধোরী জেযলি,  জযজি স্পেন েরযলই অযলৌজেে 
কুদরযে কুষ্ঠ বরােী ভাল হয়ে যাও়ো সম্ভব জেল, যার মুত্র/ প্রসাব বখয়ে আযরে সাহাজব আিীবি 
বপ্য র প্ী়িা বথযে বরহাই!  বপ্য়েজেযলি, যাযে আল্লাহ প্াে সবয য়ে ববজে সম্মাি জদয়েযেি,  
জেজি বরাোরান্ত বযল বসই স্ত্রীযে োলাে জদয়েজেযলি ( আল- জবদা়ো ও়োি জিহা়ো,  আল্লামা ইবযি 
োসীর,  ইসলাজমে োউযন্ডেি,  প্ঞ্চম খণ্ড,  প্ষৃ্ঠা ৪৮৬ এবং The History of al-Tabari, Vol 39, 

p 188 Biographies of the Prophet’s Companions and Their Successors/ Translated and 

annotated by Ella Landau-Tasseron)  
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এইবার বিাযর জ ল্লাি জদয়ে বল,  িাজিেযদর োজস  াই, আমার বপ়্োরা আল্লাহর রাসুল জিয়ে 
বাযি মন্তবয েযরযে।  েযলা়োর জিয়ে মাযথ বিযম যা,  িাজিেযদর হেযা েরযে।  দুজি়োযে প্রা়ে 
১. ২ জবজল়েি িাজিে/ অযজ্ঞবাজদ আযে,  ে়েিি বে হেযা েরজব।  উযটা িাজিে/ োযের প্লা েমন 
ো়িা বো বোযদর  যলই িা।  িাজিেরা যা ববল ো সব বোযদরই সজহহ বরোযরন্স বথযে বযল,   
েোৎ হযে বোযদর আযলমরা বয া বযলি িা,   আমরা িাস্ট বোযদর সামযি েুযল ধজর,   
বাজে োি এমজি এমজি হয়ে যা়ে,   বসই জহযসযব আমাযদরযেও ইসলাজমে জেিে বলযে 
প্াজরস।  মিার বযাপ্ার হযে USA এর িামেরা PEW RESEARCH CENTER এে প্জরসংখযাযি 
বযলযে বয আজমজরোর িাজিে/ অযজ্ঞ়েবাজদ ইেযাজদ বযাজিেি ধমন জবশ্বাসীযদর বথযে ববজে ধমন 
িাযিি।  হযে প্াযর সারা দুজি়োযেও এেই েলােল আসযব,  োরি আজিে হযে বেযল জেেুই 
েরযে হ়ে  িা,  বোি েষ্ট িাই,  বোি খা জি িাই,  িাস্ট বাপ্- দাদার ধমন জবশ্বাস েযর জিযলই 
হ়ে , বয বয ঘবর িন্ম জিযব,  বস বসই ঘযরর ধমন মািযব এবং োর িযে িাি জদযব।  জেন্তু 
িাজিে/ অযজ্ঞ়েবাজদ হযে বেযলই বোযে জ্ঞািািনি শুরু েরযে হযব,  বোযে বেুযে হযব বেি 
বোর জবশ্বাযস ঘাপ্লা আযে,  বেি অে জবশ্বাসগুযলাও মািা যাযব িা, জবজ্ঞাি,  জেযলাসজপ্ ইেযাজদ 
জিয়ে িািযে হযব,  জিযির জবশ্বাস বে  যাযলি েরযে হযব, বয া েরার সাহস এবং জ্ঞাি সবার 
হ়ে  িা।  োই অলস মানুষ বেি িাজিে/ অযজ্ঞ়েবাজদ হযব েুই বল।  বে এে িািযে  া়ে,  বে 
সমাযির জবরুযদ্ধ বযযে  া়ে,  বে  া়ে জিযির বখয়ে বযির বমাষ ো়িাযে।  োই বো বদখজব 
জবযেষ জবযেষ জদযি মসজিযদ উপ্য  প়্িা জভ়ি,  জেন্তু ৫ ও়োি িামাযি োউযে প্াজব িা।  
ইসলাযমর ববজসে বযাপ্ারগুযলা জিয়ে আম-  আদজম বে জিযজ্ঞস েযর বদখ,  উির া জিযিই বপ্য়ে 
যাজব।  িাজিে/ অযজ্ঞ়েবাজদ হও়ো সবার েম্ম ি়ে  বর বাপ্ু!    
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কুরআি জে বমাহাম্মযদর জিযির েথা 
 
- েুই জে িাজিস,  কুরআযি আল্লাহ্ বসই ১৪০০ বের  আযে আমাযদর এই মহাজবশ্ব সম্প্রসারযির 
েথা বযল বেযেি।  অথ  আমরা আিযে িাজি এই বযাপ্ার।  

৫১ িাবার, সরূা আি- িাজর়োে ( ৫১: ৪৭) -  “আজম জিি হাযে মহাোেযে সৃজষ্ট েযরজে এবং 
এ াযে সম্প্রসাজরে েযর  যলজে” (By Muhammad Mohar Ali - A Word for Word Meaning of 

the Qur'an) 

- ভাইযর বোরা প্াজরসও।  জবজ্ঞাযির সাযথ বোি জেেুযে জমজলয়ে খাও়োযে দুজি়োযে যজদ বেউ 
অজভজ্ঞ হ়ে ,  বো বস া মুজমি।  জেভাযব বয েযািা বপ্াঁজ য়ে অযথনর বাযরা া বাজিয়ে আর প্রসঙ্গ 
প্জরবেনি েযর জেল বর োল বািাজব,  বস া বোরা ভাযলাই িাজিস।   

আযে েুই আমাযে জিজশ্চে ের বয কুরআযি বোর আল্লাহ্ ‘সামা’ এবং ‘সামাও়োে’ জদয়ে জে 
বেুা়েযে? আরজব জডেেিাজরযে বদখযল েুই প্াজবঃ 
Sky سماء    ( সামা)  
Skies السماوات  ( সামাও়োে)  
Heaven الجنة   ( আল- িান্নাহ)  
Universe الكون  (  আল ো়েি/  KAWN / আল- কূি )  
Space   فَضاء (  োদা)  

আমার এে া প্রযশ্নর স্পষ্ট েযর উির বদ়ে আযে,  বোযদর আল্লাহ্ জে মহাজবশ্ব,  মহাোে,  
িান্নাে এবং আোে এইগুলার মাযে েোৎ স্পষ্ট েযর বেুে জেিা? 

- অবশ্যই বেুে,   আল্লাহ্ বেুযব িা মাযি,  আল্লাহ্ই জিি হাযে বািায়েযেি।  

- োহযল ধর ,  েুই জিযি এে া “জ রন্তি অনুেরণী়ে বই” জলখজল জবোল এে সম্প্রদায়ের িযে।  
বসখাযি “X” িাযমর এে া েব্দ আযে,   যা জেিা বোর বইয়ে েেবাযরর অজধে এযসযে,   
এখি েুই িাজিস বয,   এই ‘X’ এর ৩- ৪  া অথন আযে,   যার বোি ার সাযথ আবার বোি া 
জমল িাই।  েুই এ াও িাজিস বয এই অথনগুলা জিয়ে বোর অনুসারীরা ভজবষ্যযে এে সম়ে েুমুল 
জ প্া়ে প্রযব, এো়িা বয ার যা অথন বস া বসভাযবই বলযে হযব, এ াই বো সেো, এরপ্যর সব 
বিযি শুযি েুই জে ‘X’ এর অথন বে প্জরষ্কার েযর িা বযল, এযে জবভ্রাজন্তের অবস্থা়ে বেযল 
বরযখ জদজব? 

- িাহ, ো হযব বেি, আজম যজদ িাজিই আজম যা বলজে এর মাযি ো ি়ে , োহযল বো ভণ্ডাজম 
হয়ে যাযব, আজম হ়ে  স্পষ্ট েযর বযল জদব, আর িা হ়ে  আমার বলােযদর জবভ্রাজন্তযে প্রযে হ়ে  
এমি জেে ু েরব িা।  বো এযে জে হয়েযে এখি, জে বেুাযে  াজেস েুই? 

- োহযল আল্লাহ্ সবনজ্ঞািী যখি  িািযেিই বয ‘সামা’ এবং ‘সামাও়োে’ এর অযিেগুলা অথন 
আযে, োহযল উজি বেি বোি আ়োযে স্পষ্ট েযর বযল বেযলি িা প্াথনেযগুলা।  এমিজে বযাখযা 
িা েযর শুধু ‘প্াথনেয’ আযে এে ুকুও জে বযল বযযে প্ারযেি িা?  
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এই সবনজ্ঞািী আল্লাহ্ই িা আবার ববে েয়েে া আ়োযে বযল বেযেি,  উজি সব সুস্পষ্ট েযর 
বযাখযা েযরি! !  উজি জে আসযলই সুস্পষ্ট োযে বযল বস া বযুেি? 

( ২৬: ২) - এগুযলা সুস্পষ্ট জেোযবর আ়োে   
( ৩৭: ১১৭) - আজম উভ়েযে জদয়েজেলাম সুস্পষ্ট জেোব 
( ২: ৩৪) - আজম বোমাযদর প্রজে অবেীণন েযরজে সুস্পষ্ট আ়োেসমূহ,  বোমাযদর প্বূনবেনীযদর জেে ু
দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ ভীরুযদর িযে জদয়েজে উপ্যদে।  

বোর রাসুযলর হািার হািার হাজদস আযে,  বসখাযিও উজি জেে ু স্পষ্ট েযর বযল বেযলি িা 
বেি? যজদও এ া বজলস বয েখিোর মানুষ যা বুেে,   বসভাযবই বলা হয়েযে,   োহযল োর 
মাযি দাাঁ়িাযব,   আল্লাহ্ বিযি শুযিই ভুল েযর বরযখযেি,  উজি িাযিি এখাযি ভুল আযে,  জেন্তু 
মানুষ বেুযব িা,  োই উজি বিযি বযুেই মানুষযে জবভ্রান্ত েযর বরযখযেি,  এ া জে আযদৌ 
বযৌজিে? মানুষ বেুুে আর িা বেুুে,  আল্লাহ্ জে বযুে িা বয এইগুলা উজি যা বলযেি,  মানুষ 
সব ভুল বেুযেযে? উজি সবনেজিমাি উজি জে এে া েযব্দর ৩- ৪  া অযথনর বযাখযা েরার মে 
জ্ঞাি রাযখি িা? উজি জে প্যর রাসুলযে জদয়েও জেে ু বযাখযামুলে হাজদস বলাযে প্ারযেি িা?   

এর বথযে প্রমাি হ়ে ,   কুরআি বলখে জেেই বসই সময়ে বয া বযুেযে,   বস াই জলযখযে,   
বরং বোরা োর জলখাযে বাাঁ াযে আপ্রাি ব ষ্টা েযর যাজেস,  এর আযরা এে া প্রমাি আযে 
আমার োযে।  

- জে প্রমাি আযে বোর োযে।  

- প্রমাি া বপ্যল েুই আবার লজ্জাও প্াজব,  বোযদর আযলম এবং অনুবাদেযদর ভন্ডাজমর বয ে া 
দৃষ্টান্ত আযে এই সুরার অনুবাদ োর মযধয অেেম।  েুই বো িাজিস বয Edwin Hubble ১৯২৯ 
সাযল মহাজবযশ্বর সম্প্রারি েত্ত্ব আজবষ্কার েযরজেযলি, জেে োর প্র বথযেই কুরআযির অনুবাদেরা 
োজপ্য়ে প্য়িযেি কুরআযির মাযে এই েত্ত্ব বোি োাঁে জদয়ে েজলয়ে ঢুজেয়ে বদ়ো যা়ে জেিা 
বসই প্র়োযস! !  বসই প্রুােি বিাচু্চজর! !  প্রথযম জবজ্ঞাি আজবষ্কার েরযব,   োর আযে বোযদর 
কুরআি অনুবাদেরা ঘাপ্জ  বমযর থােযব, বযই জবজ্ঞাি জেে ু আজবষ্কার েরযব, অমজি সবাই োজপ্য়ে 
প়্িযব জেভাযব অযথনর বাযরা া বাজিয়ে কুরআযি বসই জবজ্ঞাি প্রমাি েরা যা়ে! !  েে ব়ি ভণ্ডাজম 
এ া!  কুরআযি িাজে এে এে জবজ্ঞাি!  অথ  এে া জবজ্ঞািও জবজ্ঞাযির আযে আজবষ্কার েরা 
বেল িা।  এই িযে আজম সবাইযে উপ্যদে বদই, যে প্রুােি োেজসর/ অনুবাদ প়্িা যা়ে, েে 
ভাযলা, োরণ প্রুােি অনুবাদেরা আধুজিে জবজ্ঞািগুলা েখি িািে িা এবং এখিোর 
অনুবাদেযদর মে ভন্ড জেল িা, োরা বয া আসল বস াই অনুবাদ েরে।  েুই বয অনুবাদ জদজল 
বস া বসজদিোর অনুবাদ।  প্রুােি অনুবাদ গুলা জেয়ে বদখ, বসখাযি ে়ে া অনুবাযদ “সম্প্রসাজরে 
েযর  যলজে/ WE ARE STILL EXPANDING”  াইপ্ জেে ু আযে! !   

বোর অনুবাদে MUHAMMAD MOHAR ALI এই বসজদি ২০০৩ সাযল অনুবাদ েযরযে এবং বস 
ইজেহাযসর িামেরা অনুবাদে/ োেজসরোরেযদর প্ায়ের সমাি হযব িা।  এই বযাজিযে ইসলাজমে 
েলার জহযসযবও ধরা যাযব জেিা সবন্দহ আযে।   
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োর প়্িাযোিার বযাপ্াযর WIKIPEDIA বে জে বলা আযে বদখ-  

“Mohar Ali was born in 1932 in Khulna in Bengal. Studying at Dhaka University,  he 

obtained a degree in History in 1952 and Masters in 1953. In 1963 he obtained a PhD from 

SOAS,  University of London,  and in 1964 studied Bar-at-law at Lincolns Inn,  London” 

আরজব ভাষার উপ্র উিার প়্িাযোিা বা প্াজণ্ডেয িাই,  উজি ইসলাজমে লাইযিও প্য়িি িাই  

এখি বুেলাম,  ইজেহাযসর িামেরা সব অনুবাদে বাদ জদয়ে,  েুই খযুি খুযি এেজবংে েোব্দীর 
এইরেম এেিি অপ্জরজ ে অনুবাদে ববযে জিজল বেি!  ( PICK & CHOOSE FALLACY)  

েযব এরেম ভন্ডাজম  লযেই থােযব।  বদখজব ভজবষ্যযেও জবজ্ঞাি আযরা অযিে জেে ু আজবষ্কার 
েরযব, বযগুলা বোযদর আযলমরা কুরআযি খুযি প্াযব, জেন্তু োর আযে প্াযব িা।আবার হাযেিাযে 
ধরা বখয়ে বেযল বযল জদযব, কুরআি বো জবজ্ঞাযির বই  িা, েযব এযে রয়েযে জবজভন্ন জ হ্ন 
( SIGN)।  জেন্তু এইসব েথােজথে জ হ্ন উিারা জবজ্ঞাযির আজবোযরর আযে খুযি প্াি িা! !  

েযব িাজি বোি আযলযমর ও়োযি শুযিজেলাম,   বেসুবুযের মাজলে মারে িাোরবারে িাজে 
কুরআি বথযেই বেসবুযের আইজড়ো বপ্য়েজেযলি,   উজি এে া সুরার বরোযরন্সও ( আজব়ো ৮৩)  
জদয়েজেল,   উজি আযরা বযলি েজম্পউ ার,   বমাবাইল,   জবমাি,   মাইে সব জেে ু িাজে 
কুরআি েযবষণা েযর জবজ্ঞািীরা আজবষ্কার েযরজেযলি,  হা হা হা… 

- হুম,  বসই আযলযমর অ়োি আজমও শুযিজেলাম,   ইউজ উযব আযে,   হা হা. . .   

- আবারও আজস বসই আযের আ়োযে।  আ়োে জিয়ে বযাখযা েরার আযে বোযদর আযলমযদর 
ভন্ডাজম আযে উযন্মাজ ে েজর,  বদখ জিয  দুজি়োর সবযথযে প্রুাি এবং িামেরা জেে ু অনুবাদ 
জদলাম ( ৫১: ৪৭) -  

Shakir- And the heaven,  We raised it high with power,  and most surely We are the makers 

of things ample. 

Pickthal- We have built the heaven with might,  and We it is Who make the vast extent  

Yusufali- With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the 

vastness of pace. 

Sahih Int-And the heaven We constructed with strength,  and indeed,  We are [its] 

expander. 

BAYAAN FOUNDATION এর বাংলা অনুবাদ বদখ,  

“আর আজম হােসমহূ িারা আোে জিমনাণ েযরজে এবং জিশ্চ়ে আজম েজিোলী। ” 

মজুিবর রহমাি অনুবাদ - “আজম আোে জিমনাণ েযরজে আমার িমো বযল এবং আজম অবশ্যই 
মহাসম্প্রসারণোরী” 
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এইবার িামেরা এবং জবখযাে ইসলাজমে আযলম মাওলািা মুজহউজেি খাযির বাংলা অনুবাদ বদখ।  
এই বযাজি জেযলি কুরআযির মুোসজসর এবং “মাজসে মজদিা” িািনাযলর সম্পাদে-  বযজ  দুজি়োর 
অেেম সবনাজধে প্জেে িািনাল।  জবখযাে োেজসর “মাযরেলু কুরআি” এর প্রথম বাংলা অনুবাদ 
জেজিই েবরি।  বসৌজদর বাদো োযে আমন্ত্রণ েযরজেযলি কুরআযির োেজসর সঙ্ক্রান্ত োযি।  
উিাযে জভআইজপ্ খাজের েরা হয়েজেল।  এই আ়োে [51:47] বে উজি জেভাযব অনুবাদ েযরযেি,  

মুজহউজেি খাি এর অনুবাদ - “আজম স্বী়ে িমোবযল আোে জিমনাণ েযরজে এবং আজম অবশ্যই 
বযাপ্ে িমোোলী” 

েে আশ্চযন বযাপ্ার বদখ,  দুজি়োর িামেরা সব অনুবাদেরা কুরআযি “রমবধনমাি সম্প্রসাজরে 
মহাজবশ্ব” বপ্ল িা,   অথ  বোর অনুবাদে বপ্য়ে বেল! !  উপ্যর বাংলা অনুবাদ বখ়োল েযর 
বদখ,   বসখাযি বো “রমবধনমাি সম্প্রসাজরে মহাজবশ্ব” এর বোি েথাই িাই!  মুজহউজেি খাি 
এবং BAYAAN FOUNDATION বযলযেি “আজম অবশ্যই বযাপ্ে িমোোলী”,  আর বোর 
অনুবাদে বযলযেি “. . . সম্প্রসাজরে েযর  যলজে”,  এে ব়ি প্াথনেয জে েযর হযে প্াযর বর? 
মাওলািা মুজহউজেি জে োহযল ভুল জ্ঞািািনি েযরজেল! !  বসৌজদ সরোর জে মানুষ িা জ যি 
আমন্ত্রণ েযরজেল? আর উপ্যর বয দুজি়ো খযাে ইংজলে অনুবাদেযদর অনুবাদ জদলাম,  োরা জে 
বোযদর মে ঘাস বখয়ে অনুবাদ েযরজেযলি? 

প্রখযাে ও সবয য়ে জিভনরযযােয োেসীরোরে ইবযি োজসযরর োেসীর বদখ-  

“আল্লাহ ো’আলা বযলি বয,   জেজি আোেযে স্বী়ে িমোবযল সৃজষ্ট েযরযেি এবং ও াযে জেজি 
সুরজিে,   সুউচ্চ ও সম্প্রসাজরে েযরযেি।  অবশ্যই জেজি মহাসম্প্রসারণোরী।  হযরে  ইবযি 
আব্বাস ( রাঃ) ,   হযরে  মুিাজহদ ( রঃ) ,   হযরে  োোদা ( রঃ) ,   হযরে  সাওরী ( রঃ)  এবং 
আযরা বহু োেসীরোর এেথাই বযলি বয,   এর ভাবাথন হযেঃ আজম আোেযে স্বী়ে েজি বযল 
সৃজষ্ট েযরজে।  আজম মহাসম্প্রসারণোরী।  আজম ওর প্রান্তযে প্রেি েযরজে,   জবিা িযম্ভ ওযে দাাঁ়ি 
েযর বরযখজে এবং প্রজেজষ্ঠে েযরজে। ” 

বোর অনুবাদে জে ইবযি োজসর,  মাওলািা মুজহউজেি বথযে ব়ি আযলম?  

( উযল্লখয-  “মহাসম্প্রসারণোরী” এবং “এখযিা সম্প্রসাজরে েযর  যলজে” দুয া সম্পূণন জভন্ন বযাপ্ার)  

োেসীর আবু বের িাোজর়ো জে বযল বদখ,   

[ ১] েযব্দর অথন েজি ও সামথনয। ٔاْييد   এ স্থযল ইবি  আব্বাস রাজদ়োল্লাহু ‘আিহু,   মুিাজহদ,   
োোদাহ ও সাওরী রাযহ মাহুমুল্লাহ এ োেসীরই েযরযেি।  োরণ,   এখাযি ٔايد েব্দজ  يَد    এর 
বহুব ি ি়ে।  যজদ েব্দজ  يد এর বহুব ি হযো েযব োর বহুব ি হযো, ।    ٔايدي    বরং ٔايد 
েব্দজ র প্রজেজ  বণন মূল েব্দ।  যার অথনই হযলা েজি।  অে আ়োযে এ েব্দ বথযে বলা হয়েযে,   

اْلقُدُس بُِرْوحُِ َواَيَّدُٰنهُُ     “আর আমরা োযে রুহুল কুেুস বা জিবরাযলর মাধযযম েজি যুজেয়েজে”।  [ সূরা 
আল- বাোরাহ :  ৮৭,   ২৫৩]  সুেরাং বেউ বযি এ া িা ভাযব বয,   এখাযি ٔايد েব্দজ  يد এর 
বহুব ি [ বদখুি,   আদও়োউল বা়োি] ।  
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[ ২]  মূল আ়োোংে ُمْوِسعُْون    অথন িমো ও েজির অজধোরী এবং প্রেিোরী উভ়েজ ই হযে 
প্াযর।  োো়িা ُمْوِسعُْون    েযব্দর অে আযরেজ  অথনও বোি বোি মুোসজসর বথযে বজণনে আযে,   
ো হযলা জরজযে সম্প্রসারণোরী।  অথনাৎ আল্লাহ ো’আলা বান্দাযদর জরজযযে প্রেিো প্রদািোরী।  
[ বদখুি,   কুরেুবী]  েযব ইবি  োসীর প্রেিোরী অথন গ্রহি েযরযেি।  জেজি অথন েযরযেি,   
“আমরা আোযের প্রান্তযদযের সম্প্রসারণ েযরজে এবং এযে জবিা খুাঁজ যে উপ্যর উজেয়েজে,   
অবযেযষ ো োর স্থাযি অবস্থাি েরযে। ” [ ইবি  োসীর]  

আরজব গ্রামাযর ববজেরভাে েযব্দর এেজ  TRILITERAL/ এই ত্রযািজরে েব্দমূল থাযে।  

লামুজসউিা েজব্দজ র েব্দমলূ হযে ও়োও জসি আইি ( ع س و ) ,   এই ত্রযািজরে/ TRILITERAL 
েব্দমূল-   ও়োও জসি আইি ( ع س و )   কুরআযি ৩২ বার উযল্লখ আযে জবজভন্নভাযব ( DERIVED 

FORM): 

৬ বার ‘আজম’ জর়োপ্দ জহযসযব -  ও়োজস’়ো ( (   َوِسع  
৬ বার জবযেষ্য প্দ জহযসযব  -  সা’আে ( (َسعَة  
৫ বার  ‘উস’ জবযেষ্য জহযসযব -   ( (ُوْسع  
৯ বার সজর়ে জর়োরূপ্/ Active Participle -  ও়ো’জস ( ِسع (َوٰ  
৪ বার  সজর়ে জর়োরূপ্/ Active Participle -  ও়ো’জস়োে ( ِسعَة (َوٰ  
২ বার IV Active Participle জহযসযব -  ম’ুজস ( (ُموِسع  

কুরআযি ৩২ বার বয জর়োরূপ্ এযসযে োর বোি ার অযথন EXPANDING (Present Continuous 

Tense) বলা হ়েজি।  যেগুলা িা়েো়ে এই েব্দমূল বযবহার( ع س و )  েরা হয়েযে,  সবখাযি বেুাি 

হয়েযে EXTEND or BIG or VAST ইেযাজদ। োহযল হোৎ েযরই এই আ়োযে ( ৫১: ৪৭)  
“লামুজসউিা” বলযে বেি “EXPANDING (Present Continuous Tense)” বেুাি হযব? 

কুরআযি সুরা বাোরাহ,  ২৩৬ আ়োযেও জেন্তু আল্লাহ্ ধিী/ িমোবাি বেুাযে “মুজসই়েী” বযবহার 
েযরযেি।  োই অোে ববজেরভাে িামেরা আযলম এবং মুোজসররাও এযে “িমোোলী” বা 
“মহাসম্প্রসারণোরী”  জহযসযব অনুবাদ েযরযেি।  

CLASSICAL ARABIC এ ‘সামা’ েব্দজ র অথন হযে “উপ্যর েজেি বস্তুর োদ”  
এো়িা ত্রযািজরে/ TRILITERAL েব্দমূল ( S-M-W) এর অথন হযে “উপ্যরর বোি জেে”ু,  এবং 
বসখাি বথযে উদ্ভূে “সামা” এর অথন হযে “বাজ়ির োদ” ( সুত্র-  Lane's Lexicon of Arabic )  

আযলা য আ়োযে ( ৫১: ৪৭)  জেন্তু আল্লাহ্ “জিযির হাে” জদয়ে বািাবার েথাও বযলযেি,  
বসজদযে আর িাই বা বেলাম।  

েথা়ে েথা়ে কুরআি বাাঁ াযে অথনযে এজদে অজদে েরযে জেয়ে আযলমরা/APOLOGIST রা আযরা 
ব়ি জবপ্দ বডযে আযিি,   োরণ প্রথমে এযে জবজ্ঞাযির মুখাযপ্িী হযে হযে,   জিেী়েে 
জবজ্ঞাি আর কুরআি প্রস্পর সাংঘজষনে ( Contradicting) .   
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োই বেনমাি সময়ের সুপ্জরজ ে ইসলাজমে এপ্লজিস্ট/ APOLOGIST - Hamza Tzortzis বযলজেযলি -  
“Regrettably,  the scientific miracles narrative has become AN INTELLECTUAL 

EMBARRASSMENT for Muslim apologists,  INCLUDING MYSELF… Significantly,  many 

Muslims who converted to Islam due to the scientific miracles narrative,  have left the 

religion due to encountering opposing arguments” 

( অথন- আেযসাস হযলও সেয,  কুরআযি তবজ্ঞাজিে জবস্ম়ে খুিযে যাও়ো মুসজলম এপ্লজিস্টযদর 
িযে বজুদ্ধবৃজিে হ়েরাজি/ জবব্রেের, এমিজে আমার িযেও…কুরআযি এইসব জবজ্ঞাি বদযখ 
অযিযেই যারা মুসলমাি হয়েজেযলি োরা প্রবেনীযে আবার ধমন বেয়ি বদি জবপ্রীে যুজি শুযি)  

(সুত্র- Does the Qur’an Contain Scientific Miracles? A New Approach on how to Reconcile and 

Discuss Science in the Qur’an - hamzatzortzis.com)  
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স্রষ্টা েবে েয়ালুই হদিন ত্াহদল জাহান্নাম যকন? 
 

( জবঃ দ্রঃ-  এই বযাপ্াযর আযেও জবিাজরে বলা হয়েযে,   “এেিি অজবশ্বাসীর জবশ্বাস”,   
“োেজদর বিাম স্বাধীি ইো” এবং “স্রষ্টা বেি মন্দ োযির দা়ে বিি িা” অধযা়েযে,  বসগুলা 
প্য়ি আসযল এখাযি বযাপ্ারগুলা আযরা প্জরষ্কার হযব )  

- আো আজ়িে বোযদর স্রষ্টা জে দ়োলু িাজে প্াষাণ? 

- স্রষ্টা ো়েপ্রা়েি,   বোযে বেুযে হযব বয উজি বযমি দ়োলু,   িমােীল,   বেমজি 
ো়েজব ারেও।  জেজি োযরা সাযথ জবন্দু প্জরমাণ অজব ার হযে বদি িা,   উজি জেে ু রুলস তেজর 
েযর জদযেি আমাযদর িযে।  জেে ু বলাে এই রুলস েযলা েযর যজদ োর বদ়ো জবধািমে 
িীবিযাপ্ি েযর,   োযদর জেজি প্রুুোর জহযসযব িান্নাে বদ়োর আশ্বাস জদয়েযেি।  এখি এেদল 
বলাে িামাি,  োলাম প্য়ি,  জমথযা বযল িা,    ুজর েযর িা,   ঘুস খা়ে িা ইেযাজদ,  বস 
িান্নাযে যাযব।   

আর বেউ যজদ এইসব বে়োর িা েযর িীবিযাপ্ি েযর,   অসৎ ভাযব  যল,   োহযল 
োযদরযেও জে  আযের বলােযদর সাযথ িান্নাে বদ়ো জেে হযব? এযে আযের সৎ বলােযদর 
েোযিা হল এবং এযদর অো়ে বমযি বি়ো হল।  স্রষ্টা ো়েপ্রা়েি বযলই মাযে মাযে েযোর 
হয়ে যাি।  এর মাযি ি়ে  উজি জিষু্ঠর।  

এ া হল স্রষ্টার রাইয জর়ো,   জেজি বযমি,   ো়ে জব ারে,   বেমজি প্রম দ়োলু। জেজি িান্নাে 
এবং িাহান্নাম জেে েযর বরযখযেি,   আমাযদর েমনেল জিধনারণ েরযব আমাযদর েন্তবযস্থল।  

উজি আমাযদর এে া স্বাধীি ইো েজি জদয়েযেি,  সাযথ জদয়েযেি োইডবেু।  এই স্বাধীিইো 
েজি জদয়েই আমরা জসদ্ধান্ত বিই আমরা িান্নাযে যাব িা,   িাহান্নাযম যাব।  জেন্তু আল্লাহ্ আবার 
সবনজ্ঞািী,   উজি আমাযদর প্রজে প্দযিপ্ আযেই িাযিি।  োই জেজি আযে বথযেই িাযি বযলই 
আমাযদর ভােযজলজপ্ আযেই জলযখ বরযখযেি।   

স্রষ্টা িাহান্নাম বথযে বা ার উপ্েরি জহযসযব আমাযদর স্বাধীি ইো েজি জদয়েযেি।  সাযথ জে 
উইলও জদয়েযেি,   এখি আমরা ো আেয়ি ধযর বাাঁ ব,   িা উযপ্িা েযর মরব  ো আমাযদর 
উপ্র জিভনর েযর।  

- েুই এেিি যা বলজল ো হযে বোর জবশ্বাস,  বািবো/ FACT ি়ে।  যখিই  বেউ বলযে  া়েযব 
বয “স্রষ্টা ( আল্লাহ্) ” এেইসাযথ প্রম ো়েপ্রা়েি ( PERFECTLY JUST)  এবং প্রম েরুণােীল 
( PERFECTLY MERCIFUL ) ,   প্রশ্ন আসযব -  োর স্রষ্টা? বোি ধযমনর স্রষ্টা? 

জেে বোর মে আযরে ধযমনর অনুসারী োর ধযমনর মে েযর এে া বযাখযা জদযব।এ া এে া 
LOADED QUESTION FALLACY,  েুই ধযরই জিয়েজেস বয শুধুমাত্র বোর ধযমনর স্রষ্টার অজিত্ব 
আযে,   আর োযরা িাই এবং সবজেে ু বোর স্রষ্টার জি়েযমই হযব।দুজি়োযে প্রা়ে ৪০০০+ ধমন 
আযে।  এযদর সবাই োর ধযমনর মে েযর বযাখযা জদযব।   
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আর স্বাধীি ইো েজিযো স্রষ্টার উপ্জস্থজেযে থােযেই প্াযর িা, বস া আযেই বযাখযা েযরজে।   
( বদখিু প্ূযবনর  যাপ্টার-  “োেজদর বিাম স্বাধীি ইো” এবং “স্রষ্টা বেি মন্দ োযির দা়ে বিি িা”)  

বোর জবশ্বাস আর বািবো এে ি়ে , েুই যা ইো জবশ্বাস েরযেই প্াজরস। বোযে প্রমাি েরযে 
হযব স্রষ্টার অজিত্ব থােযল জেভাযব আমাযদর স্বাধীিইো েজি জবরাি েযর।  স্রষ্টা যজদ বথযেই 
থাযে োহযল উজি খুব ভাযলা েযর িাযিি জেভাযব এেিি িাজিে/ োযের বে মুজমি বািাযে 
হযব।  আর যজদ উজি স্বাধীিইো েজির বদাহাই জদয়ে বেয়ি বদি, োহযল আমাযদর স্বাধীিইো 
েজি জদয়ে আমরা োযে অমাে েরযল উিার এে বরাযধর বো বোি োরণ বদজখ িা! !  উজি,  
বয ধযমনর স্রষ্টাই হউে, ববজের ববেী আমাযে েযমনর জভজিযে জব ার েরযে প্াযরি, সুজিজদনষ্টভাযব 
োযে ( আল্লাহ,  ভেবাি,  ঈশ্বর ,  বযযহাভা ইেযাজদ)  মািযে হযব এবং োর বদ়ো জবধািই 
মািযে হযব, এমি হযল বো োহযল তস্বরা ারীো এবং স্বাধীিইো েজিযে হিযিপ্ হ়ে  
বেল।আজম শুধ ু আমার েযমনর িযে দা়েী থােযে প্াজর, উিাযেই এবং উিার জবধািযেই মািযে 
হযব বেি? ৪০০০+ ধযমনর সবাই বলযব োযদর াই মািযে হযব।সবাই জিি জিি ধমন ো়িা আর 
বাজে সব ধমনযে বাজেল েযর বদ়ে।  আজম যেই সৎভাযব িীবি যাপ্ি েজর িা বেি, বোি লাভ 
িাই,   যজদ িা আজম শুধু বোর ধযমনর স্রষ্টা ( আল্লাহ)  এবং োর জবধািযে িা মাজি, োহযল 
এখাযি আবার ো়েপ্রা়েণো হল জে েযর? আমার সেোর দাম েই থােল? উজি বো বিার 
েযর আমার উপ্র উিার ধমন  াজপ্য়ে জদযেি,  উজি বো আমার োে বথযে জিযেযস েযরি িাই 
আজম উিার তেজর েরা আিগুজব প্রীিা়ে অংেগ্রহি েরযে রাজি জেিা এবং বিার েযর  াজপ্য়ে 
জদযল আবার আমার স্বাধীিইো েজি জেভাযব থাযে?  

বোর আিগুজব ( কু) যুজি অনুযা়েী িেযের যে অমুসজলম সৎ মানুষ আযেি,  যারা মািব েলযাযণ 
োি েযর বেযেি ( মাদার বেযরসা,  জবল বে স,  অ়োযরি বাযে  ইেযাজদ)  োযদরযে ধযর ধযর 
িাহান্নাযমর আগুযি বেলা হযব! !  োযদর সৎ োযির বোি দাম িাই, িাস্ট এইিযেই বয,   
োরা বোর ধযমনর স্রষ্টা ( আল্লাহ্)  বে মাযি িাই বা োরা জবধাি মাযি িাই!  

এ া জে ো়েপ্রা়েিো?  

অেজদযে আযরেিি অসৎ বযাজি, বস হ়েে অযিে অপ্রাধ েযরযেি, জেন্তু বস িাস্ট মরার আযে 
খাস জি়েযে ঈমাি আিযলও, বোি িা বোি এে সম়ে িান্নাযে যাযবই।এেিি মুসলমাি যেই 
আোম কুোম েরুে, বস বোি িা বোি এেজদি িান্নাযে জেয়ে ‘ব়ি িযির হুর’ আর ‘মদ’ 
প্াযবই।   

এ া জে ো়েপ্রা়েিো?  

জেে এই মুহূযেন দুজি়ো ধ্বংস হযলও দুজি়োর প্রা়ে ৭৬% মানুষযে েলা ধাক্কা জদয়ে িাহান্নাযম 
প্াোি হযব ( স্বাভাজবে অবস্থা়ে জেেহ অনুযা়েী) ,   িারী,  জেশু,   বদৃ্ধ সবাইযে।  এই োরযি 
ি়ে  বয োরা সৎ বা অসৎ,   বরং শুধুমাত্র এই োরযি বয োরা বোর ধযমনর স্রষ্টা ( আল্লাহ্)  বে 
মাযি িাই।  োযদর সেোর বোি মূলযই িাই!  বয যেই সৎ হউে িা বেি,   োযদর অিন্তোল 
আগুযি প্যু়ি মরযে হযব িাস্ট বোর জিযির স্রষ্টাযে মাযি িাই োই! !  

এ া জে ো়েপ্রা়েিো? 
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আবার আযরা আশ্চযযনর বযাপ্ার হযে বয, োযদরযে বোর স্রষ্টাই অমুসজলমযদর ঘযর িন্ম জদয়েযে,   
োরা মুসজলম ঘযর িন্ম জিযল, বোি িা বোি এেজদি িান্নাে বপ্েই।  বোর স্রষ্টাই োযদর বিার 
েযর অমুসজলম ঘযর িন্ম জদল।আবার বসিযে োযদরযে অন্তে োল আগুযি প়্ুিাযবি! !  
এ া জে ো়েপ্রা়েিো? 

( উযল্লখয হাযে বোিা দু- এেিি বেউ অমুসজলম বথযে মুসজলম হল, িা বহাল বস া জবযব য ি়ে  
এখাযি।সাজবনে অবস্থা জবযব িা েরযে হযব, বযযোযিা এেে মুহূযেন দুজি়োর অজধোংেই অমুসজলম।  
অযিযে মুসজলম বথযেও অমুসজলম হযে। বেউ মুসজলম ঘযর িন্ম জিযল িীবযিও অে ধমন 
ভাযলাভাযব প্য়ি বদযখ িা বা প়্িযলও ে়ে া ধমন প়্িযব, হািার হািার ধমন আযে।  আর এে 
 াইম েই! আর প়্িযলও সব জিযির ধযমনর  েমা জদয়ে বাজে ধমন প্য়ি, জবধমনীযদর অবস্থাও এেই)   

বেউ হািার হািার/ লাখ লাখ বের  ধযর েবযর আযাব বভাে েযর বে়োমযের প্র িাহান্নাযম 
বেল,  আর বেউ জডযরক্ট িাহান্নাম  যল বেল ( বে়োমযের জেে আযে মারা জেয়ে) ,  বস েবযরর 
অজেজরি আিাব বপ্ল িা! !   

এ া জে ো়েপ্রা়েিো? 

বেউ ৫০- ১০০ বের  দুজি়ো়েযে েযস্টর প্রীিা জদল,   আর বেউ মায়ের বপ্য  থােযে মারা 
জেয়েই জবিা প্রীিাযেই িান্নাে  যল বেল।  ( ভূজমষ্ঠ িা েরযল ভ্রূণ তেজররই দরোর জে জেল! )  

এ া জে ো়েপ্রা়েিো? 

বেউ অযিে েষ্ট েযর দুজি়োর িািারেম প্রীিা জদয়েও প্রথম িাহান্নাম,  অযিে প্যর িান্নাে 
বপ্ল,  আর বেউ সারািীবি আোম েযর,  জেে মৃেযুর আযে  াো জদয়ে “খাস জি়েযে” হজ্জ 
েযর  জডযরক্ট িান্নাে বপ্ল।  

এ া জে ো়েপ্রা়েিো? 

মাত্র ১. ০৬২৫ গ্রাম স্বযণনর মূলয মাযির বোি জেেু  ুজর ( অল্প জেে ু োরি বাযদ)  েরযল বোর 
হাে বেয  বেলা হযব।  

এ া জে ো়েপ্রা়েিো? 

এইরেম বহু বহু উদাহরি বদ়ো যাযব,  জলযখ বেষ েরা যাযব িা।   
এো়িা বোযে আযেই বযলজে “অপূ্রণী়ে িজের” বোি প্রুি দুজি়োযে বা প্রোযলও সম্ভব ি়ে।  
এখাযি দুজি়োর প্রীিাথনী ( মানুষ)  এেেরো এেিি জভেজ ম মাত্র।  
( বদখুি প্যূবনর  যাপ্টার -  “োেজদর বিাম স্বাধীি ইো”)  

এেিি সবনজ্ঞািী স্রষ্টার বোি প্রয়োিিই িাই দুজি়ো িামে আিগুজব বোি প্রীিাযেন্দ্র তেজর 
েরার।  বযাপ্ার া হাস্যের এবং েন্রাজডেজ ং।  োরণ উজি যজদ আমাযদর বে প্রীিা বি়োর িযে 
প্াোি,  োর মাযি জে এই দা়িা়ে বয,  উজি প্রীিার েলােল িািযেি িা বযল প্াজেয়েযেি? 
যজদ িা িাযিি,  োহযল আবার উজি সবনজ্ঞািী হ়ে  জে েযর? আবার যজদ িাযিি োহযল এই 
“প্রীিা প্রীিা” বখলার দরোর জে?  
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এেিি স্রষ্টা এেইসাযথ প্রম ো়েপ্রা়েণ ( PERFECTLY JUST)  এবং প্রম   েরুিােীল 
( PERFECTLY MERCIFUL)  হযে প্াযর িা।  ো়েপ্রা়েণো এবং েরুণা েব্দ দুয া সহিােভাযবই 
প্রস্পর সাংঘজষনে জবষ়ে।  ো়েপ্রা়েি হযে হযল েুই েরুণাবাি হযে প্ারজব িা,   োরণ 
ো়েপ্রা়েণোর সংজ্ঞাই হযে সেো,   প্িপ্ােশুে এবং োযয।  বযখাযি োযযো আযে,   
বসখাযি েুই েরুণা ঢুোযে বেযলই ো়েপ্রা়েণোর সংজ্ঞা বদযল যাযব।  ো়েপ্রা়েণো েরার 
সময়ে েুই েরুণা েরযেই প্ারজব িা,   যেই েুই বোাঁিাজমল বদ়োর ব ষ্টা েজরস িা বেি।    

ধর ,  েুই এেিযির জব ার েরযে যাজেস।  এখি েুই এে া োযয েলােল  াজেস।  এখি েুই 
যজদ এখাযি “োযযো” বিা়ে রাখযে বোিভাযব ‘েরুিা’ েজরস,   োহযল এরপ্যরর সবগুলা 
োযয েলােযলও বোযে ‘েরুণা’ই েরযে হযব।  েুই যজদ ভাজবস,   সব েলােযল ‘েরুিা’ 
েরজব িা,   োযরা িযে েরজব,   োযরা িযে েরজব িা,   বস াও েখি আবার অোযয হয়ে 
যাযব।  োই ো়েপ্রা়েণো েরযে বেযল এেইসাযথ েরুণা েরযে প্ারজব িা।  

(MERCY IS THE SUSPENSION OF TRUE JUSTICE,  THUS A DEITY BEING BOTH PERFECTLY 

MERCIFUL AND PERFECTLY JUST AT THE SAME TIME IS A RATIONAL CONTRADICTION. 

SHOWING MERCY IN THE FACE OF THAT WHICH IS JUST,  DESTROYS JUSTICE) 

আবার স্রষ্টার সবনজ্ঞাি এবং আমাযদর স্বাধীি ইোেজি এেসাযথ থােযেই প্াযর িা।  
( বদখিু প্ূযবনর  যাপ্টার-  “োেজদর বিাম স্বাধীি ইো” এবং “স্রষ্টা বেি মন্দ োযির দা়ে বিি িা”)  

আল্লাহ্ যজদ িাযিি বয,  আজম জেে বোি োি া েরব,  োহযল আমাযদর বোি স্বাধীিইো েজি 
িাই।  ধর , বোর স্বাধীিইো েজি জদয়ে েুই “প্াজি খাজব” এবং “প্াজি খাজব িা” ববযে জিযে 
প্াজরস।এখি েুই যজদ এর বযযোযিা এে া সজেযই স্বাধীিভাযব েরযে প্াজরস, োহযল এখাযি 
স্রষ্টার বোি হাে িাই, জেন্তু োর মাযি এও দা়িা়ে স্রষ্টা সবনজ্ঞািী ি়ে , উজি িাযিিই িা েুই বোি 
োি েরজব।   

আবার স্রষ্টা যজদ সবনজ্ঞািী হ়ে , োহযল েুই বস াই েরজব বয া বোর স্রষ্টা আযেই িাযি।  েুই জে 
স্রষ্টার জ্ঞাযির বাইযর জেে ু েরযে প্ারজব? প্ারজব িা, োহযল এখাযি বোর স্বাধীি ইোেজি জদয়ে 
জে লাভ? েুই বো োর জ্ঞাযির বাইযর জেে ু েরযেই প্ারজেস িা!  েুই বস াই েরজব বয া উজি 
আযেই িাযি।  স্রষ্টা বোর প্রজে া োি ১০০% িাযি, এবং এর বাইযর েুই েরযে প্ারজেসও 
িা, বোর স্বাধীি ইোরেজির মূলয িাই এখাযি!  

আমাযদর স্বাধীিইো েজি থােযে হযল স্রষ্টা আযে জেেুই িািযে প্ারযব িা, আমরা েখিই 
প্জরপ্ণূনভাযব স্বাধীি যখি  আমাযদর োযির েলােল বেউ আযে িাযি িা।  আর এইরেম হযে 
বেযল স্রষ্টা আবার সবনজ্ঞািী হউি িা।  এ া েন্রাজডজক্টং বযাপ্ার।  

বমা ামুজ  সব ধযমনরই “সবনজ্ঞািী স্রষ্টার ইো” এবং “আমাযদর স্বাধীি ইোেজি” এই দুয া এে া 
জিমুখী সমস্যা।  এর বোি বযৌজিে বযাখযা বেউ জদযে প্াযর িা।  

মিার বযাপ্ার হযে,  আমাযদর ইসলাযমর আযে জত্রমুখী সমস্যা -  “সবনজ্ঞািী স্রষ্টার ইো” এবং 
“আমাযদর স্বাধীিইো েজি” এবং “প্বূনজিধনাজরে ভােয / লাউযহ মাহেিু/ PREDESTINATION”  
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স্রষ্টা আমাযদর সবজেে ু আযেই লাউযহ মাহেিু জলযখ বরযখযেি,   এমিজে সম্পূণন কুরআিও িাজে 
আযেই জলখা জেল লাউযে মাহেযুি ( োহযল বসই কুরআযি আবার আ়োে মািসুখ হ়ে  জে েযর 
বেুলাম িা! !  আর আযেই যা জলখা আযে,  ো হযেই হযব, োর আবার োযি নুযলূ থাযে জে 
েযর, স্রষ্টা যা জলযখযেি োই হযে হযব, অবস্থার প্জরযপ্রজিে বা ঘ িা/ প্ ভুজম লােযব বেি?)   

লাউযে মাহেযুি যা জলখা আযে, আমরা জেে ( ১০০%)  োই েরব।আবার প্রজে বের  বের  
( েযব েদর/ বরাে)  বা প্রজেজদি( বমািািাে/ রাযের বেষ প্রহর)  আল্লাহ্ সবজেেু প্জরবেনি েযরি।  
আবার বলা হযে আমাযদর িাজে স্বাধীি ইোেজিও বদ়ো আযে ! ! !   

এই জেি জবষ়েযে বে এে/ সমন্ব়ে/ RECONCILIATION েযর আি প্যনন্ত বেউ এে া সমাধাি জদযে 
প্াযরি িাই, োরণ এই জেিজ  বযাপ্ারই MUTUALLY EXCULISVE, এরা এেসাযথ অবস্থাি েরযে 
প্াযর িা।  এেজ  আযরেজ র অবস্থািযে িাে  েযর বদ়ে।  

আমরা প্যুরা বযাপ্ার াযে জিন্মরুপ্ জদযে প্াজর,  যাযে জিলাজপ্র প্যাাঁ  া অজে সহযি বেুা যা়েঃ 
ধারিা ১-  মানুযষর ১০০% স্বাধীি ইোেজি আযে 
ধারিা ২-  স্রষ্টা ১০০% িাযিি সবজেে,ু  সবনজ্ঞািী 
ধারিা ৩-  সবজেেুই ১০০% আযে জলখা আযে ( লাউযে মাহেিু)  

োহযল েুই যা েরযে  াস, ো জে প্জরবেনি েরযে প্ারজব? ‘িাাঁ’ - োর মাযি স্বাধীি ইোেজি 
আযে এবং স্রষ্টা সবনজ্ঞািী ি়ে ,  ‘িা’ - োর মাযি স্বাধীি ইোেজি িাই,  েযব স্রষ্টা সবনজ্ঞািী।  

স্রষ্টা জে আযেই িাযিি েুই জে েরজব? ‘িাাঁ- োর মাযি স্বাধীি ইোেজি িাই এবং স্রষ্টা 
সবনজ্ঞািী,   ‘িা’ - আমার স্বাধীি ইো আযে,  জেন্তু স্রষ্টা সবনজ্ঞািী ি়ে।  

েুই যা েরজব ো জে স্রষ্টা প্জরবেনি েরযে প্ারযব? ‘িাাঁ’ - বোর স্বাধীি ইোেজি িাই,  বা 
থােযলও লাভ িাই,  ‘িা’ - বোর স্বাধীি ইোেজি আযে, জেন্তু স্রষ্টা সবনেজিমাি ি়ে ,  োরণ উজি 
প্জরবেনি েরযে প্ারযবি িা।  

লাউযে মাহেযুি যা জলখা আযে োর উযটা জে েুই েরযে প্ারজব? ‘িাাঁ’ - বোর স্বাধীি 
ইোেজি আযে জেন্তু স্রষ্টা সবনজ্ঞািী ি়ে ,   ‘িা’ –স্বাধীি ইোেজি িাই এবং স্রষ্টা সবনজ্ঞািী।  

স্রষ্টা জিযিই জে লাউযহ মাহেযুি যা জলখা আযে ো প্জরবেনি েরযে প্ারযব? ‘িাাঁ’ - বোর 
স্বাধীি ইোেজি িাই জেন্তু স্রষ্টা সবনেজিমাি,  ‘িা’ - স্রষ্টা সবনেজিমাি ি়ে , জেন্তু বোর স্বাধীি 
ইোেজি আযে।  

স্রষ্টা জে িাযিি উজি ভজবষ্যযে জে েরযে যাযেি? ‘িাাঁ’ - উজি সবনজ্ঞািী, জেন্তু উিার স্বাধীি 
ইোেজি িাই,   ‘িা’ - উজি সবনজ্ঞািী ি়ে  এবং উিার স্বাধীি ইোেজি আযে।  

স্রষ্টা জে ভজবষ্যযে যা েরযবি ো প্জরবেনি েরযে প্ারযবি? ‘িাাঁ’ - স্রষ্টার স্বাধীি ইোেজি 
আযে, জেন্তু উজি সবনজ্ঞািী ি়ে ,  ‘িা’ - উিার স্বাধীি ইোেজি িাই এবং সবনেজিমাি ি়ে , জেন্তু 
উজি সবনজ্ঞািী।  
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স্রষ্টা জে উিার প্রীিাযেযন্দ্রর ( প্জৃথবীর)  েলােল িাযিি? ‘িাাঁ’-  োহযল বয া আযেই িাযিি 
ো েযর বদখার যথাথনো েই? সবার সম়ে িষ্ট!  ‘িা’-  িা িািযল উজি সবনজ্ঞািী ি়ে।   

স্রষ্টা জে িাযিি উিাযেই িা মািার োরযি উিার প্রীিাযেই ববজেরভাে মানুষ বয অন্তেোল 
আগুযি প়্ুিযব? ‘িাাঁ’-  োহযল উিার মে সবনদ়োল ু বিযিও বেি বসই প্রীিা জিযেি? ‘িা’-
উজি সবনজ্ঞািী িি।  

স্রষ্টা জে িাযিি আজম িাজিে হব  এবং উিার জবরুযদ্ধ অবস্থাি জিব? ‘িাাঁ’-  োহযল বিযিও 
আমাযে তেজর েরযলি বেি? এই মুহূযেনও প্রা়ে ৭৬% োযের!  ‘িা’- োহযল উজি সবনজ্ঞািী িি।  

উজি িাযিি আজম িাজিে হব ,  জেন্তু উজি স্বাধীি ইোেজি জদয়েযেি,  ‘সেয’- োহযল আমার জ্ঞাি 
আর স্বাধীি ইোেজি জদয়ে িাজিে হযল উিার সমস্যা জে? উিার এে িযল বেি? উিার এে 
মাথাবযথা বেি ( ধযর জিলাম আজম এেিি সৎ মানুষ) ।  ‘জমথযা’- োহযল বো উজি সবনজ্ঞািী িি।   

স্রষ্টা জে িািযেি িা বয আদম েল খাযব? ‘িাাঁ’-  োহযল আদম বািা়েযলি বেি এবং োর 
হাযের িাোযল বসই োে রাখযলি বেি? ‘িা’ – উজি সবনজ্ঞািী িি।   

স্রষ্টা জে িািযেি িা ে়েোি আদম বে কুমন্ত্রিা জদযব? ‘িাাঁ’-  োহযল বসই ইবজলে তেজর 
েরযলি বেি এবং োযে আদযমর ধাযর োযে বঘাঁসযে জদযলি বেি? ‘িা’-  উজি সবনজ্ঞািী িি  

স্রষ্টা জে ঘ িা/ প্ ভুজম তেজরর মুখাযপ্িী? ‘িাাঁ’-  এইিযেই উজি আদম –হাও়ো- ইবজলে োজহিীর 
প্জরিজে বিযি বযুেই বাজিয়েজেযলি এবং উজি মুখাযপ্িী,  োই সবনেজিমাি িি।  ‘িা’- উজি 
সবনেজিমাি, উজি জেেুর মুখাযপ্িী িি , প্রীিার িযে উিাযে প্ ভুজম তেজর েরযে হ়ে  িা।    

এভাযব এযের প্র এে অেজণে প্রশ্ন েরা যাযব যা প্ারস্পাজরে সাংঘজষনে।  বদখা যাযে বয,   
স্রষ্টা সবনজ্ঞািী হযল আমাযদর বযমি স্বাধীি ইোেজি থােযে প্াযর িা,   বেমজি স্রষ্টা জিযিই 
এেই সাযথ সবনজ্ঞািী এবং োর স্বাধীি ইোেজি থােযে প্াযর িা।  আসযল বোি সত্ত্বাই 
সবনজ্ঞািী,   সবনেজিমাি,   সবনত্রজবরািমাি ইেযাজদ হযে প্াযর িা।  এইগুলা প্রস্পর সাংঘজষনে 

এবং MUTUALLY EXCLUSIVE। এইগুলা মানুযষর বািাযিা োল্পজিে স্রষ্টার গুি, বযসব গুি বিার 
েযর  াজপ্য়ে িা জদযল আজিেযদর সমস্যার সমাধাি হ়ে  িা!  যার বািজবে প্রমাি বো দুযরর 
েথা,  বযাপ্ারগুলা জিযিরাও িজ ল এবং জিলাজপ্র প্যাাঁ ।  োই এইসযবর স্পষ্ট উির কুরআি,  
হাজদযস বো িাই,  উযটা এইসব জিয়ে প্রশ্ন েরযে রাসুল মািাই েযর জদয়েযেি!  োই আযলম 
এবং ইসলাজমে এপ্লজিস্টরা জিযিরা জিযিরা উির বাজিয়ে বিি,  অথবা জবধমনীযদর ( মুলে 
জিষ্টাি)  বথযে উির ধার েযর বিি।  আর এযেবাযর বোিভাযবই িা প্ারযল বযল বদি,  “এইসব 
জিয়ে ভাবযল হযব িা, প্রোযল আল্লাহপ্াে বেুাযবি,  আপ্ােে ধমন প্ালি েরযে থাে”,  এইসব 
Thoght Terminating Cliché আমাযদর বদযের হুিুরযদর প্রুােি বেৌেল।     
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কুরআন মদত্ পৃবিিী সমত্ল নাবক য াল 

 

- েুই জে িাজিস প্জৃথবী বোলাোর বস া কুরআযি  ১৪০০ বের  আযেই আল্লাহ্ বযলি-  

( ৭১ িাবার সরূা নুহ,   ১৯) -  আল্লাহ ো’আলা বোমাযদর িযে ভূজমযে েযরযেি জবোিা।  

( ২০ িাবার সরূা ত্বহা,   আ়োে ৫৩) -  জেজি বোমাযদর িযে প্জৃথবীযে েযযা েযরযেি এবং 
োযে  লার প্থ েযরযেি,   আোে বথযে বজৃষ্ট বষনণ েযরযেি এবং ো িারা আজম জবজভন্ন প্রোর 
উজদ্ভদ উৎপ্ন্ন েযরজে 

প্রথযমই বযল রাজখ অনুবাদ জদয়ে কুরআি বে িাজস্টোই েরা  া ভুল।  সমেল েযব্দর আরজব 
প্রজেেব্দ “সাজব’,  “আল মিুাজব” ইেযাজদ।  কুরআি যজদ প্জৃথবীযে সমেল বেুাে োহযল এইসব 
েব্দ বযবহার েরে,   জেন্তু কুরআযি বযবহার েরা হয়েযে ‘োরাে’,   ‘বাসাে’,   ‘দাহাহা’,   
যার বোি ার অথনই সমেল ি়ে।  এইগুলার অথন োযপ্ন  বা জবোিার মে েযর জবোি ( SPREAD 

OUT).   

কুরআযি স্পষ্ট েযর বযলি জি বয প্জৃথবী বোল,   োরণ কুরআি জিওগ্রাজের বোি বই  ি়ে।  
েযব কুরআযি আল্লাহ্ ইজঙ্গে জদয়েযে।  

- হা়েযর,  বোযদর জিয়ে আর প্াজর িা,  এই এেই োম বহু আযে বথযে েযর আসজেস।  আো 
আমাযর এে া েথা আযে স্পষ্ট েযর বল,   বোযদর সবনজ্ঞািী আল্লাহ্ জে “আম বর আম,  েলা 
বর েলা” বলযে িাযিি িা?  

- ো বেি হযব,  উজি সবনজ্ঞািী,  সবই িাযিি,  উজি েলাও জ যিি।  

- বো উজি এযের প্র এে আ়োে খাজল অস্পষ্ট েযর বযল বেযে বেি? উজি বয ধযমন কুরআি 
িাজযল েযরজেযলি বসখাযি জে অন্তে “বোল” বযল বোি আরজব েব্দ জেল জে িা বল আমাযে? 

- জেল বো,  থােযব িা বেি? এ া েমি েব্দ।  

- োহযল বোযদর সবনজ্ঞািী আল্লাহ্ এে এে অস্পষ্ট আ়োে বেি জদল বল বো? এে া বো খা  
আ়োযে স্পষ্ট েযর “বোল” বযল জদযলই বো প্ারে।  উজি জিযি বার বার েযর বযলযেি,   উজি 
িাজে সব জেে ু স্পষ্ট এবং জবিাজরে বযাখযা েযরি।  উজি যজদ এে ঘুজরয়ে বপ্াঁজ য়ে েথা বযলি,   
োহযল আম- আদজম উিার গ্রন্থ প্য়ি জে বেুযব।  বোরা আর েে অযথনর বাযরা া বাজিয়ে এভাযব 
বখয়ে যাজব।  এই এেই োম বের  বের  ধযর বদযখ আসযেজে,  সবার প্রথযম অথন প্জরবেনি,  
এরপ্যর আিজরে/ রুপ্ে বাজিয়ে বদ়ো,  এরপ্যর প্রসঙ্গ,  এরপ্যর হাজদস বাজেল।  আল্লাহ্ আবার 
ইজঙ্গে জদযে যাযব বেি বর? উজি জে স্পষ্ট ভাষা়ে েথা বলযে প্াযরি িা? কুরআি যজদ সজেযই 
মহাগ্রন্থ হয়ে থাযে,  অযিে োলেু এবং অপ্রাসজঙ্গে আ়োযে কুরআি ভরপ্রু,  জেন্তু িরুরী োযি 
আল্লাহ স্পষ্ট েথা িা বযল ইজঙ্গে বদ়ে বেি? আর বোরাই জিযিযদর মযধয ‘অথন’ জিয়ে েে়িা-
জববাদ েজরস।  কুরআি জবজ্ঞাযির বই  িা,  অথ  বোরা বো জবজ্ঞাি জদয়েই কুরআি প্রমাি েজরস 
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আিোল।  জবজ্ঞাযির সাযথ কুরআযির জমল িা হযল বো কুরআি  যলই িা।  কুরআি বো বদখা 
যাযে আিোল জবজ্ঞাযির মুখাযপ্িী।   

আো “বোল” বলযে েুই জে বজুেস আমাযে এখি বেুা? 
- বোল মাযি জে,  ে ুবল বখলার বোল? 
- আযর ধুর বযা া,  বোর খাবাযরর বপ্ল  জেরেম বদখযে? 
- খাবাযরর বপ্ল  “বোল” 
- আর ে ুবল বখলার মাে? 
- বস াও বো বোল।  
- এ া জে প্জৃথবীর মে “বোল” 
- িাহ ো হযব বেি 

- বস াই হযে বযাপ্ার,  বসই সময়ের আরবরা প্জৃথবীযে সমেলও ভাবে আবার বোলও ভাবে,   
এই “বোল” মাযি জেন্তু বোর খাবাযরর বপ্ল  বা েু বল বখলার মাযের মেই বোল,  মাযি বোি 
সমেল প্যৃষ্ঠর মাযে বোল।  জেন্তু আমরা প্জৃথবীর আোর বলযে বয া বেুাই ো হযে ে ুবযলর 
মে -  ‘বোলে’ বা SPHERE,   যার আরজব হযে - / ُكرة   কুরও়ো।  কুরআযি বো স্পষ্ট েযর 
“বোল” বলাই হ়ে  িাই,   আর “বোলে” বলা বো দুযরর েথা।  আমাযদর প্জৃথবী বোি “বোল” 
ি়ে ,   আমাযদর প্জৃথবী এে া “বোলে” বা SPHERE.   

বোি,   প্জৃথবী বয বোলে বস া আরব ববদুইিরা িা িািযলও গ্রীেরা অযিে আযে বথযেই 
িািে,   প্রা়ে ২০০০ বের  আযে বথযেই োরা িািে প্জৃথবী বোলে ( সুত্র-  NASA) .  বোর 
স্রষ্টা িেুি বো জেে ু বযল িাই।প্রা ীি মুদ্রাযেও এর প্রমাি প্াও়ো যা়ে,   বমাহাম্মাদ জিশ্চ়েই 
বযবসার োযি এইসব মদু্রার সংস্পযেন এযসজেল।  বো এ া আবার কুরআযির জমরােল জে েযর 
হ়ে? মানুষ বো আযেই িািে।  

োরপ্যরও আমরা বদখব আল্লাহ্  সুরা ত্বহা,  ৫৩ আ়োযে আসযলই জে বযলযেি,   

[Shakir] Who made the earth for you an expanse and...…” 

[Pickthal] Who hath appointed the earth as a bed and hath threaded roads for… “,  

[Yusufali] "He Who has,  made for you the earth like a carpet spread out; has enabled…”. 

[Sahih International] (It is He) who has made for you the earth as a bed [spread out]…” 

এখাযি আরজব “মাদহাি” েব্দজ র মাযি বেউ েযরযেি ‘জবোিা’,  বেউ েযরযেি ‘জবজেয়ে বদ়ো 
োযপ্ন  বেউ বযলযেি “প্রেি/ জবিৃজে” েযরযেি।  এ বথযে বেুা যা়ে জবজ্ঞ আযলমরা জিযিরাই 
এইসব অথন জিয়ে েে প্যারা়ে আযেি।  অথ  আল্লাহ্ বসািা েথা়ে এে “ইজঙ্গে” জদযল,   এেিি 
সাধারি মুজমি জে েরযবি োহযল!  এই ইজঙ্গযে এবং রুপ্যে ভরপ্রু গ্রন্থ আবার জ রন্তি 
অনুসরিী়ে হ়ে  জে েযর? 

( মাদহাি = cradle or bed; a plain,  even,  or smooth expanse)  
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এরপ্যর আমরা সুরা িূহ,   আ়োে ১৯ এর িামেরা জেে ু ইংজলে অনুবাদ বদজখ-  

YUSUF ALI-"'And Allah has made the earth for you as a carpet (spread out),  

ABDUL HALEEM-and how He has spread the Earth out for you 

MUFTI TAQI USMANI-And Allah has made the earth a spread for you,  

SAHIH INTERNATIONAL-And Allah has made for you the earth an expanse 

DR. GHALI-And Allah has the earth for you as an outspread (rug),  

DR. MUSTAFA KHATTAB-And Allah ˹alone˺ spread out the earth for you 

SHAKIR-And Allah has made for you the earth a wide expanse,  

PICKTHALL-And Allah hath made the earth a wide expanse for you 

MUHSIN KHAN-And Allah has made for you the earth wide spread (an expanse). 

SAYYID ABUL ALA MAUDUDI-Allah has made the earth a wide expanse for you 

এখাযি আবার আরজব  “জবসাোি” েব্দজ  বযবহার েরা হয়েযে,  যার মাযি “ এমি জিজিস যা 
জবোি আযে,   মুলে োযপ্ন ।  এেই েব্দমূল বথযে আমরা প্াই,   “জবসােুি” যার অথন স্থলভাে,   
প্রসাজরে,   প্রেি,  জবিৃজে।  

এই েব্দজ  এে হাজদযসও ( জেরজমজি ২৩৬৯,  ইংজলে)  এযসযে,   বযখাযি িবীযে বসযে জদযে 
এে বযাজি মাদুর জবজেয়ে জদয়েজেল।  

“.. Then he came to hug the Prophet (s.a.w) and uttered that his father and mother should 

be ransomed for him. Then he went to grove of his and he spread out a mat for them ( 
َ

َبَسط
َ
ف

ا
ً

ُهْم ِبَساط
َ
 fa-basata la-hum bisaatan,  literally "and-(he)spread for-them a-mat"). Then he  ,ل

went to a date-palm and returned with a cluster of dates which he put down. …” 

উপ্যরর বোি অনুবাদ বদযখ এ া বেুা যা়ে িা বয আল্লাহ্ এখাযি মাজ র উপ্যরর আরামদা়েে 
মাজ  বা স্থলভােযে বজুেয়েযেি।  বরং উজি প্জৃথবীযে োযপ্নয র মে েযর জবজেয়ে বা সমাি েযর 
জদয়েযেি বস াই স্পষ্ট বা অে েথা়ে-  সমেল বাজিয়েযেি।  োরি “বোলে োযপ্ন / Spherical 

Carpet” বো আর সম্ভব ি়ে।  

আো এবার আমাযে বল বোর বাসার “মাদুর” েুই বোথা়ে জবোজব? 

- মাদুর,   আজম মাজ যে বা বমযেযে জবোব,   আর েই জবোব!  

- ধর  বোর োযে জবোল ব়ি,   প্রা়ে বোর সমাি এে া ে ুবযলর মে “বোলে” আযে,   ধযর 
বি বোি ভােযন  াইপ্ জেে ু এে া।  বোর োযে বয মাদুর আযে,   বস া জে এই বোলযে 
জবোজব? 
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- প্ােল িাজে,   মাদুর আবার এইরেম বোলযে জেভাযব জবোব? এভাযব থােযব িাজে মাদুর? 
মাদুর জবোযে হযব সমেল স্থাযি।  মাদুর আবার বোি ববকুব বোি “বোলযে” জবোযে যাযব? 

- জেে োই,   বোর স্রষ্টা যখি  োরযপ্ / মাদুর জবোযে বযল,   েখি বস া জে “বোলে” এ 
জবোযে বযল? 

- িাহহ,   ো জে েযর হ়ে? বোলযে আবার োযপ্ন  জবো়ে বেমযি? আর বসই সম়ে আরব বদযে 
এই রেম বোি বোলে জেল িা বয এই আিগুজব ধারিাও আসযব।  মানুষ এখিও োযপ্ন  বোি 
বোলযে জবো়ে িাজে? বযাপ্ার া ভাবযেই বো হাজস প্া়ে।  

- বভজর গুড,   এ াই ধরযে প্ারা বো বসৌভাযেযর বযাপ্ার বয ! !  স্রষ্টা যখি  বযল আজম ভুজমযে 
েযরজে জবোিা বা জবজেয়ে জদয়েজে বা োযপ্নয র মে েযর জবজেয়েজে,   েখি উজি বোি “বোলে” 
বা SPHERE বেুাি িা।  উজি সমেল জেে ু বেুাি।  োরণ বোলযে বোি জেে ু জবোি যা়ে িা।  
জবোির বযাপ্ার া আযসই শুধুমাত্র সমেযল।  

- অহ বযুেজে,   বোি জবোিা বলযে বো স্রষ্টা আসযল প্জৃথবীর উপ্জরভাযের িরম  এবং 
বসবাসযযােয মাজ যে বজুেয়েযেি।  

- আযর বযা া আবারও বসই েযািা বপ্াঁ াি।  বোর স্রষ্টা সবখাযি এে ‘বযােরি’ জদয়ে বখযল বেি 
বর? এে া বযাপ্ারও জে োর বান্দাযদর িযে স্পষ্ট েযর বলযে প্াযর িা? উজি জে বেুা়েযে,  
১৪০০ বের  প্যর বোরা বেমযি বযুে বেজল? আর এই “বেুাি” জিয়ে বোযদর আযলমযদর মাযেই 
বো িািা িন্দ্ব।   

আযেই বো বললাম বয জবোিার বযাপ্ার া আযসই “সমেল” জেেুযে বেুাযল।  আর েুই জে ভুযল 
বেজল বয আল্লাহ্ বযলযে আমাযদর আযরা সােজ  প্জৃথবী আযে? বো এখাযি উজি বোি 
বসবাসযযােয মাজ যে বজুেয়েযেি সাে সংখযা জদয়ে? 

( ৬৫ িাবার সূরা আত্ব- ত্বালাক্ব,  ১২)  -  “আল্লাহ সপ্তাোে সৃজষ্ট েযরযেি এবং প্জৃথবীও বসই 
প্জরমাযণ,   এসযবর মযধয োাঁর আযদে অবেীণন হ়ে ,   যাযে বোমরা িািযে প্ার বয,   আল্লাহ 
সবনেজিমাি এবং সবজেেু োাঁর বো রীভূে. ” 

এখাযি “আরদ” েব্দজ  বযবহার েরা হয়েযে,  যার মাযি land/ িজম/ স্থলভুজম এবং প্জৃথবী উভ়েই 
বেুা়ে।  

এই সাে িজমি/  প্জৃথবী জিয়ে এে হাজদসও আযে,    

২৪৫২.  সাঈদ ইবনু যা়েদ ( রাঃ)  হযে বজণনে।  জেজি বযলি,   আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইজহ ও়োসাল্লাম- বে বলযে শুযিজে,   বয বযজি োযরা িজমর অংে িুলুম েযর বেয়ি বি়ে,   
জে়োমযের জদি এর সাে েবে িজমি োর েলা়ে ল জেয়ে বদ়ো হযব।  ( সহীহ বখুারী,  োওজহদ 
প্রোেিী,  প্জরযেদঃ ৪৬/ ১৩,  িাঃ ২৪৫২,  মাি-  সজহহ)  
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যজদও হাস্যের বযাপ্ার হযে,   এখাযি আযরা ৭জ  প্জৃথবী বা ৭জ  িজমি জে েযর থােযে প্াযর 
ো আল্লাহ্ আর মুজমিরাই ভাযলা বলযে প্ারযব! !  উযল্লখয বয,  ৭ জ  আোে এবং ৭জ  
প্জৃথবীর/ িজমি এই োল্পজিে ধারিাজ  প্রা ীি বিযাজেজবনদযা়েযেও জেল।  

জেন্তু স্বভাবেেভাযবই বযমি বোরা েযািা বপ্াঁজ য়ে অথন েজরস,   বসভাযবই আজম যজদ ধযর বিই 
োহযল মাজ র জিয  আযরা ৭জ  ির/ জবোিা আযে এইরেম বেুাি হয়েযে,   োরণ আপ্ােে 
সােজ  জভন্ন প্জৃথবী/ গ্রহ ধরযে বেযল জবপ্দ আযরা বা়িযব।  বসই জহযসযব আল্লাহ্ জে সােজ  
জবোিাই বজুেয়েযেি,   িাজে এেজ  জবোিা? আল্লাহ্ আযরে িা়েো়ে বযলযেি,   উজি িাজে 
জিয র আোেযে োরো িারা সুযোজভে েযরযেি,  অথ  এখাযি বো বযলিজি উজি সবার 
উপ্যরর “জবোিা” বে খযাো,   বাজলে,   েবল জদয়ে সুযোজভে েযরযেি! !  হা হা… 

( উযল্লখয বয যারা অযথনর বাযরা া বাজিয়ে বলযে  াি বয সাে আসমাি বলযে,   প্রথম আসমাি 
এই প্রুা মহাজবশ্বযেই বেুাি হয়েযে,   যজদও বিার েযর এমি ভাবা হাস্যের,   োহযল আল্লাহ্ 
যখি  এেই সাযথ এেই আ়োযে সাে আসমাি ও সাে প্জৃথবী বেুাি,   েখি বসখাযি এই সাে 
প্জৃথবী বলযে আসযল জে বেুাি হয়েযে? প্রথম আসমাি প্রুা মহাজবশ্ব হযল প্রথম প্জৃথবী জে? 
জেন্তু আমরা Occam's Razor এপ্লাই েরযল প্াই বয প্রা ীি বিযাজেজবনদযা়ে এই সাে আসমাি ও 
সাে প্জৃথবীর/ িজমি ধারিা জেল,   বসখাি বথযেই আরবরা এই ধারিা বপ্য়েযে,   বযাপ্ার া খুবই 
স্বাভাজবে)  

জেন্তু মাজ র জিয র ির ভাে েরা হয়েযে দুই ভাযব,   রাসা়েজিে েেি ( Chemical Composition)   
জহযসযব এবং োরীজরে েেি ( Physical Properties)  জহযসযব।   

রাসা়েজিে েেি  জহযসযব মুল ির ৪জ - CRUST,  MANTLE,  OUTER CORE,  INNER CORE 

( সুত্র-  NASA) 

োরীজরে েেি  ( Physical Properties)  জহযসযব মুল ির ৫ জ -  LITHOSPHERE, 

ASTHENOSPHERE, MESOSPHERE, OUTER CORE, INNER CORE 

আবার মিার বযাপ্ার হযে,   ববজের ভাে গ্রযহরই উপ্জরভাে োণ্ডা হয়ে এযসযে এবং জভেযরর 
অংে উিপ্ত।  োই শুধু প্জৃথবী ি়ে ,   মহাজবযশ্বর ববজের ভাে গ্রহই বো “জবোি”,   আল্লাহ্ শুধু 
প্জৃথবীর েথা আলাদাভাযব বিার জদয়ে বলযলি বেি? 

এখি সবযথযে আসল বযাপ্ার বজল,   আমরা বয জবোিা়ে থাজে,   বসই জবোিা বমায ও 
আরামদা়েে ি়ে।  এই জবোিার ৯৯% িা়েো়ে আমরা থােযেই প্াজর িা।  এই জবোিার ববজের 
ভােই হযে িলভুজম ( প্রা়ে ৭০% প্াজি) এো়িা ২০% মরুভুজম, এবং আযে জবিীণন বি  এবং প্াহা়ি  

এই অল্প ুকু জবোিা়েও মানুষ হেযা েরা িযে আল্লাহ্ বিযি বযুে তেজর েযরযেি ( মঙ্গলবাযর)  
ভুজমেম্প,  আযগ্ন়েজেজর,  সুিাজম,   িাজরযেি,   যিনযডা,  খরা,  বো,  বরপ্াে অযিে জেে।ু  এে 
আরাযমর জবোিা়ে জে বোর সহযি ঘুম আসযব? 

- জেন্তু েুই জে িাজিস,   সুরা আি- িাজি়োে,   আ়োে ৩০ আল্লাহ্প্াে বযলযেি প্জৃথবী উ  
প্াজখর জডযমর মে।  বদখ জেভাযব কুরআি এে আযে প্জৃথবীর স্পষ্ট আোর বিযি বেলল!  
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- হা হা হা, েুই জিশ্চ়েই বসই বিাোর িায়েযের বযাখযা শুযিজেস, এেমাত্র উিার জডেেিাজরযেই 
উ  প্াজখর জডযমর অজিত্ব প্াও়ো যা়ে।  এইবার ভাযলা েযর আমার বযাখযা বোি।  

বোযে আজম দুজি়োর িামেরা জেে ু অনুবাদ বযল যাই,  েুই অনুবাযদ উ প্াজখর জডম প্াও়ো 
মাত্রই আমাযে থামাজব! !   

[Shakir 79:30] And the earth,  He expanded it after that. 

[Pickthal 79:30] And after that He spread the earth,  

[Yusufali 79:30] And the earth,  moreover,  hath He extended (to a wide expanse); 

Sahih International- And after that He spread the earth. 

Abdul Majid Daryabadi- And the earth!- thereafter He stretched it out. 

Maududi- and thereafter spread out the earth 

Mohammad Shafi- And the earth thereafter — He spread it out. 

Al-Bayat Inst.-  and after that He spread out the earth; 

Malik- After that He spread out the earth 

Maulana Ali- And the earth,  He cast it after that 

Arberry- and the earth-after that He spread it out 

ইবযি োজসর-  “এবং এরপ্যর উজি প্জৃথবীযে জবিৃে েযরযেি”।  

জেযর েুইযো থামাজল িা আমাযে!  উ  প্াজখর জডম া জে বপ্জল িা বোি অনুবাযদ? 

- আযর িাহ বো,  আজমযো ভাবজেলাম,  স্পষ্  েযর উ  প্াজখর জডম বলা আযে হ়েে।  জডম 
বো বপ্লাম িা!  

- আযর ধুর বযা া,  স্পষ্ট- অস্পষ্ট বোিভাযবই এযে বোি প্াজখর জডমই িাই।  উ  প্াজখর জডম 
েুই আপ্ােে উ প্াজখর খামাযর বরযখ আ়ে।  েুই দুজি়োর যে িামেরা অনুবাদ/ োেজসর বদখজব,   
১০০% মযধয বোি উ প্াজখর জডম প্াজব িা,   অন্তে রাসুল মারা যাবার প্র ১০০০ বেযরর 
মযধয বোি োেজসযর বো অসম্ভব।  আিোল ি়ো জেে ু ভণ্ড েলার ( বিাোর িায়েে  াইপ্)  
কুরআযি জবজ্ঞাি ঢুোির িযে এইসব বা প্াজর েযর যাযেি।  

এখাযি বয আরজব আযে ো হযে-  “ও়োল আরদা বাআ- দা যাজলো দাহাহা” 

এখাযি বয “দাহাহা” েব্দজ  আযে ো হযে VERB/ জর়ো,   যার মাযি জবিৃে েরা/ SPREAD। 
ভন্ড আযলমরা এই “দাহাহা” বে ধযর বিার েযর “উ  প্াজখর জডম” বাজিয়ে জদযেি।  
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“দাহাহা” েব্দজ  এেজ  “জর়ো” যার বেযষ এেজ  SUFFIXED PRONOUN আযে “হা”।  োই 
এ াযে “উ প্াজখর জডম” জদয়ে োি  ালাি যাযব িা,   বাযেয ‘জর়ো’র িা়েো়ে বিার েযর 
“জবযেষ্য/ NOUN’ বজসয়ে জদযল “দাহাহা” অথন দাাঁ়িাযব এমি-  “উজি এজ যে উ  প্াজখর জডযমর 
আোযর বাজিয়েযেি”,   যা দুজি়োর ৯৯. ৯% অনুবাদেরাই েযািয েযরযেি,   োরণ এ া ভাবাও 
হাস্যের বয এেজ  জর়োর অথন এে িজ ল হযে প্াযর।  

ভন্ড অনুবাদেরা বোাঁিাজমল বদি এই বযল বয,   “দাহাহা;  েব্দজ র মুলেব্দ/ ROOT WORD হযে 
“দুজহই়ো”,   যার মাযি হযে ‘উ প্াজখর জডম” 

প্রথমে- “দাহাহা” েব্দজ র েব্দমূল “দুজহই়ো” ি়ে ,  এজ  “ডাহা জমথযা” েথা।  “দুজহ়ো” েব্দজ  
এেজ  ‘জবযেষ্য/ NOUN’ এবং এর মুলেব্দ হযে “দা- হা- ও়ো”,   এই  “দা- হা- ও়ো” বথযেই 
“দাহাহা” েব্দজ  এযসযে।  জিেী়েে,   “দুজহই়ো” মাযি বোিভাযবই ‘উ  প্াজখর জডম ি়ে’ এর 
মাযি হযে উ  প্াজখ বয স্থাযি জডম প্ায়ি বসই স্থাি/ PLACE।  োরণ উ  প্াজখ জডম প্া়িার 
আযে বসই স্থািযে সমাি/ SPREAD/FLAT েযর বি়ে।  আর “দাহাহা” হযে জর়ো,   আর “দুজহই়ো” 
হযে জবযেষ্য।  আবার “দাহাহা” জর়োর বেযষর ( suffix)  “হা” আসযল এেজ  
সবনিাম/ PRONOUN,   যার অথন “ইহা”।  মুল জর়ো হযে “দাহা” যার অথন সমাি েরা।   

“উ প্াজখর জডম” দুয া েব্দ,   এেজ  হযে “উ প্াজখ”,   আযরেজ  “জডম”।  েুই ক্লাজসেযাল 
আরজব বা আধুজিে আরজব বোথাও প্াজব িা বযখাযি “দাহাহা” মাযি উ প্াজখর জডম।  মিার 
বযাপ্ার হযে আযরেজ  হাজদযস রাসুল জিযি “উ প্াজখর জডম” বেুাযে ‘দাহাহা’ েব্দজ  বযবহার 
েযরি িাই ( Sunan Ibn Majah 4:25:3086) ।  আরজবযে জডম بَْيض    ( বা়েজদ)  এবং উ প্াজখ 
)    النَّعَام  আি িা়োজম) ।  োহযল “উ প্াজখর জডম” আরজবযে হযব “বা়েজদ আি িা়োজম” ( “দাহাহা” 
ি়ে ) ।  

সবযথযে মিার বযাপ্ার হযে যজদও ভন্ড বমাল্লাযদর েথামে ধযরও বিই বয,   ‘দাহাহা’ মাযি 
হযে উ  প্াজখর জডম,   োও ব়ি রেযমর সমস্যা বথযেই যা়ে।   

োরণ আমাযদর প্জৃথবীর আোর হযে “OBLATE SPHEROID”  

আর “উ প্াজখর জডম” হযে “PROLATE SPEHEROID/OVOID”,  বোিভাযবই প্জৃথবী বদখযে 
উ প্াজখ বা বোি প্রোর জডযমর মেই িা।  

এখি জে োহযল েুই বেুযে প্ারজল ভন্ড বমাল্লারা,  এমিজে বোযদর বিাোর িায়েে এভাযরি 
মুজমিযদর অজ্ঞোর সুযযাে জিয়ে জেভাযব বব্রইি অ়োে েযর? আর মানুষ িা বযুেই োজল মাযর 
এবং ‘আল্লাহু আেবর’ বযল জ ল্লাি বদ়ে।  এইরেম েে েে উদাহরি বদ়ো যাযব েযব্দর 
বিা়িাোজল বমযর বোি আ়োে বা হাজদসযে সজেে বািাবার।  

- জেন্তু আল্লাহ্ বযলি,  “জেজি আসমাি ও যমীি সৃজষ্ট েযরযেি যথাযথভাযব।  জেজি রাজত্রযে জদবস 
িারা আোজদে েযরি এবং জদবসযে রাজত্র িারা আোজদে েযরি এবং জেজি সুযন ও  ন্দ্রযে 
োযি জিযুি েযরযেি প্রযেযযেই জব রণ েযর জিজদনষ্ট সম়েোল প্যনন্ত।  বিযি রাখুি,   জেজি 
প্রারমোলী,   িমােীল”-  ( ৩৯ িাবার সরূা আল- যুমার,   ৫) ।  
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জদি আসযে আসযে রাজত্রযে এবং রাজত্র আসযে আসযে জদযি প্জরিে হযে প্াযর শুধ ু প্জৃথবী 
বোল হযল,   FLAT EARTH MODEL/ সমেল প্জৃথবীযে জে বস া সম্ভব? 

- ধুর বযা া,  এ া জে বেুযে আবার জবযেষ জ্ঞাি লাযে।  অবশ্যই সম্ভব,   FLAT EARTH 

MODEL/ দুজি়ো সমেল হযলও সবাই বদখযব আসযে আসযে জদযির মযধয রাে,   রাযের মযধয 
জদি প্রযবে েরযেযে।  েোৎ হযে সমেল প্জৃথবীযে সবাই এেই সাযথ বদখযব আর বোল 
প্জৃথবীযে এেইসাযথ বদখযব িা। জেন্তু প্রভাব এেই হযব।  অন্ধোর রুযম এে া   ন লাই  জিয়ে 
ব জবযলর এেপ্াে বথযে আসযে আসযে আযরে প্াযে বি।  ব জবযলর উপ্র এেই প্রভাব প়্িযব।  

আর এখাযি আল্লাহ্ বেুাযেি বয জেভাযব উজি সূযন ও  ন্দ্র এর সাহাযযয জদি ও রাে েযরি,   
এখাযি প্জৃথবীর আোর ববর েরযে যাও়ো ববাোজম।  আযর বযা া, আসযে আসযে রাে আর 
আসযে আসযে জদি হযে,  এ া বো অই সময়ের আরযবর সবাই িািে,  এ াযো েুই বযমি 
িাজিস,   আজমও িাজি,   এ া েখিোর এবং এখিোর বযযোযিা মানুযষর স্বাভাজবে প্যনযবিি।  
এখাযি আবার প্জৃথবীর আোর প্াস বেমযি? এখি আজম যজদ বজল “সূযন আযলা বদ়ে”,   োহযল 
জে েুই এর মাযি ববর েরজব বয আজম সূযযন NUCLEAR FUSION এর েথা বেুা়েজে? েযািা 
বপ্াঁ াি এইসবযেই বযল।  বিার েযর অথন ববর েযর আর েে বর!  শুধ ু োই িা এখাযি আলাদা 
আলাদা েযর রাে ও জদি বে উযল্লখ েরা হয়েযে,   মাযি বেুাি হযে এরা দুয া আলাদা সত্ত্বা।  
রাে আর জদি জে আলাদা িাজে? এ াযো আমাযদর প্যনযবিযণর উপ্র জিভনরেীল।  আমরা বদজখ 
বসভাযব,   জেন্তু দুয া এেই জিজিস।  বখ়োল েযর বদখ এখাযি বলা হযে বয “জেজি জদবসযে 
রাজত্র িারা আোজদে েযরি” োর মাযি এখাযি স্রষ্টা ‘রাে/ অন্ধোর’ বে আলাদা সত্ত্বা জহযসযব 
ধযরযেি।  জেন্তু রাে/ অন্ধোর বযল বো জেেুই িাই।  আযলার অনুপ্জস্থজেই হযে অন্ধোর,   
রাে/ অন্ধোর বযল আলাদা বোি সত্ত্বা হযে প্াযর িা।  

জেে বযমি েুই বোি জেে ু ঘুজরয়ে জদযে প্াজরস যাযে বস া জেেুর সাযথ বপ্াঁজ য়ে/ WRAP হয়ে 
যা়ে,   বেমজি রাে এবং জদি বপ্াঁজ য়ে যা়ে প্জৃথবীর সাযথ।  জেন্তু ববাোজম হযব েখি যখি  েুই 
বজলস জদি এবং রাে এেিি আযরে িযির সাযথ বপ্জ য়ে/ আোজদে হ়ে।  োরণ প্জৃথবীযে জদি 
সবসম়ে  সূযযনর জদযে এবং রাে োর জবপ্রীে জদযে অবস্থাি েযর।এরা এেিি আযরেিযির 
সাযথ প্যাাঁ া়ে িা।  

- জেন্তু ৫৫ িাবার সরূা আর- রহমাি- ১৭ বে আল্লাহ্ বযলি- “জেজি দুই উদ়ো ল ও দুই অিা যলর 
মাজলে”।   

বোলাোর প্জৃথবীযেই শুধু এেইসাযথ দুই উদা়ে ল এবং দুই অিা ল সম্ভব,   এখাযি দুই প্বূন 
বলযে ববাোযিা হয়েযে বয প্জৃথবীর বোযিা এে িা়েো়ে সূযন উদ়ে হও়োর সম়ে োর জবপ্রীে 
প্াযে ( বোলে আোর প্জৃথবীযে)  সূযন অি যা়ে; এবং বসই িা়েো়ে যখি  সূযন অি যা়ে েখি 
োর জবপ্রীে প্াযে সূযন উদ়ে হ়ে  l  োহযল প্জৃথবীর এই জবপ্রীে প্াযের জভন্ন জভন্ন ভাযব সূযন 
অি যাও়ো আর সূযন উদ়ে হও়োর িেই দুই প্বূন এবং দুই প্জশ্চম বলা হয়েযে,  এেমাত্র বোল 
প্জৃথবীযেই ো সম্ভব ি়ে  জে? 

- বোি এখাযি এই বযাপ্ারজ  এযসযে দুই িা়েো়ে-   
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( ৫৫ িাবার সরূা আর রহমাি,  ১৭) -   " জেজি দুই উদ়ো ল ও দুই অিালয়ের মাজলে l "  

[Pickthal 55:17] Lord of the two Easts,  and Lord of the two Wests! 

[Yusufali 55:17] (He is) Lord of the two Easts and Lord of the two Wests 

( ৭০ িাবার সরূা আল মা' আজরি,  ৪০) -  " আজম েপ্থ েরজে উদ়ো ল ও অিা লসমূযহর 
প্ালিেেনার,   জিশ্চ়ে আজম সিম l "  

[Pickthal] But nay! I swear by the Lord of the rising-places and the setting-places of the 

planets that We verily are Able 

[Yusufali] Now I do call to witness the Lord of all points in the East and the West that We can 

certainly 

বখ়োল েযর বদখ,   সুরা- রাহমাযি বলা আযে আল্লাহ্ দুজ  উদ়ো ল এবং দুজ  অিা যলর মাজলে 
এবং সুরা মা়োজরযি বলা আযে উজি সবগুলা উদ়ো যলর এবং সবগুলা অিা যলর মাজলে।  োর 
মাযি আল্লাহ্ দুজ  উদ়ো ল + সবগুযলা উদ়ো ল এবং দুয া অিা ল + সবগুযলা অিা যলর 
মাজলে।  

এখাযি বখ়োল েযর বদখ বয েুই জে এেই সাযথ বোলে প্জৃথবীযে বোর িা়েো বথযে দুজ  
সূযনাি এবং দুজ  সূযযনাদ়ে বদখযে প্ারজব?  

- িাহ,   োযো সম্ভব ি়ে।  

- জেন্তু েুই যজদ বোি সমেল প্জৃথবীযে থাজেস োহযল এেইসাযথ জভন্ন জভন্ন সময়ের বযবধাযি 
দুজ  জভন্ন অবস্থাযি সূযযনাদ়ে এবং সূযনাি বদখযে প্ারজব।  োই এখাযি আল্লাহ্ েখিই দুয া 
জবপ্রীে জদযের সূযনাি এবং সূযযনাদ়ে েথা বযলিজি,   োরণ বস া আমরা বদখযে প্ারবই িা,   
আল্লাহ্ এেই জদযের প্যূবনর দুই প্রাযন্ত সূযযনাদ়ে এবং প্জশ্চযমর দুই প্রাযন্ত সূযনাি,   মাযি 
এেইজদযের দুই উদ়ো ল এবং দুই অিা ল বজুেয়েযেি,   োরণ সমেল প্জৃথবীর বিযত্র এোজধে 
সূযনউদ়ে এবং সূযনাি বদখা সম্ভব।  

আবার বোর এই যুজি বো বমরু অঞ্চযল খায  িা,   বসখাযি বো  ািা ৬ মাস সূযনই থাযে িা,   
বসখাযি বো দুয া সূযযনাদ়ে ও সূযনাি সম্ভব ি়ে।  জেন্তু সমেল প্জৃথবীর বিযত্র সম্ভব।  

আবার সুরা রাহমাযির সাযথ সুরা মা়োজরযির আ়োে দুয াযে এে েরযল আবার আযরে া বভিাল 
তেজর হ়ে।মা়োজরযি বলা হয়েযে আল্লাহ্ সবগুলা উদ়ো যলর এবং সবগুলা অিা যলর মাজলে।  
এই আ়োযের েযল বোলে আোর প্জৃথবীর দুই জবপ্রীে প্াযের বিযত্র বয দুই সূযনাি ও দুই 
সুযযনাদয়ের যুজিজ  বদ়ো হয়েযে বস া বভযঙ্গ প্য়িl োরণ প্জৃথবীযে ববজের ববেী দুয া সূযযনাদ়ে ও 
দুয া সূযনাি হও়ো সম্ভব, প্জৃথবীর বোি এে অবস্থাি আর োর জবপ্রীে অবস্থাযির সাযপ্যিl জেন্তু 
েখিই অযিেগুযলা সূযনাি বা অযিে গুযলা সূযযনাদ়ে সম্ভব ি়ে ,   বযমি া সুরা মা়োজরযি বলা 
হয়েযেl  আযরে  ু সহি েযর বজল,   ধর  বয,   বাংলাযদযে সোল হযে মাযি সূযযনাদ়ে হযে l  
জেে বসই সময়ে আযমজরোযে সূযনাি হযে l  জেে বাযরা ঘন্ া প্যর বাংলাযদযে সূযনাি হযব এবং 
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বসই সম়ে াযে আযমজরোযে হযব সূযযনাদ়ে l  োহযল দুই সূযনাি বা দুই সূযযনাদ়ে হযলা,  জেন্তু 
এই সম়ে বযবধাযি বাংলাযদে এবং আজমজরোযে েখিই অযিেগুযলা সূযযনাদ়ে বা সূযনাি সম্ভব 
ি়ে l এখাযি সব সম়েই বা সারা বেরই  দুই সূযনাি বা দুই সূযযনাদ়ে হযব l  

জেন্তু যজদ সমেল প্জৃথবীর েথা জ ন্তা েজরস েযব এই আ়োে দুজ  জদয়ে খুব সহযিই বযাখযা েরা 
যাযে বয দুই উদ়ো ল এবং অযিেগুযলা উদ়ো ল আবার দুই অিা ল এবং অযিেগুযলা অিা ল 
সম্ভব। l  এর মাযি এেমাত্র সমেল প্জৃথবীযেই বেবল দুই উদায়্ ল ও দুই অিা ল এবং 
অযিেগুযলা উদ়ো ল ও অিা ল সম্ভব।  

জিয র হাজদস বথযে এ া সুস্পষ্ট বয,  আল্লাহ্ প্জৃথবীযে সমেল ভাযবি,  োরণ উজি প্রজেরাযের 
বেষ প্রহযর বেষ আসমাযি বিযম আযসি। বোলে/ SPHERE প্জৃথবীযে সব সম়েই বোথাও িা 
বোথাও রাে এবং বোথাও িা বোথাও জদি থাযেই।এে মাত্র সমেল প্জৃথবীযে এেইসাযথ সব 
িা়েো়ে রাে বা জদি হও়ো সম্ভব।  

আবূ হুরাইরাহ ( রা: )  হযে বজিনে ।রাসূলুল্লাহ ( সা: )  বযলযেি:  " প্রযেযে রাযে যখি  রাযের 
প্রথম ৩়ে অংে অজেবাজহে হ়ে  েখি আমাযদর প্রজেপ্ালে মহাম ও েলযািম়ে আল্লাহ দুজি়োর 
আসমাি অথনাে বেষ আসমাযি অবেরি েযরযে থাযেি আর বলযে বলযে থাযেি:  " বে এমি 
আে ,  বয এখি আমাযে ডােযব ,  আজম োর ডাযে সা়িা জদব।  এখি বে এমি আে বয 
আমার োযে প্রাথনিা েরযব আজম োযে দাি েরযবা ।  বে এমি আে আমার োযে িমা  াইযব 
আজম োযে িমা েরব।  োিযরর আযলা েজ়িয়ে িা প়্িা প্যনন্ত আল্লাহ ো' আলা এরুপ্ বলযে 
থাযেি”।  [ মুসজলম:  হাজদস এোযডজম ১৬৫৮ ই: ো: ১৬৪৩]  

- জেন্তু ৮৪ িাবার সূরা আল ইিজেক্বাক্ব,   ৩- ৪ আ়োযে আল্লাহ্ বযলি –“এবং যখি  প্জৃথবীযে 
সম্প্রসাজরে েরা হযব,   এবং প্জৃথবী োর েভনজস্থে সবজেে ু বাইযর জিযিপ্ েরযব ও শুেেভন হয়ে 
যাযব” 

প্জৃথবী যজদ আযেই বোল িা হে,  োহযল বে়োমযের সম়ে বেি আবার সমেল েরা হযব বলা 
হল? 

- বোর উির বোর প্রযশ্নই আযে,  আল্লাহ্ বযলযেি ‘প্জৃথবী শুে’ হয়ে যাযব।   

আযরা জেে ু অনুবাদ বদখযল প্জরষ্কার হযব।   

( ৮৪ িাবার সূরা আল ইিজেক্বাক্ব,  ৩- ৪ )  - এবং যখি  প্জৃথবীযে সম্প্রসাজরে েরা হযব,   এবং 
প্জৃথবী োর েভনজস্থে সবজেেু বাইযর জিযিপ্ েরযব ও শুেেভন হয়ে যাযব।  

[Shakir] And when the earth is stretched,  And casts forth what is in it and becomes empty 

[Pickthal] And when the earth is spread out, And hath cast out all that was in her,  and is 

empty 

[Yusufali] And when the earth is flattened out, And casts forth what is within it and becomes 

(clean) empty 
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এখাযি জেন্তু আল্লাহ্ ‘সাজব’,  ‘আল মুিাজব’,  ‘োরাে’,  ‘বাসাে’,  ‘দাহাহা’ বোি াই বযবহার 
েযরি িাই।  

এখাযি আল্লাহ্ প্জৃথবীর আোর প্জরবেনি েরার েথা বযলি জি,  আ়োে ৪বে ো স্পষ্ট।  উজি 
বযলযেি বে়োমযের জদি প্জৃথবীর অভযন্তযর সবজেেু উজি বভযঙ্গ  ুযর সমাি বা শুে েযর জদযবি।   

এেই েথা আল্লাহ্ অে িা়েো়েও বযলযেি,  এখাযিও উজি প্জৃথবীর আোর জিয়ে জেেুই বযলি 
জি,  বরং বে়োমযের জদি সবজেে ু বভযঙ্গ সমাি েযর জদযবি বজুেয়েযেি।  

( ২০ িাবার সরূা ত্ব- হা,  ১০৬) -   অেঃপ্র প্জৃথবীযে মসৃণ সমেলভজূম েযর ো়িযবি।  

[Shakir 20:106] Then leave it a plain,  smooth level 

[Pickthal 20:106] And leave it as an empty plain,  

[Yusufali 20:106] "He will leave them as plains smooth and level; 

[Shakir 20:107] You shall not see therein any crookedness or unevenness. 

[Pickthal 20:107] Wherein thou seest neither curve nor ruggedness. 

[Yusufali 20:107] "Nothing crooked or curved wilt thou see in their place." 

আর বোর েথা যজদ বমযিই বিই, োহযল েুই জে বেুাযে  াজেস, এখি প্জৃথবী বোল আযে 
জেেই,   জেন্তু বে়োমযের জদি আল্লাহ্ আবার প্জৃথবী সমেল / FLAT EARTH বাজিয়ে জদযবি. . . হা 
হা হা. . . বোর স্রষ্টা বো বদজখ বসই সমেল প্জৃথবীর ভালবাসা ো়িযেই প্ারযেি িা!   

অবশ্য মুসিাযদ আহমযদর এে সজহহ হাজদস অনুযা়েী প্জৃথবীযেই আল্লাহপ্াযের হােযরর োযনরম 
হযব ( হােযরর ম়েদাযি মূল বেন্দ্র হযব োমভূজম।  বেনমাি জসজর়ো,  িদনাি,  জেজলজিি,  ইসরাঈল,  
বলবািি,  ইরাে,  েুরে,  জমসর ও বহিাি অঞ্চল হাজদযস বজণনে োমভূজমর অন্তুভুনি) ।  জেভাযব 
বয আল্লাহপ্াে এে বো  িা়েো়ে এে মানুযষর ( অেীে,  বেনমাি ও ভজবষ্যৎ সহ)  জব ার 
েরযবি আল্লাহপ্ােই িাযিি! ! !   
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এেজ  DNA’ র িবািবন্দী 
 
জেেুজদি ধযর মযি হযে,  এে  ূ েরীযরর যে বি়ো উজ ৎ।  বস প্র়োযসই আজম আর বায়েজিদ ভাই 
জমযল প্লযাি েরলাম,   প্রজেজদি জবযেযল প্াযেন হা যে ববর হব ।  জেে ৫  া়ে আজম প্াযেন 
হাজির।  বায়েজিদ ভাইয়ের বোি খবর  িাই।  আজম ববে েয়েে া  ক্কর জদয়ে জদলাম।  এইবার 
এে  ু জবোম েরার উযেশ্য এেজ  ববঞ্চ এ বসলাম।  জেেুিণ বরস্ট বি়োর প্র হোৎ বদজখ 
বসখাযি িজেং েরযে আসা আযরেজ  বেযল আমাযে বদযখ সালাম জদয়ে এজেয়ে আসল।  বেযলজ  
 ায়ের বদাোযির বসই হাসাি ভাইয়ের সাযথ েল্প েরে।  োর িাম মযি আযে আমার,   বস 
আজেে।  আমাযদর আযলা িা োরাও শুিে এবং োর মাযে ববে ভাযলা RECEPTIVITY আযে,   
োযে বদযখ েখি ববে CONFUSED মযি হে।  বস এযস বসল প্াযে। জেে ু বসাশ্যাল  ে েরার 
প্র আমাযে বলল,   “ভাই আপ্িাযদর েথা শুযি আমার রীজেমে মাথা িষ্ট হবার উপ্রম,   
আযে হাসাি ভাই বযসব যুজি জদে,   আপ্াে দৃজষ্টযে ভাযলা মযি হযলও এে  ু ঘাপ্লা ঘাপ্লা 
মযি হে,   অযিে া বিার েযর খাও়োির মে।  এে া হযে যুজির বিার,   আযরে া হযে 
বিাযরর যুজি,   উিার যুজি গুলা সব বিাযরর যুজির মে।  উিারা বোি বভিাযল প়্িযল এে া 
বমাস্ট েমি প্যা ািন বা বেৌেল অনুসরি েযরি,   বযমি প্রথযমই আরজব েযব্দর অথন প্জরবেনি 
েযর জদযবি বা আযরা অযিে রেযমর অথন ববর েরযবি” 

- হুম,   মুজমিরা EQUIVOCATION FALLACY েযর অযিে।  অথন প্জরবেনি েযর বোি জিজিসযে 
হালাল েরা শুধু মুজমিযদরই স্বভাব ি়ে , আপ্জি যজদ বাইযবল, বভদা ইেযাজদ প্য়িি, বদখযবি 
োযদর ধমনগ্রন্থ গুলাযেও ভুজর ভুজর জবজ্ঞাি।  সবাই এেই রেম বেৌেল অবলবি েযরি।  যজদ অথন 
প্জরবেনি েরা িা যা়ে বো, োরা প্রসঙ্গ প্জরবেনি েযর জদযবি, আর বস াও িা েরযে প্ারযল,   
আিোল বো োরা রীজেমে সজহহ হাজদসযেও বাজেল েরার ধান্ধা়ে থাযেি।  এই বমাস্ট েমি 
প্যা ািন আপ্জি প্াযবিই।  োযদর এই ব ষ্টা সজেযই োযদর অসহা়েত্ব বে প্রমাি েযর।  

- জেন্তু ভাই,   এ াও বো জেে বয এে া আরজব েযব্দর অযিে অথন থাযে,   োই িা? 

- বো আমার প্রশ্ন হযে,   মহাজ্ঞািী স্রষ্টা জে আপ্িার োযে এমি এে া গ্রন্থ প্াজেয়েযেি,   যার 
অথন বেুযে বেযল আপ্িার জদি- রাে এে েরযে হযব? এ া জে েযর আবার জ রন্তি অনুসরণী়ে 
িীবি জবধাি হ়ে ,  বয া ব়ি ব়ি আযলমরাই বেুযে প্াযর িা,  এযেে বযাপ্াযর এযেে িযির 
এযেে মে, োহযল এেিি LAYMAN জে েরযব? জ রন্তি অনুসরণী়ে মাযি বযুেি জেে!ু !  

- হুম ো জেে বয ।  দুজি়োযে মুসলমািযদর েয়েেে বেরো বা দল,   এযেে দল আযরেিিযে 
আবার োযের বযল।  জে়োরা প্রা়ে ১/ ২ জমজল়েি সংখযা়ে,   অথ  োরা আমাযদর সুজন্ন 
আযলমযদর প্ািাই বদি িা,   োযদর আযে জিযিযদর আলাদা ইমাম,   োযদর োেজসরও 
আলাদা,   আলাদা হাজদসও আযে।  কুরআযির অথন েযরযেি অযিযে,   োযরা সাযথ োযরা জমল 
িাই,   এমিজে আিোল বো জেে ু ISLAMIC REFORMIST আযেি,   যাযদর অথন আযের বোি 
জেেুর সাযথ জমল িাই।  োেজসযরর েথা িাই বললাম।  বয জিজিস মানুষ জ রন্তি অনুসরি েরযব 
বস া এে েজেি বেমযি হযব োই আসযল আমার মাথা়ে ঢুযে িা!   
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আমরা েথা বলযে বলযে বদজখ বায়েজিদ ভাই ঘমনাি েরীযর জপ্েি বথযে এযস বলযলি,   ‘জে 
বর,  এখাযিও প্যাাঁ াল শুরু েযরজেস,   মুসজলম শুিযল বো বোযদর কুপ্াযব,   িাযির ভ়ে িাই?’ 
বযল উজি আমাযদর সাযথ বসযলি।  োর মাযি উজি আমার আযেই প্াযেন এযস িজেং শুরু েযর 
জদয়েজেযলি।  বায়েজিদ ভাই প্াযের বেযলজ যে বদযখ জ িযে প্ারযলি।  োর সাযথ হাে জমলাযলি 
এবং এেিি  া- অ়োলা বে ডাে জদয়ে বলযলি ৩ জ  বলব ু  া জদযে।   া বখযে বখযে আজেে 
বলল,  “আো বায়েজিদ ভাই,  এে া বযাপ্াযর আমার বোি উির জমলযে িা” 

- জি বলুি।  মুজমিযদর বো হািার প্রশ্ন থাযে মাথা়ে,  জেন্তু ভয়ে মুযখ আযি িা,   আবার 
আল্লাহপ্ােই বযল জদযেি জেে ু বযাপ্াযর আযলা িা েরাই যাযব িা।  

- বযাপ্ার া হযে DNA জিয়ে।  আপ্জি বো অলযরডী িাযিি অযিে জেে,ু   োই ববেী ভজিো িা 
েযর জডযরক্ট প্রশ্ন েজর।  DNA এেজ  ভাষার মে,   এযে অযিে েথয আযে।  শুধু েেগুলা 
বাংলা অির বরযখ হািার বোজ  ে়ি োপ্ া আসযলও বসই অির গুলা প্াোপ্াজে জমযল 
রবীন্দ্রিাযথর ‘বসািার েরীর’ মে বোি েজবো হয়ে যাযব িা,   অসম্ভব।  জেে বেমজি শুধ ু
েেগুলা DNA Nitrogenous Base/Nucleotide বা A, T, G, C এই  ারজ  বল ার জদয়ে এমজি এমজি 
এে া জবোল বই  তেজর হয়ে যা়ে জেভাযব? এ া অযিে া COMPUTER PROGRAM এর মে।  
েথয বপ্যে হযল আপ্িার দরোর এেিি েিোস মাইণ্ড বা বজুদ্ধমাি সয েি সত্ত্বা।  জববেনি জে 
েযর এে া DNA তেজর েযর বেযল এভাযব।  জববেনি বো এে া মাইণ্ডযলস বপ্রাযসস মাত্র।  
আপ্জি বো Antony Flew এর িাম শুযিযেি,   উজি িাজিেযদর ‘ভাবগুরু’ জেযলি,   উজি DNA 
এর রহস্য বদযখই প্রবেনীযে আবার আজিে হয়ে বেজেযলি।  

বায়েজিদ ভাই  ায়ের বেষ  ুমুে জদয়ে এবার শুরু েরযলি।  

- প্রথমে Antony Flew বয িাজিেযদর ‘ভাবগুরু’ জেযলি এই আিগুজব েথয আবার েই বপ্যলি 
আপ্জি? িাজিেযদর আপ্িাযদর মে বোি স্বেনী়ে AUTHORITY িাই বা প্ীর,  হুিুর িাই,   
িীবযি থােযবও িা,  হ়েে উজি এেিি ব়ি িাজিে জেযলি, বস া জভন্ন বযাপ্ার।  িাজিেযদর 
অথজরজ  হযে জবজ্ঞাি এবং যুজি।  োযদর বোি ভাবগুরু বা বোি গুরুও িাই।   

- অহহ,  বসই জবজ্ঞাি বয া প্জরবেনিেীল! !  

- হুম বসই জবজ্ঞাি যা এেিণ আপ্জি ো়িযলি, বসই জবজ্ঞাি যা জদয়ে আপ্িারা ইসলাম প্র ার 
েযরি, বসই জবজ্ঞাি যা জদয়ে আপ্িারা আিোল কুরআি বাাঁ াযে মরী়ো হয়ে উযেি, বসই জবজ্ঞাি 
যা জদয়ে আপ্জি তদজিে িীবি ধারি েযরি, বসই জবজ্ঞাি যা জদয়ে আপ্জি ববাঁয  আযেি।  
জবজ্ঞাযির বোি বোাঁ়িাজম িাই, আর এ াই জবজ্ঞাযির বসৌন্দযন, জবজ্ঞাি োই ধযমনর মে জস্থর ি়ে।   

আর আপ্জি মযি হ়ে  িাযিি িা,  বয Antony Flew জে রেম আজিে হয়েজেযলি আসযল,  উজি 
জেযলি DEIST বা বযৌজিে এযেশ্বরবাদী,  মাযি এেিি স্রষ্টা আযে জেন্তু বস া আপ্িাযদর মে 
ইসলাযমর আল্লাহ ি়ে ,  DEISM মাযি হযে এযে বোি ধমন িাই,  বোি ধমনী়ে গ্রন্থ িাই,  বোি 
প্রাথনিা িাই,  বোি িবী- রাসুল িাই,  বোি আিগুজব আযদে- জিযষধ িাই,  বোি িান্নাে- িাহান্নাম 
িাই।  স্রষ্টা এখাযি শুধ ু মহাজবশ্ব তেজর েযর  ুপ্ াপ্ বযস থাযেি।  এযে প্রাজেস্থাজিে ধযমনর মে 
বোি PERSONAL GOD িাই,  জযজি জেিা আপ্জি বাথরুযম বযস জে েযরি বস াও িির রাযখি 
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আবার োযে িা মািযল জ রন্তি আপ্িাযে আগুযি প়্ুিাযবি।  হা হা,  জে বেুযলি োর মাযি? 
আজম বো বরং বজল আপ্জিও এেিি DEIST হয়ে যাি,  অযিে অযিে জিরাপ্দ প্জিেি এ া।  
ধযমনর েযা াল িাই,  কুপ্াকুজপ্ িাই,  আিগুজব সব জিযদনেিা িাই,  জ রন্তি মািার মে বযাজি বা 
গ্রন্থ িাই, িারী প্রুুযষ বা মানুযষ মানুযষ বোি বভদাযভদ েরা িাই।  DEIST হয়ে যাি সবাই।   

যাই হউে,  এবার আজস আসল েথা়ে।  

DNA এ বোি েজম্পউ ার বপ্রাগ্রামও ি়ে ,   ভাষাও ি়ে।  এ া আসযল এেরেম ENCODING.  
জেে বযমি আপ্জি হ়েে আমাযদর েজম্পউ াযর িািা রেযমর োইল েরমযা  িাযিি,  বযমি-  
.BMP format/bitmap image file. সজেে STIMULI বপ্যল এজ  এেজ  েজবযে প্জরণে হ়ে।  
DNA বে েজম্পউ ার বপ্রাগ্রাজমং এর সাযথ েুলিা েরযল প্রশ্ন আসযবঃ 

১-  DNA জে এে া TURING-COMPLETE ভাষা ( প্রা়ে সেল প্রগ্রাজমং ভাষাই Turing-complete) 

২-  এ া জে FUNCTIONAL/ALGEBRAIC/LOGICAL/FUZZY LANGUAGE ? 

৩-  এযে বোি LOGIC SYSTEM বযবহার েরা হয়েযে?  

৪-  এর জপ্েযি বোি EXECUTION বা COST MODEL আযে? 

৫-  DNA বপ্রাগ্রাজমং ভাষা জে আমাযদর েজম্পউ াযর  ালাি যাযব? 

৬-  এর জপ্েযি জে FINITE STATE MACHINE আযে ? 

এেিি যা বললাম সব েজম্পউ ার বপ্রাগ্রাজমং ভাষার বিযত্র প্রযযািয।DNA এর বিযত্র ি়ে।  

এখি আযসি আমরা ভাষা বলযে আমরা জে বজুে -  

ভাষা মানুযষর মজিষ্কিাে এেজ  মািজসে িমো যা অথনবাহী বােসংযেযে রূপ্াজ়েে ( বােযযন্ত্রর 
মাধযযম ধ্বজিজভজিে রূযপ্ বা তলজখে রূযপ্)  হয়ে মানুযষর মযির ভাব প্রোে েরযে এবং এেই 
সমাযির মানুযষর মযধয বযাোযযাে স্থাপ্যি সহা়েো েযর। বযাোযযাযের এমি মাধযম বযখাযি েথয 
এে িা়েো বথযে আযরে িা়েো়ে প্াোি হ়ে।  

“A method of communication in which intended information is conveyed from one group or 

entity to another." 

এই অযথন DNA বোি ভাষাও ি়ে।   

DNA বে আপ্জি INSTRUCTION বা RULE বলযে প্াযরি,  আর এই INSTRUCTION বা RULE 
এর AUTHOR হযে -  NATURAL SELECTION/MUTATION ( জববেনি েযত্ত্বর প্রােৃজেে জিবনা ি 
প্দ্ধজে)  

জবখযাে িীবজবজ্ঞাজি Richard Dawkins বযলযেি -  

“Dna Neither Cares Nor Knows. Dna Just Is. And We Dance To Its Music.” 

(DNA is a product of CHEMICAL NATURAL SELECTION,  not a creation of NATURAL 

SELECTION) 
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মিার বযাপ্ার হযে যজদ ধযরও জিই,  বেউ এেিি হ়েে DNA তেজর েযরযেই,   োও বসই 
প্রুােি DEIST GOD এর ধারিা এযসই প্যর।  অন্তে আপ্িাযদর ইসলাযমর আল্লাহ বা 
PERSONAL GOD এর বোি ভুজমোর প্রয়োিি িাই বো।  আপ্িারা যারা মহাোে ও িীযবর 
উৎপ্জি জিয়ে সমস্যা়ে ভুযেি, DEIST হয়ে যাি িা বেি? হযে প্াযর প্রথম প্রাি তেজর েযর 
DEISTIC স্রষ্টা িীযবর শুরু া েযর জদয়েযেি এবং এখি আর মহাজবযশ্ব সজর়ে িি।  

বায়েজিদ-  “এো়িা জবখযাে APOLOGIST রা এখি আর প্রথম DNA তেজর জিয়ে েথা বযলি িা,  
োরণ আমাযদর প্জৃথবীযে উিা/ METEORITE মযধযই DNA BUILDING BLOCK অজিত্ব প্াও়ো 
বেযে,  যা িাসা জিজশ্চে েযরযে।  অযিজল়োযে এেজ  উিা প্াও়ো যা়ে,   যার িাম Murchison 

Meteorite,   এযে 14, 000 Molecular Compounds এবং ৭০ জ র মে Amino Acid & 
Nucleobases  প্াও়ো যা়ে।  এর মাযি জে বেুযলি? প্রাি  া়েযল প্জৃথবীর বাইযর বথযেও 
আসযে প্াযর।  আপ্জি PANSPERMIA জিয়ে এে  ু প্য়ি বদইযখি।   

আপ্জি জে িাযিি োিাখিাি ( যার ৮০% মুসজলম)  এর দুিি জবজ্ঞাজি,   যারা ১৩ বের  
HUMAN GENOME PROJECT োি েযরযেি,   োরা বযলযেি বয DNA আমাযদর প্জৃথবীর 
বাইযর বথযে অে বোি ALIEN বা জভি গ্রযহর প্রাজি প্াজেয়ে থােযে প্াযর,  এ া DIRECTED 

PANSPERMIA এর জবষ়ে।  

(“Their conclusion was that humans were designed by a higher power, with a “set of 

arithmetic patterns and ideographic symbolic language” encoded into our DNA.They believe 

that 97 per cent of non-coding sequences in human DNA is genetic code from alien life 

forms”) 

[সুত্রঃ “The “Wow! signal” of the terrestrial genetic code”, PEER REVIEWED, ICARUS] 

এো়িা আপ্জি হ়েে িাযিি বয প্রা ীি প্জৃথবীযে অযিে উিা এযস প়্িে,  এইসব উিার মাধযযম 
প্জৃথবীর বাইযর বথযে বোি জেে ু আসা এেদমই বযৌজিে এবং আমরা োর প্রমাি আযেই 
বপ্য়েজে।  

আপ্জি জে িাযিি PEER REVIEWED JOURNAL জে জিজিস?  

আজেে-  জি,  এইগুলাই জবজ্ঞাযির সবযথযে জিভনরযযােয েথযসুত্র।  

বায়েজিদ-  ৩৩ িি Researcher এে া PEER REVIEWED JOURNAL এ প্রোে েযরযে বয 
আমরা প্জৃথবীযে বয ‘অযক্টাপ্াস’ বদখযে প্াই,   বস া আসযল প্জৃথবীর বাইযর বথযে আসযে।  
োরা ‘অযক্টাপ্াস’ বে ALIEN SPECIES বযল দাবী েযরযে।  োরা বযলযে এ া আজদ প্জৃথবীযে 
উিার বরযের মযধয জদয়ে এযসযে।   

( সুত্র- “Cause of Cambrian Explosion - Terrestrial or Cosmic?”, PEER REVIEWED, Progress in 

Biophysics and Molecular Biology )  

এো়িা অযিযে এ াও ভাযবি COSMIC DUST/SPACE DUST এর মাধযযমও িীবযির সু িা হযে 
প্াযর।োরণ জেে ু প্রাজি আযে যারা মহাোযেও ববাঁয  থােযে প্াযর( Tardigrades/Water Bear) ।  
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েযব আমার এখাযি আযরে া প্রশ্ন আযে,  ধযরি বয এই DNA আপ্িার আল্লাহপ্াে বা এেিি 
INTELLIGENT DESIGNER বাজিয়েযেি,  বো আমার প্রশ্ন হল,  োহযল জেভাযব DNA বে প্রা়ে 
৯১% JUNK DNA/SELFISH DNA (NON-CODING) থাযে,  যার ববজের ভােই বোি োযি লাযে িা 
বরং এইগুলা জেে ু জেে ু মারাত্ম্ে অসুযখর সাযথ সম্পৃি।  এেিি সুদুি জডিাইিার এভাযব জে 
েযর DNA তেজর েযর? 

- ভুল বলযলি,  আযে এ া ভাবা হে,  জেন্তু এখি জবজ্ঞাজিরা প্রমাি েযরযেি বয JUNK DNA 
উপ্োরী।   

- হা হা,  আপ্জি মযি হ়ে  বসই জবেজেনে ENCODE বপ্রাযিক্ট এর েথয জদযেি।  এেদমই ভুল,  
মাত্র ৫-  ৯% এর মে DNA মুল োি/ Function েযর,  বাজে সব এখিও JUNK DNA ( এই জিয়ে 
প্যর জবেদ আযলা িা আযে,  বদখুি  যাপ্টার-  “বভজিবাজির সােোহি” )  

আজম হোৎ মােখাি বথযে বযল উেলাম,   “আো এই আপ্িারাই িা জবজ্ঞাযির প্জরবেনিেীলো 
বে জবজ্ঞাযির দুবনলো বযল েণয েযরি।  এখি বদখজে বসই জবজ্ঞাযির প্জরবেনিেীলোর ো়েদা 
জিযেি,   হা হা,   এ া বো ভণ্ডাজম হয়ে বেল ভাই?” 

বায়েজিদ-  ‘হুম,   উিারা সুযযাে বপ্যলই জবজ্ঞাযির প্জরবেনিেীলো বে োযি লাোি,   আবার 
সুযযাে বপ্যলই জবজ্ঞাি জদয়েই জবজ্ঞাি বে বো  েরার ব ষ্টা েযরি,   এখাযি এে া বযাপ্ার 
বখ়োল ের বয,   জবজ্ঞাি জেন্তু আজিেযদর ভয়ে বা লজ্জা়ে িেুি েযবষণা বা েথয সংগ্রহ বন্ধ 
েযর িাই,   জবজ্ঞাজিরা জেেই োযদর ভুল শুধযর জিয়েযেি JUNK DNA এর বযাপ্াযর।  িেুি েথয 
আজিেযদর FAVOUR যাযব জে,   যাযব িা এইসব োলেু জবষয়ে জবজ্ঞাযির মাথা বযাথাই িাই,   
বস সেয উযন্মা ি েযর।  ধমন হযে জস্থর,   বস জবজ্ঞাযির এই প্জরবেনিেীলোর সাযথ জিযিযে 
মাজিয়ে বি়ে আর িা মািাযে প্ারযল বযল বদ়ে-  জবজ্ঞাি প্জরবেনিেীল,   োই মািা যাযব িা-  
এযেবাযর ভন্ডাজম রীজেমে।  আজমযো ভাজব এখি এই জবজ্ঞাি যজদ আবার দুজদি প্যর বযল JUNK 

DNA আসযলই বোি োযির িা,   োহযল মুজমি ভাইরা জে োযদর ধমন বেয়ি জদযবি? েখিই 
িা,   োযদর েথা হযে-  জব ার মাজি,   জেন্তু োলোে আমার’।  

PSEUDO GENE এর িাম জে শুযিযেি? 

আজেে-  জি িাহ ে।  

বায়েজিদ-  এইগুলা হবে প্রুােি জিি এর ধ্বংসাবযেষ ( Relic of Gene)  বলযে প্াযরি,   মাযি 
ববজেরভাে বোি োযি লাযে িা ( অল্পজেে ু ো়িা) , এেিি সুদি DNA োজরের এই PSEUDO 

GENE তেজর েযরি বেি? মানুযষর ২০- ৩০ হািার এর মে সুযডাজিি থাযে,  যা জেিা েযান্সার 
তেজর েরযেও প্াযর।  ববজেরভাে োযি বো লাযেই িা,  উযটা েুাঁজেপ্ণূন।   

বায়েজিদ-  আপ্জি জে িাযিি DNA MUTATION জে জিজিস? 

আজেে-  “ জি,   DNA েজপ্ েরার সম়ে বয ভুল া হ়ে  আর জে”  
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বায়েজিদ-  “বেি হযব ভুল? এ া িা আপ্জি বলযলি এেিি INTELLIGENT DESIGNER 
বাজিয়েযেি,   োহযল MUTATION জে েযর হ়ে  এযে? মানুযষর বহু জমউয েি হ়ে।  এে 
েযবষণা়ে বদখা বেযে প্রযেযে ৩০ জমজলওি BASE PAIRবে এেজ  জমউয েি হ়ে  ( or  175 

mutations per diploid genome per generation) ।  বাবা- মা বথযে জিস্পাপ্ জেশুযে বেি েযান্সার 
হযব ( এ া স্রষ্টার বসই োযয প্রীিাযেন্দ্র ধারিা বাজেল েযর) ? শুধু Germline Mutation-ই 
প্রা়ে ৫০জ র অজধে েযান্সাযরর সাযথ সম্পৃি।  আল্লাহর তেজর েরা DNAবে এে ভুল বেি ভাই? 
এই জমউয েযির োরযি মানুষ/ প্রাজি/ উজদ্ভদ েে মারাত্ম্ে জবপ্যদ প্যর িাযিি বো! ! !  এই দা়ে 
োর োহযল? স্রষ্টার িা মানুযষর? স্রষ্টা এযেবাযর জবসজমল্লাহযেই এইরেম ভুল েযর বরযখযেি 

বেি? এইসব জে INTELLIGENT DESIGN এর িমুিা??  

[ সুত্রঃ 1- “A practice guideline from the American College of Medical Genetics and Genomics and 

the National Society of Genetic Counselors: referral indications for cancer predisposition 

assessment”, PEER REVIEWED, Genetics in Medicine Journal 

2- “Human Y chromosome base-substitution mutation rate measured by direct sequencing in a 

deep-rooting pedigree”, PEER REVIEWED, Current Biology 

3- “Estimate of the mutation rate per nucleotide in humans”, PEER REVIEWED, GENETICS ] 

আল্লাহপ্াে প্রথমে DNA বে জমউয েযির মে মারাত্ম্ে এে া ভুল েযর বসযলি,   জিেী়েে 
উজি এ াই িািযেি িা বয এই জমউয েি জিয়েই প্রবেনীযে োর জিযির অনুসারীযদর জববেনি 
সঙ্ক্রান্ত ব়ি রেযমর জবপ্াযে প্রযে হযব,  বযাপ্ার া খুবই হাস্যের! !  

EPIGENOME এর িাম জে শুযিযেি?,   আজেে-  ‘জি িা ভাই’ 

বায়েজিদ-  EPIGENOME হযে জিি- প্রোে এর প্জরবেনি ( Changes in Gene Expression)।  বস 
জিধনারি েযর বোি জিি োি ( প্রোে)  েরযব আর বোি া েরযব িা।  EPIGENOME 
প্জরবেনিেীল।  এই এজপ্জিযিাম ভুলভাযব জিি  যাে েরযে জেয়ে অযিে েযািসার তেজর েযর।  
এো়িাও NON-CODING RNA এবং TRANSPOSON এেইভাযব মারাত্ম্ে অসুযখর সৃজষ্ট েযর।  বো 
আপ্িার সবনজ্ঞািী স্রষ্টা জে জসযস্টম বািাইল বয জবসজমল্লাহযেই এে েলদ?  
( আরও ভুল িািযে প়্িুি  যাপ্ ার “বভজিবাজির সােোহি”)  

এখি আপ্জি বযলি,  আমাযদর েরীযর এে ‘অপ্রয়োিিী়ে অঙ্গ/ VESTIGIAL ORGAN’ বেি থােযব?  

- অহহ বেুজে, আপ্জি হ়েে APPENDIX এর েথা বলযেি,  বস া বো োি েযর, অোযির ি়ে।  

- ভাই আমাযদর প্রা়ে ৯ জ  অপ্রয়োিিী়ে অঙ্গ/ VESTIGIAL ORGAN আযে,  এো়িাও আযে 
BEHAVIORAL AND MOLECULAR VESTIGIALITY,  ে়ে া বলব?  

আর আমরা বস াযেই প্জরপ্ণূন FUNCTIONAL বলব,  বয া ো়িা আমরা বাাঁ যে প্ারব িা,  বা 
বয া আমাযদর েরীযরর বোি গুরুত্বপূ্ণন ভুজমো প্ালি েযর।  এযপ্জন্ডযক্সর বয জেে ু উপ্োর আযে 
বস া এখিও হাইপ্জথজসস এবং বসই উপ্োরও বোি অপ্জরহাযন জবষ়েই িা।  উযটা 
এযপ্জন্ডসাইজ যসর মে েীব্র যন্ত্রণাদা়েে অসুখ হ়ে।  
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আপ্িার এযপ্জন্ডক্স বেয  বাদ জদযল জে আপ্জি মযর যাযবি?  

- জি িা,  জেেইু হযব িা 
- োহযল োলে ু বসযেন্ডাজর উপ্োর ( োও হাইপ্জথজসস)  জদয়ে জে যা়ে আযস?  

- আমাযে বযলি আপ্িারা বো “মানুষ বাির বথযে আসযে” বযল হাসাহাজস েযরি,  যজদও প্রুা 
বযাপ্ার াই ভুল,  মানুষ আর বািযরর এেই ANCESTOR,  বেউ োযরা বথযে আযস িাই।  জেন্তু 
আমার প্রশ্ন হযে,  আপ্িার সবনজ্ঞািী আল্লাহপ্াে বািযরর বলযির েযেরুো আমাযদর “আেরােুল 
মাখলুোে” এর জপ্েযি ধজরয়ে জদযলি বেি?  

- মাযি! !  এই া জে বলযেি।  

- মাযি আমাযদর জপ্েযি বলযির েযেরুো বা COCCYX / TAIL BONE আযে,  বয ার বোি বমির 
োংেি িাই,  উযটা এ া প্র ণ্ড বযাথা ( COCCYDYNIA)  তেজর েরযল বেয  বেযল বদ়ো হ়ে ,  
এই জিজিস আমাযদর জপ্েযি বেি জদল স্রষ্টা? বয া োযি বো লাযেই িা,  উযটা োযরা িযে 
সমস্যা তেজর েযর।  এ া জেন্তু জেম্পাজি, বযিাযবা এবং েজরলাযদরও আযে,  মাযি জে বেুযলি!  

- আমমম ,  এ া বো জ ন্তার জবষ়ে!  

- আপ্জি জে বদখযেি বয মাযে মাযে জেে ু জেে ু মািব জেশু জপ্েযি বলি জিয়ে িন্মা়ে? দুজি়োযে 
এইরেযমর ঘ িা ৩০ এর অজধে আযে ( মাযে মাযে জমউয েযির োরযি প্রুােি বিযিজ ে সুই  

 ালু হয়ে যা়ে) ।  [ সুত্রঃ “Human tails and pseudotails”, PEER REVIEWED,Human Pathology] 

- জি,  বদযখজে,  এমি জেে ু বেস আযে বয ।  ইজন্ড়ো়ে জহন্দুরা এইরেম এেিি বাচ্চাযে ভেবাি 
হনুমাযির অবোর বযল প্র ার েযরজেল।  আসযলই বো বেি এই সুপ্ত বলি আমাযদর থােযব! !  

- আচ্চা আপ্িার জে আযক্কল দাাঁে আযে? 

- জি আযে ে।  

- এ া জদয়ে আপ্িাযদর মুসলমািযদর বোি অজেজরি আযক্কল হযে জে? 

- মাযি জে ? 

- মাযি এ ার োি জে? এ া জে বোি োযি লাযে? বরং মাযে মাযে  রম  অসুজবধা তেজর 
েযর,  জেে APPENDIX এর মেই,  েখি মানুষ েুযল বেযল বদ়ে,  োরণ এ া বোি োযিরই 
িা।এই রেম আযরা অযিে আযে,  বযমি PALMARIS LONGUS এবং OCCIPITALIS MINOR  

MUSCLE,  এইগুলা জেে বযমি সব মানুযষর থাযেই িা,   আবার যাযদর থাযে বোিই োযি 
লাযে িা,   এইসব স্রষ্টা জদয়েযে বেি োহযল? 

- োে বলযে প্াজর িা! !  এইসব অপ্রয়োিিী়ে জিজিস আযে োই বো িািোম িা।  

- আো আমাযে বযলি,  আপ্জি বেযল িা বময়ে? 

- জে সব বলযেি,  োিলাজম িাজে! !  
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- আো,  বো আপ্জি বেযল হযল আপ্িার দু- দুয া অযেযিা িি বযুের মযধয রাখার দরোর জে 
জেল? এইগুলা জে বদখযে সুন্দর বদখা়ে? িাজে অে বোি গুরুত্বপ্ণূন/ PRIMARY োযি লাযে? 

- হা হা হা, িাহ মাযি এ া বো বখ়োল েজর িাই।  

- এ া বেি হ়ে  িাযিি বো? 

- জি িা 

- োরণ আমরা সবাই িযন্মর ৫- ৬ সপ্তাহ প্যনন্ত “এেরেযমর” িারী থাজে বলযে বেযল ( অযিে 
মুসজলম এযে ‘জিরযপ্ি- অবস্থাও’ বলযে প্াযরি, জেন্তু বস া আবার আমাযদর আদম - হাও়ো 
োজহিীর সাযথ সাংঘজষনে,  োরি প্রুুষ আদম আযে তেজর হয়েজেল অোযনের িি জদয়েই,  মিার 
বযাপ্ার হযে জিরযপ্ি ধযর জিযল বস া আবার েখি উযটা জববেনিযে সাযপ্া ন েযর,  সৃজষ্টেত্ত্বযে 
ি়ে ) ।  মানুযষর শুরু া হ়ে  আসযল িারীযদর িেো ( Female Blueprint)  জদয়ে, এই োরযিই 
হ়েে িারী ভ্রূণ ( EMBRYO)  ববজে বাাঁয ।  বখ়োল েযরি শুধুমাত্র Y বরাযমািযমর উপ্জস্থজে ব র 
বপ্যলই ( SRY Gene োরযি) আমাযদর ভ্রুি/ EMBRYO প্রুুযষ প্জরিে হও়ো শুরু েযর,  এর আযে 
ি়ে।  এর আযেই িারীর তবজেষ্টয ( িি)  প্রুুযষ তেজর হয়ে যা়ে।  োর মাযি এই দাাঁ়িাযে বয 
িরা়েরু Default Setup/Human Fetal Blueprint হযে িারীযদর িযে।  এো়িা শুধ ু
Chromosomal Sex জদয়ে জলঙ্গ/Gender জিধনারণই েরা যা়ে িা।  Gender এবং Sexual 

Orientation আলাদা বযাপ্ার।  আপ্িাযদর কুরআি বা হাজদস অবশ্য এইসযবর জেেুই বযল 
যা়েজি।  োই সমোমীযদর হেযার জবধাি আযে ইসলাযম।  জহি়িাযদর জিয়েও োজেলয েরার সজহহ 
হাজদস আযে।   

( ইসলাম অনুযা়েী আদযমর প্াি়ি বথযে হাও়ো তেজর হযল আদম আর হাও়ো এেই DNA োরযি 
ভাই- ববাি হও়োর েথা,  এমিজে স্রষ্টা প্রথযমই বয প্রুুষ তেজর েরল োযে জে মযি েযর 
অোযনের িি জদয়েজেল ো বেউ িাযি িা,  োরি উিার জেন্তু িারী তেজরর প্লযাজিং প্যর মাথা়ে 
এযসজেল,  োই প্রথযমই প্রুুযষর অোযনের িি বদ়োর বোি বযৌজিেো িাই)     

আো, আমাযে এে া েথা বযলি,  আপ্িারা মুসলমাজি েযরি বেি?  

- োরণ রাসুল বযলযেি আর এ া এখি তবজ্ঞাজিে বযলও প্রমাি হয়েযে।  

- প্রথমে,  রাসুল জে জিযি ৪০ বের  ব়েযস মুসলমাজি েযরজেল বযল বোি সজহহ বরোযরন্স 
আযে? আমার িািামযে িাই,  উজি োহযল জিযি বয া েযর িাই বস া মুসলমািযদর উপ্র 
 াজপ্য়ে জদল বেি? এমিজে বময়েযদর মুসলমাজি ( ববনর োি)  েরার সজহহ হাজদসও আযে ( আবু 
দাউদ,  আলবািা এোযডজম,  িাঃ ৫২৭১) - এ া িাযিি? এ া বো এে া েুাঁজেপ্ণূন 
জিজিস, বযযোযিা দুঘন িা ঘ যে প্াযর ( জবযেষ েযর িারীযদর িযে) ।  আর জিেী়েে,  যজদ এ া 
তবজ্ঞাজিেই হ়ে , োর মাযি জে দাাঁ়িাযে বয, আল্লাহপ্াে জিযি এই ভুল া এখিও প্রজেজদি েযরই 
যাযেি? োই আমরা িযন্মর প্যর স্রষ্টার েরা ভুল,  মুসলমাজি েযর শুধযর জিজে? উজি জিযিই 
বো FORESKIN ো়িা আমাযদর বে বািাযে প্ারযেি,  োহযল আর এে োহািী হে িা।  এই 
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FORESKIN বেও অযিযে VESTIGIAL PART বযল থাযেি।  এ া বোি োযিই লাযে িা।  োই 
আমরা বেয  বেযল জদযলও জেে ু হ়ে  িা।  এইরেম বহু আযে এে এে েযর বলযে থােব িাজে?  

- িাহ ভাই, আযহম আযহম, বেুজে যা বেুার… 

- এ া বো বললাম শুধ ু VESTIGIAL ORGAN এর েথা,  আপ্িাযে বয অঙ্গগুযলা সজেে ভাযব োি 
েযর বা োংেিাল বস ার মাযেও অযিে বভিাল/ ভুল িেোর প্রমাি েরযে প্াজর।  

- োই িাজে,  ো জেভাযব? 

- Recurrent Laryngeal Nerve িাযমর এে া অঙ্গ/ িাভন আযে আমাযদর।  এই িাভন া/ NERVE েলার 
LARYNX বথযে সরাসজর মাত্র েয়েে বসজন্ জম ার দূরযত্ব মজিযে িা জেয়ে এ া  যল যা়ে আমাযদর 
হৃদজপ্যণ্ডর AORTA ( মহাধমিী)  এর জিয ।  বসখাি বথযে ঘুযর আবার আযস মজিযে।  বয া মাত্র 
জেে ু দুযরর মজিযে সরাসজর বযযে প্ারে,  ো িা েযর বস া দুজি়ো ঘুযর আযস।  মিার বযাপ্ার 
হযে,   এই িাভন াই জিরাযের েরীযর প্রা়ে ১৫ জে  ঘুযর আবার উপ্যর যা়ে,   েে হাস্যের 
জডিাইি ো জে বেুযে প্াযরি? এেিি সুদি িীব তেজরর োজরের জে এভাযব িীব তেজর েযর?  

আবার সুজিপ্িু দি হাযের জডিাইযির েরীযর িারীযদর CESAREAN Delivery (C-section) েরাযে 
হবব বেি? মাযে মাযে এ া অপ্জরহাযন হয়ে প্যর।  

আজিেরা প্রা়েই মানুযষর ব াযখর উদাহরি জদয়ে থাযেি,  বযলি বয এে িজ ল ব াখ এেিি দি 
োজরের ো়িা তেজর হযব জে েযর।  অথ  আমাযদর ব াখ বমায ও ১০০% সজেে 
ইজিজি়োজরং/ দিোর িমুিা ি়ে।  আমাযদর ব াযখর সবযথযে আিগুজব বযাপ্ার হযে আমাযদর 
( সেল বমরুদন্ডী প্রাণীর)  বরজ িা উযটা েযর প্রজেস্থাপ্ি হয়েযে।  আমাযদর বরজ িাযে েয া-
জরযসপ্ র ( আযলাে সংযবদিেীল)  বোষগুলা উযটা েযর সািাি!  মাযি বযজদযে বথযে ব াযখ 
আযলা ঢুযে বোষগুযলা বসইজদে মুযখ েযর সািাি হ়েজি,  বরং বদখা যা়ে ব াযখ আযলা বয জদে 
জদয়ে ঢুযে বসজদযে েয াযসযলর িাভনগুযলা ববজরয়ে বেযে ( অযিে া উযটা েযর মাইযরাযোি 
হাযে ধরার মেই) ,  যার েযল আমাযদর ব াযখ জবযেষ ব্লাইণ্ড স্প  তেজর হ়ে  ( যা দুই ব াযখর 
এেজত্রে জেড অভ জভিযির োরযি আমরা সহযি অনুধাবি েজর িা) ।  জেন্তু েুইড,  অযক্টাপ্াস 
ইেযাজদ প্রাজিযদর আবার সজেেভাযব সািাযিা আযে,  বযজদযে আযলা আযে বসজদযেই োর 
েয াযসলগুলা জবেি েরা।  এই োরযি োযদর বোি ব্লাইন্ড স্প ও বিই।  এো়িা আমাযদর 
ব াযখর বয িীণ দৃজষ্ট এবং দূর দৃজষ্টর সমস্যা হ়ে  ( Myopia এবং Hyperopia)  এর জপ্েযিও ভুল 
িেোই মুল োরি।  এো়িা দুজি়োর প্রা়ে ৬- ৮% প্রুুষ জবযেষ এে / এোজধে রঙ  বেুযে প্াযর 
িা ( িারীরা ০. ৫% ) ।  আবার আমরা জেন্তু ব াখ জদয়ে বদজখ িা,  আমরা মজিষ্ক জদয়ে বদজখ,  
োই আপ্িার মজিযষ্ক বোি অসুখ/ সমস্যা হযলও আপ্জি ব াযখর সমস্যা়ে ভুেযে প্াযরি।   

অে প্রাজিযদরও এে া বো  উদাহরি বদই।  MOLE RAT/ SPALAX (আাঁজ ল ইাঁদুর) এেরেযমর 
অসহা়ে ইাঁদুর, বব ারাযদর ব াখ থাজেযেও অন্ধ,  োরণ োযদর প্যুরা ব াখ  াম়িা জদয়ে ঢাো 
থাো়ে োরা বদখযে প্াযর িা।  মারহাবা েে সুদি হাযে তেজর! !  
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এইযো মাত্র জেে ু উদাহরি জদলাম ভুল জডিাইযির,  এরেম ভুজর ভুজর উদাহরি আযে আমাযদর 
েরীযর,  অোে প্রাজিযে এবং উজদ্ভযদ,  আজম জে এে এে েযর বলা শুরু েরব আযরা? 

- ( বেয়ি বেযে) িা, িা,  জেে আযে,  বুযেজে আসল বযাপ্ার া।   

আজেে-  “বেুলাম,  ভাযলাই িজ ল া আযে বয ,  এবার অে প্রসযঙ্গ যাই,  আো জববেনি জিয়ে 
জেে ু প্রশ্ন জেল;  এ া বো এে া জথওজর মাত্র।  এ া বো বেউই গ্রহি েযর িা”  

বায়েজিদ-  “আপ্িাযে আযে তবজ্ঞাজিে জথওজরর সংজ্ঞা িািযে হযব। বোযিা এেজ  জবষয়ে বারবার 
প্রীিা- জিরীিার মাধযযম েয়ি ওো অনুমাি বা ধারণা ও ধারিাসমজষ্টর সারাংেই হল তবজ্ঞাজিে 
জথওজর বা েত্ত্ব।  সাধারণে প্রােৃজেে বোযিা ঘ িার জবজ্ঞাি সম্মে বযাখযা,   জবযেষণ ও 
ভজবষ্যিাণী েরা হ়ে  তবজ্ঞাজিে েযত্ত্বর সাহাযযয।  এেজ  প্রােৃজেে ঘ িা বেি ও জেভাযব ঘ যে 
োর জবজ্ঞািসম্মে োরণ খুাঁিযে  াি জবজ্ঞািীরা।  এই ঘ িা সম্পযেন বহুজদি ধযর প্যনযবিণ,   
প্যনাযলা িা ও েযবষণা েযর েথয,   উপ্াি সংগ্রহ েরা হ়ে।  োরপ্র জবজভন্ন েথয ও 
প্যনযবিযণর উপ্র জভজি েযর এেজ  সামজ়েে বা অস্থা়েী অনুেল্প (HYPOTHESIS)  প্রস্তুে েরা 
হ়ে  যা বযাখযা েরযে প্ারযব ঘ িাজ যে।  এেজ  তবজ্ঞাজিে েত্ত্ব েখযিাই বোি জবজ্ঞািীর মিে়িা 
েথা ি়ে।  বহু েথয ও প্যনযবিযণর উপ্র জভজি েযরই েজেে হ়ে  প্রযেযেজ  েত্ত্ব।  

আজিেরা বা মুজমিরা যখি  বযল জববেনি বো এে া জথওজর মাত্র,   েখি োরা িাযিই িা বয 
জথওজর আসযল জে? এমিজে অযেযন্ত জ্ঞািী মুসজলম বযাজিও িাযিি িা”  

আজেে-  “জ্ঞািী মুজমি বযাজিও িাযিি িা, এ া বলা জে জেে হল ভাই” 

বায়েজিদ-  “জি বযাখা জদজে,   বেনমাি প্রিযন্মর িামেরা জ্ঞািী ইসলাজমে আযলম বা েলার,   
ডাঃ িাজের িায়েে বে বো জ যিি আপ্জি, উজি তবজ্ঞাজিে জথওজর বলযে জে বযুেি িাযিি 
বস া?”  

আজেে-  “উজি বযলযেি আযে হাইপ্জথজসস হ়ে , এরপ্র জথওজর, এরপ্র জথওজর আযরা েজিোজল 
হযল েখি বস া LAW প্জরিে হ়ে ” 

প্াে বথযে আজম বহা বহা েযর বহযস বললাম,   “হা়েযর,   বব ারা বিাোর িায়েে,   উজি জেে ু
হযলই বযলি,   আজম জ জেৎসে,  োই আজম BIOLOGY জিয়ে ভাযলা িাজি,   উিাযে এেিি 
জিযেযস েযরজেল জববেনি জিয়ে,   উজি োর িবাব বদি প্রা়ে ৭ জমজি ,   এই েম সময়ে উজি 
বহু ভুল েথা বযলি জববেনি জিয়ে,   উজি এ াই িাযিি িা বয ডারউইি বোি িীযপ্ 
জেয়েজেযলি. . . ”   

বায়েজিদ-  “উজি বয া বযলি,  বস া এেদমই ভুল।  োরণ LAW, FACT, THEORY এেদমই জভন্ন 
জবষ়ে, উজি সব োলযোল প্াজেয়ে বেলযেি! ধযরি, োে বথযে আযপ্ল মাজ যে প়্িযল বস া হযে 
ঘ িা বা FACT,  বয া প্যনযবিণ েরযে প্াজর আমরা।  বযমি ইভালুেি ঘয  এ াও এে া 
FACT/  সেয ঘ িা।   
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এখি এই আযপ্ল প়্িার ঘ িা বযাখা েরা যা়ে জিউ যির সুত্র জদয়ে,  যাযে বযল LAW/আইি বা 
জি়েম, যা জেিা প্যনযবিণেৃে েযাক্টযে বযাখযা/ বণনিা েরযে প্াযর।  LAW হযে  াজরজদযে Observed 

Phenomenon/প্রােৃজেে ঘ িা এর বণনিা ( সাধারিে োজিজেে বণনিা) ।  LAW শুধ ু প্যনযবিণযে 
বণনিা েযর মাত্র।  অেজদযে জথওজর োরণ বযাখযা েযর।  LAW,  “জে” এর বণনিা বদ়ে,   আর 
জথওজর “জেভাযব এবং বেি” এর বযাখযা বদ়ে।  বযমি ধযরি,   জিউ যির LAW OF GRAVITY 

িাস্ট প্যনযবিণযে বণনিা েযর,   এজ  মহােষন  জেভাযব োি েযর োর বযাখযা েযর িা।  জেন্তু 
আইন্স াযির GENERAL THEORY OF RELATIVITY মহােষন বে বযাখযা েযর।  োই আপ্জি এখি 
বলযে প্াযরি LAW OF GRAVITY বযমি আযে, বেমজি THEORY OF GRAVITY ও এখি আযে।  
বোযিা এেজ  জবষয়ে বারবার প্রীিা- জিরীিার মাধযযম েয়ি ওো অনুমাি বা ধারণা ও 
ধারিাসমজষ্টর সারাংেই হল তবজ্ঞাজিে জথওজর বা েত্ত্ব।  এেজ  সজেে ও প্রজেজষ্ঠে েত্ত্ব এরেম 
হািাযরা প্যনযবিণ ও ভজবষ্যৎবাণীর সাহাযযয প্রমাজণে হ়ে।  এইরেম সব প্রীিা়ে প্াে েযরই 
জববেনি আি  এেজ  প্রজেজষ্ঠে েত্ত্ব।  জববেনি ভুল প্রমাি েযর আি প্যনন্ত এেজ  আজ নযেল/ বপ্প্ার 
বোি PEER REVIEWED JOURNAL (High Impact Factor) প্রোে হ়েজি।    

িাজের সাযহব এেবার বযলজেযলি GRAVITY হযে শুধুমাত্র-  LAW, অথ  উজি ‘জথওজর’ এবং ‘ল’ 
এর েোৎ াই িাযিি িা।  উিার ধারিা হযে জথওজর আযরা েজিোলী হযল LAW বে প্জরিে 
হ়ে।  জেন্তু জথওজর েখিও LAW বে প্জরণে হ়ে  িা।  দুয া এযেবাযর জভন্ন জবষ়ে।  আবার LAW 
জেন্তু প্জরবেনি হযেও প্াযর ( খুবই জবরল) , এ া ভুল ধারিা বয LAW প্জরবেনি হযেই প্াযর িা,   
বযমি ধরুি,  কু়োন্ াম দুজি়ো়ে LAW OF GRAVITY োি েযর িা।  এমিজে এেই LAW জভন্ন 
প্জরযবযে বা অবস্থা়ে জভন্ন েলােল জদযে প্াযর ( মহাোযে আযপ্ল হ়েে উপ্যর জদযেও বযযে 
প্াযর) ।   

এখি আজেে ভাই,  আমার প্রশ্ন হযে,   আপ্িারা হািার হািার জবজ্ঞাি খুযি প্াি কুরআযি,   
যার ববজের ভােই বোি িা বোি তবজ্ঞাজিে জথওজর বে সাযপ্া ন েযর।  এই আপ্িারাই কুরআযি 
জবে বযাং জথওজর খুযি প্াি,   জেন্তু জববেনি প্রসঙ্গ আসযলই অযিে া জিলনযজ্জর মে বযল বযসি 
এ া বো এে া জথওজর! ! !  বযাপ্ার া জে ভণ্ডাজম ি়ে?” 

আজেে ভাই লজ্জা়ে  ুপ্ েযর রইযলি।  উজি জে বলযব বেুযে প্ারযেি িা।  

বায়েজিদ-  “জববেনি হযে এে া েযাক্ট বা ঘ িা।  আপ্িারা যখি  বযলি বয জববেনি জথওজর,  
েখি বস জথওজর  া আসযল জে বস া জে িাযিি?” 

আজেে-  “জি ডারউইি বয জথওজর জদয়েযেি বস া -  THE ORIGIN OF SPECIES” 

বায়েজিদ-  “আসযল এখাযি জথওজর হযে BY MEANS OF NATURAL SELECTION অংে ুকু,  উিার 
বইজ র িাম হযে ON THE ORIGIN OF SPECIES BY MEANS OF NATURAL SELECTION.  জববেনি 
এে া েযাক্ট,  বয া জিয়ে ডারউইি এর আযে ‘বলমারে’ িাযম আযরেিি বযাজি আযরেজ  জথওজর 
জদয়েজেযলি, জেন্তু প্যর ডারউইযির ( এবং আলযেড ও়োযলস)  NATURAL SELECTION জথওজর 
ববজে গ্রহিযযােযো বপ্য়েযে।  আপ্িাযদর িাজের িায়েে সাযহব বযলি,  জববেনিযে িাজে ‘দুজি়োর 
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সব জবজ্ঞাজি’ েযািয েযরযে,  উিার মে বযাজির বরোযরন্স ো়িা োলেু েথা বলা জে এযেবাযর 
ডাহা জমথযা েথা এবং এে া ভন্ডাজম ি়ে? এবং এে া কুযুজি -“JUST BECAUSE FALLACY”.  

উযটা এখি বদখা যা়ে জববেনি আইন্স ইযির জরযলজ জভজ  জথওজর বথযেও ববজে িিজপ্র়ে,   
বসিযেই বহু বদযের জেিা প্রজেষ্ঠাযির জবজ্ঞািজেিা প্ােযসূজ / অধযা়েযে অন্তভুনি আযে,   
আপ্িাযদর CREATION THEORY বা ‘হব়ে যাও জথওজর’ জে বোি জেিা প্রজেষ্ঠাযির জবজ্ঞািজেিা 
অধযা়ে/ প্ােযসূজ যে িীবযি বদযখযেি?”  

আজম-  “হা়েযর! !  এযে বো জথওজর আর LAW এর মযধযই েোৎ িাযিি িা বিাোর িায়েে,   
আবার মুযখর উপ্র হািার হািার মানুযষর সামযি ডাহা জমথযা েথা বযল বদি জববেনি জিয়ে,   
আর িা িািা অল্প/ অধন/ কুজেজিে এবং ববাো মুসলমািরা িা বযুেই োজল বদ়ে! ! ”  

আজেে-  “জেন্তু ভাই এে োেল জবজ্ঞাজি জমলাযরর িাম বো শুযিযেি,  উজি ১৯৫০ সাযল এে 
এক্সযপ্জরযমন্  েযর বদজখয়েযে প্জৃথবীযে জেভাযব প্রথম প্রাযির শুরু হযে প্াযর,   জেন্তু বস জেে ু
বপ্রাজ ি তেজর েরযে বপ্যরজেল মাত্র লযাযব।  োর প্রীিা জিয়ে বো সবাই হাসাহাজস েযর! ”  

বায়েজিদ-  প্রথমে জবজ্ঞাজিরা বেউ োেল হ়ে  িা, আর োেলরা বেউ জবজ্ঞাজি হযে প্াযর িা,   
েযব জেে ু মুসজলমরা খুব সহযি “োেল জবজ্ঞাজি” হযে প্াযর! ( দুঃজখে) ।  বসই বযাজি বোি 
বপ্রাজ ি অনু তেজর েযর িাই,  বস এমাইযিা এজসড তেজর েযরজেল এবং প্রথম প্রাযির বোি 
এক্সযপ্জরযমন্ ও এ া জেল িা।  এই এক্সযপ্জরযমন্  হ়ে  ১৯৫২ সাযল,   এবং এজ  বেি েরা হ়ে  
বস া মযি হ়ে  আপ্িার োযে প্জরষ্কার ি়ে।  জমলাযরর অযিে আযে Alexander Oparin এমি 
এে া েত্ত্ব জদয়েজেযলি বয প্রা ীি প্জৃথবীযে উপ্জস্থে প্জরযবযে Inorganic component বথযে 
Organic molecule তেজর হযে প্াযর ( বোি স্রষ্টার হিযিপ্ ো়িাই) ,  জেন্তু বস ার বোি 
এক্সযপ্জরযমন্  জেল িা।  জমলার োর বসই েত্ত্ব বে এক্সযপ্জরযমযন্  রুপ্ বদি।োযদর মুল উযেশ্য 
জেল প্রমাি েরা বয Simpler Inorganic Precursors বথযে More Complex Organic Compounds 

তেজর হযে প্াযর।  সুযখর বযাপ্ার হযে েে ুকু বযাপ্ার জমলার খুব ভাযলা েযরই প্রমাি েযর 
বেয়িযেি োর এক্সযপ্জরযমযন্ ।  োযদর বমায ও উযেশ্য জেল িা প্জৃথবীর প্রথম প্রাি তেজর েযর 
বদখাি!  প্জৃথবীযে প্রথম প্রাযির উৎপ্জি জিয়ে দুয া HYPOTHESIS আযে-  RNA World 

Hypothesis এবং PROTEIN World hypothesis।  জমলাযরর া RNA World Hypothesis এর 
প্রাথজমে জেে ু প্রীিা জেল মাত্র।  জমলার ২০০৭ এর মারা যাবার প্র জবজ্ঞাজিরা োর েযবষণাোযর 
জেয়ে বদযখি বয ,  জমলার োর আসল প্রীিা়ে ২৫ জ  এমাইযিা এজসড বপ্য়েজেযলি ( যজদও 
জমলার এর বথযে েম উযল্লখ েযরজেযলি,  োরণ োর োযে প্যনাপ্ত TOOLS জেল িা বস সময়ে) ।  
যজদ ধযরও জিই জমলাযরর প্রীিা়ে জেে ু সমস্যা জেল,  জেন্তু জমলাযরর এই প্রীিার প্র জেন্তু 
জবজ্ঞািীরা বেউ বযস জেল িা,   এরপ্যর আযরা অযিে উন্নে ভাসনযির এক্সযপ্জরযমন্  হয়েযে 
( িেুি িেুি প্রভাবে সংযযািি েযর) ,   বযগুলাযে এমাইযিা এজসড ো়িাও অে Organic 

Compund প্াও়ো জেয়েযে,   এমিজে RNA and DNA Nucleobases ও প্াও়ো বেযে।  জমলাযরর 
বসই এক্সযপ্জরযমন্  বথযে জবজ্ঞাযির িেুি এে োখা -  PREBIOTIC CHEMISTRY  ালু হয়েযে।   
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আর িাাঁ,   জবে বযাং জথওজর জিয়েও জেন্তু প্রথযম হাসাহাজস হয়েজেল জবজ্ঞাজি মহযল এবং এই ‘জবে 
বযাং’ িামেরিও জেন্তু েখি বযাঙ্গ েযরই বদ়ো হয়েজেল।  আিোল এই জবে বযাং জথওজরই জেন্তু 
মুসলমািরা কুরআযিও খুযি প্াযে! !  এর মাযি জে দাাঁ়িাল োহযল . . .  

বায়েজিদ-  আো,   আপ্জি জে আপ্িাযদর “CREATION THEORY” বা আল্লাহর আদযমর 
োহাজিযে জববেনি বথযেও অজধে গ্রহিযযােয মযি েযরি? 

আজেে-  অবশ্যই েজর,  আল্লাহপ্াে এভাযবই বযলযেি  

বায়েজিদ-  আদম বথযে বেষ রাসুল প্যনন্ত েে বংেধর বেযে বযল মযি েযরি আপ্জি?” 
আজেে-  অযিযে বযল থাযেি সাহাজব বেরামরা এবং িবীজি জিযি োর বংে োজলো বযল 
বেযেি,  েযব প্রা়ে ৪০+ জেে ু এে া হযব আর জে!   

বায়েজিদ -  জবেেন থাোযে আমরা জেে ু বাজ়িয়ে ধযর জিলাম হিরে আদম বথযে জিয়ে আমাযদর 
িবী হযে ৫০ েম বংেধর ( Genealogy) ।  ১৪৫০ বের  আযের প্রজে বিিাযরেি যজদ ৩৫ 
বের  ( েযবষণা এবং প্জরসংখযাি অনুযা়েী)  েযর এভাযরি ধরা হ়ে , োহযল আদম বথযে 
বমাহাম্মাদ প্রা়ে ১৭৫০ বেযরর মে হ়ে।  এর সাযথ আযরা ১৪৫০ বের  ( বেনমাি সম়ে)  বযাে 
েরযল হ়ে  ৩২০০ বেযরর মে।  োর মাযি এখি বথযে প্রা়ে ৩২০০ বের  আযে আদযমর িন্ম।   

অথ  জমেযরর জপ্রাজমডই ৪০০০ বেযরর ববজে প্রুাি।  প্জৃথবীযে জলজখে অবস্থা়ে বয প্রথম 
মহাোবয “জেলোযমে” প্াও়ো যা়ে,  োর ব়েসই  প্রা়ে ৩০০০+ বের ।  েকুযির হা়ি জদয়ে বািাি 
এেজ  বাাঁজে প্াও়ো জেয়েযে প্রা়ে ৩৫০০০ বের  প্ুযরাি।  প্রথম িীযবর( এেযোষ)  প্রমাি প্াও়ো 
যা়ে প্জৃথবীযে প্রা়ে ৩+ জবজল়েি বের  আযে।  আমাযদর প্বূন প্রুুষযদর ( HOMININ)  মযধয 

( Ardipithecus Ramidus,  এ া Australopithecus এর আযে) প্রিাজের এেজ  েজসল প্াও়ো 
যা়ে,  যার িাম – আরজড ( ARDI) ,  এজ  প্রা়ে ৪. ৪ জমজল়েি বের  প্রুাযিা।  আর আমাযদর 
HOMO SAPIENS এর সবযথযে প্যুরাি েজসল প্াও়ো যা়ে,  বয া প্রা়ে ৩ লাখ বের  আযের।  
এসযবর মাযি আপ্জি এখি জে বেুযলি? হা হা,  আর জেে ু জে বজুেয়ে বলযে হযব? 

েযব আপ্জি বযযহেু বলযলি বংেধযরর সংখযা জিয়ে জেেু া জবেেন আযে,   োই BENEFIT OF 

DOUBT জদয়ে, আজম আদম বথযে বমাহাম্মযদর বংেধর ধরলাম ১০০ বংেধর ( অযিযে বযলি এ া 
৮১ হযব) , োহযলও মাত্র ৫০০০ বের  হ়ে ( এভাযরি ৫০ বের  েযর বংে ধযর জিযলও) , েযব 
মািজসে সন্তুজষ্টর িযে আ়েুষ্কাল এবং বংে যা খুজে বা়িাযলও েলােল বোি াই প্জৃথবীর 
বািবোর ধাযর োযে যাযব িা, আপ্িারা জিযিরা ব ষ্টা েযর বদখযে প্াযরি, হা হা হা. . .  

আবার সজহহ হাজদস অনুসাযর আমরা বদখযে প্াই োবা েরীে তেজর হয়েজেল মসজিদুল আেসা 
বথযে মাত্র ৪০ বের  আযে ( সুিাি িাসাঈ,  অধযা়ে- ৮,  হাঃ ৬৯১) , মিার বযাপ্ার হযে বয 
সুযত্রই জহযসব েযরি িা বেি মসজিদুল আেসার ব়েস  জহযসব েরযল ৩০০০ বেযরর ববজে হ়ে  
িা ( অযিযে বযলি জিষ্টপ্ূবন ২১৭০ বে ইব্রাহীম প্রথম তেজর েযরজেযলি) এবং আমরা িাজি আদমই 
প্রথম োবা েরীে বাজিয়েজেযলি, োহযল আমরা আদযমর ব়েস  এখাযিও প্াজে প্রা়ে ৩৫০০ 
বেযরর েম!  আযেই বযলজে এইসব জহযসব বযজদে জদয়েই েযরি ধরা খাযবি বািবোর সাযথ।  
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জিেী়েে,  আপ্জি জে আপ্িার বাচ্চাযে আদম আর হাও়োর বেো োহািী শুিাযবি,   আল্লাহ হাে 
জদয়ে প্রথযম আদম বে বািা়েজেল োদা মাজ  জদয়ে,   এরপ্র আদযমর মযিা রিযির িযে 
( মাযি বসক্স)  আদযমরই প্াি়ি বথযে হাও়ো বে বািা়েজেল।  উজি  া়েযল প্াাঁিযরর হা়ি বাদ 
জদয়ে,   উিার ‘কুি’ প্াও়োর জদয়ে দুিি বে আলাদা েযর বািাযে প্ারযেি।আবার িারী তেজর 
েযরযেি প্যর,  মাযি প্রথযম আল্লাহর িারী তেজরর প্লযািই জেল িা।  এরপ্র আযরে োহািী শুরু 
হয়ে যা়ে, আদযমর বেযল োজবল োর জিযির ববাযির সাযথ বসক্স েরার িযে আযরে ভাই 
হাজবল বে হেযা েযর।  মািব ইজেহাযসর প্রথম হেযার সু িা েযর আপ্িার ইসলাম।  এরপ্র 
োজবল োর ববাযির সাযথ বসক্স েযর েযর আপ্িার মে মসুলমািযদর বংেধর তেজর েযরযেি।  
( যাযে আমরা বজল INCEST,  অথ  কুরআযি ভাই ববাযির সাযথ জবয়ে হারাম েরা হয়েযে এবং 
এই কুরআি বহু আযেই লাউযহ মাহেযুি সংরজিে আযে,   োহযল আল্লাহ্প্াে জিযির আইি 
জিযিই লঙ্ঘি েযর বেলযলি! ) ।  এখি আপ্জি জে আপ্িার বোমলমজে বাচ্চাযে আদযমর এই 
আিগুজব,  অশিজেে এবং অশবজ্ঞাজিে বেো োহািী জেখাযবি বযখাযি INCEST এবং মানুষ হেযা 
জেখা়ে,   িাজে জববেনি জেখাযবি বয া অযিেভাযব প্রমাি েরযে প্ারযবি,  এমিজে আপ্িার 
েরীযরর মযধযই জববেনযির প্রমাি আযে।  আর আদযমর এই আিগুজব বেো োহািী জে আপ্িার,  
জবজ্ঞাযির প্রমাজিে এবং বযৌজিে জববেনি েত্ত্ব বথযে ভাযলা বোি জবেল্প মযি হ়ে? ধযর বিি 
জববেনি ভুল,  প্রশ্ন হযে জববেনযির জবেল্প অে জে প্রমাি আপ্িার োযে আযে যা তবজ্ঞাজিে 
ভাযব সমথনিযযােয? আপ্জি জিশ্চ়েই জ্ঞািী,  জেজিে,  যুজিবাদী মানুষযে আপ্িার সৃজষ্টেত্ত্ব বা 
“জবশ্বাস” জদয়ে জেে ু প্রমাি েরযে প্ারযবি িা!  জববেনযির এে তবজ্ঞাজিে প্রমাি থাোর প্রও 
ভুল,  আর আপ্িাযদর “জবশ্বাস” বা “কুি জথওজর” সেয,  বযাপ্ার া অযিে ববজে হাস্যের।    

এখাযি মিার বযাপ্ার বখ়োল েযরি,  আল্লাহ্ আদম বে বোি ব়েযস তেজর েযরজেল? যজদ বযলি 
িাবালে অবস্থা়ে,  োহযল এেিি িাবালেযে েল খাও়োর িযে এে ব়ি োজি জেভাযব বদি? 
আর আল্লাহর ববযহেজে বাোযির এে দুবনল জিরাপ্িা বযবস্থা বয ে়েোি ো বভদ েযর কুমন্ত্রণা 
জদয়ে বেযল? আর ে়েোযির এে ব়ি দুঃসাহস জে েযর হযে প্াযর? বস আল্লাহর সাযথ সািাৎ 
েযরযে,   বস উপ্লজব্ধ েযরযে ‘সবনেজিমাি’ স্রষ্টা আসযল জে জিজিস! !  োরপ্যরও বস আল্লাহ্বে 
প্ািা িা জদয়ে আদম- হাও়োযে প্রযরাজ ে েযর জেভাযব? আবার আল্লাহ্প্ােই বেিই বা যা জিযষধ 
েযরযেি ( েল)  োই হাযের িাোযল রাখযবি? আর যজদ বযলি সাবালে অবস্থা়ে আদম বে 
প্াজেয়েজেল,  োহযল প্রশ্ন হযে আল্লাহ্ োযে জে জে জেজখয়ে দুজি়োযে প্াজেয়েজেল? আল্লাহ্ আদম 
বে এে জেে ু জেখা়েল অথ  আমরা বদখযে প্াজর প্রা ীিোযলর মানুষ েে ববনর এবং জ্ঞািহীি 
জেল,  বোি ভাষাই জেল িা প্রথমজদযে।  আইিস্টাইি মাত্র ২৬ বের  ব়েযসই THEORY OF 

RELITIVITY তেজর েযর বেযলজেল,  অথ  আল্লাহ্ আদমযে জে জেজখয়েজেল বয োযদর বোি 
উন্নজেই জেল িা,  আল্লাহ্ জে আইিস্টাইযির মে জ্ঞাি জদয়ে আদম তেজর েরযে প্ারযলি িা? 
আল্লাহ্ জ্ঞাি যখি  জদযবিই,  েম জদযবি বেি? িাজে আসযলই স্রষ্টার জিযিরই এে জ্ঞাি! জেল 
িা।  আদমযে ভুজর ভুজর জ্ঞািদাি েরযল আিযে আমরা প্রযুজিেেভাযব বয অবস্থা়ে এযসজে; ো 
আযরা হািার হািার বের  আযে বপ্ৌাঁযে বযোম।    

এখাযি উযল্লখয বয তবজ্ঞাজিেভাযব প্রুুষ আযে এযসজেল ( Y-chromosomal Adam)  িাজে িারী 
( Mitochondrial "Eve”)  ো জিয়ে জবেেন আযে, জেে ু েযবষণা বযল িারী আযে, জেে ু বযল প্রুুষ,  
জেে ু বযল প্রা়ে োোোজে সম়ে।  যজদও জববেনি অনুযা়েী প্রথম “মানুষ” বলা জেে হযব িা।  েযব 
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আপ্িাযদর “আদম েত্ত্ব! ” অনুযা়েী তবজ্ঞাজিেভাযব প্রথম প্রুুষ আর িারীর এেই DNA প্াও়ো 
যা়েজি।  আদযমর/ প্রুুযষর প্ািয়ির হা়ি বথযে হাও়ো/ িারী তেজর হযল SAME DNA হও়োর েথা 
এবং বসই জহযসযব োরা ভাই- ববাি( Monozygotic)  হও়োর েথা,  হা হা…   

[ সুত্রঃ 1- “An African American paternal lineage adds an extremely ancient root to the human Y 

chromosome phylogenetic tree”, PEER-REVIEWED, American Journal of Human Genetics 

2-“A Revised Root for the Human Y Chromosomal Phylogenetic Tree: The Origin of Patrilineal 

Diversity in Africa”, PEER-REVIEWED, American Journal of Human Genetics ] 

আজেে ভাইয়ের মুযখ জ ন্তা এবং হোোর োপ্ বদখা বেল,   অই জদযে সূযন ডুযব ডুযব,   
মােজরযবর আিাি জদযে।  উজি আমাযদর বলযলি,  “আমার বয জে হযে,   সবজেে ু এখি 
বোলযমযল বলযে যাযে,   ে়েোি ধযরযে িাজে বেুযেজে িা” 

আজম আজেে ভাইযে বললাম,   ভাই আিাি জদযে,   সজহহ হাজদস মযে,   আযাি জদযল 
ে়েোি প্াদযে প্াদযে প্ালা়ে ( মুসজলম, মািঃ সজহহ, ৩৮৯) ,   আমার মযি হ়ে  আপ্িারও এখি 
 যল যাও়ো উজ ৎ।  আমাযদরও ক্লান্ত লােযে।  আপ্জি আমার বমাবাইল িাবার বরযখ জদি,   প্যর 
আবার আমরা এেজদি আযলা িা েরব।  এই বযল আজম আর বায়েজিদ ভাই প্রস্থাি েরলাম।  
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কুরআদন  বিজ্ঞান- কাকত্ালীয়  নাবক িাস্তিত্া 

 

- েুই জে িাজিস,   কুরআযি েে েে জবজ্ঞাি আযে।  কুরআযি জবজ্ঞাি বোি োেোল ি়ে।  এ া 
বািবো।  বোযে এে া উদাহরি বদই।  ১৪০০ বের  আযে বেউ িািে িা বয বমৌমাজেযদর 
মাযে শুধ ু িারী বমৌমাজেই হযে েমনী বমৌমাজে।  প্রুুষ বমৌমাজেযদর োি শুধু বাচ্চা উৎপ্াদযি রাজি 
বমৌমাজেযে সাহাযয েরা।  অথ  কুরআযি আল্লাহ্প্াে বযলি-  

( ১৬ িাবার সরূা আি- িাহল,  ৬৮) -  ”আপ্িার প্ালিেেনা মধ ু মজিোযে আযদে জদযলিঃ 
প্বনেোযহ্র,  বিৃ এবং উাঁ  ু  াযল েহৃ তেরী ের” 

এখাযি আল্লাহ্ আরজব েযব্দ শুধ ু িারী বমৌমাজেযে উযেশ্য েযরযেি েমনী বমৌমাজে বযল। বভযব বদখ 
এে আযে বেউই িািে িা বয এেমাত্র স্ত্রী বমৌমাজেই হযে েমনী।  

- দীঘনশ্বাস ! !  বোযদর জিয়ে আর প্াজর িা।  এমি এে া িা়েো িাই বোরা েব্দ জিয়ে বখজলস 
িা।  েযব বয এইসব বথযে িান্ত হজব।  কুরআযি জবজ্ঞাি ববর েরযে জেয়ে বোরা আযরা 
জিযিযদর জবপ্দ বদযে আজিস।  আর আযেই বার বার বযলজে,   বোযদর স্রষ্টা সবজেে ু এে এে 
রুপ্ে আর অস্পষ্ট েযর বযল বেি? স্পষ্ট েযর বযল জদল িা বেি,  “সবাই বোি,  সব েজমে 
বমৌমাজে হযে িারী”,  োহযল উিার অনুসারীযদর প্রজে া আ়োে বথযে বেিা বপ্াঁজ য়ে জবজ্ঞাি ববর 
েরে হযো িা! !  বোযদর এইসযব ক্লাজন্তও লাযে িা? 

বোি,  আরজব ভাষা জে বোর রাসুযলর বা আল্লাহর তেজর? 

- িাহ অযিে আযে বথযেই আরজব ভাষা জেল।  

- োহযল আরবরা বস সম়ে বয ভাষা়ে েথা বলে,  আল্লাহ্ যজদ বস ভাষা়েই েথা বযল, বসখাযি 
জে আল্লাহর আলাদা বোি বরজড  আযে? 

- আমমম … িাহ িাই বো … 

- বোযদর স্রষ্টা বোযদর রাসুলযর িবী বািাবার হািার বের  আযে বথযেই েখিোর আরবরা 
বমৌমাজের আরজব েব্দ যা “স্ত্রীবা ে” বস াই বযবহার েরে।  এখি বোর স্রষ্টা এযস োযদর েব্দ 
ধার েযর এে া েথা বযল জদয়ে,   বরজড  জিযে বেি? এ া বো আরবযদর ভাষা,   বসখাযি 
বমৌমাজে েব্দ াই স্ত্রীজলঙ্গ।   

জে সব যুজি দা়ি েরাস বোরা!  

আরজবযে বযােরিেে জলঙ্গ অযিে সম়ে িীযবর/ SUBJECT এর বািব জলযঙ্গর সাযথ জমযল িা,  
এজ  জবযেষভাযব বদখা যা়ে বহুব যি ( প্শুপ্াজখ,   বপ্াোমাে়ি,  োে ইেযাজদ) ,   বযমি-  “জহংস্র 
জসংহগুলা” এজ  বযােরণেে ভাযব স্ত্রীজলঙ্গ,   বািব িীবযি োযদর জলঙ্গ যাই হউে িা বেি।  
সাধারণ অযথন “িাহল” মাযি বমৌমাজে ( প্রুুষ এবং স্ত্রী) ,  এই বযাপ্াযর োযরা জিমে িাই।  



  

158 
 

“িাহল” েব্দজ  হযে COLLECTIVE NOUN OF SPECIES -  এজ  জদয়ে এেযত্র প্রুুষ এবং স্ত্রী 
উভ়েই বেুাি যা়ে অথবা এখাযি জলঙ্গ জবযব য জবষ়ে ি়ে  ( বািব জলঙ্গ যাই হউে) ।  এযে 
বযােরিেে ভাযব প্রুুষ বা স্ত্রীজলঙ্গ বযযোযিা এে া জবযব িা েরা যাযব ( বািব জলঙ্গ যাই হউে 
িা বেি) ।  কুরআি এইরেম অযিে Collective Noun বে স্ত্রীজলঙ্গ জহযসযব েণয েযরযে।  বযমি 
এই এেই সুরার,   আ়োে ৭৯ আল্লাহ্ “প্াজখগুযলা” বলযে স্ত্রীজলঙ্গ এবং প্রুুষজলঙ্গ উভ়েই 
বজুেয়েযেি,   যজদও “প্াজখগুযলা” এখাযি বযােরিেে ভাযব স্ত্রীজলঙ্গ।  জেে এেইভাযব 
“জপ্প়্িাগুযলা/ ANTS” হযে বযােরিেে ভাযব স্ত্রীজলঙ্গ,   এরেম আযরা অযিে উদাহরি আযে।  

এো়িাও আরজবযে দুরেযমর জবযেষ্য/NOUN আযে,    

১- RATIONAL NOUN -  বযমি মানুষ,   িীি,  ে়েোি ইেযাজদ 
২- IRRATIONAL NOUNS- হযে যা মানুষ ি়ে , বযমি প্শুপ্াজখ,   োেপ্ালা,   বই ,   ব জবল 

বভিাল হযে বয এই দুই প্রোযরর NOUN এর এেব যি বোি সমস্যা িাই,   জেন্তু বহুব যি 
বভিাল  া হ়ে।  RATIONAL NOUN এর বহুব িযে শুধু বহুব ি জহযসযবই ধরা হ়ে  জেন্তু 
IRRATIONAL NOUN এর বহুব ি বে ‘এেব ি স্ত্রীজলঙ্গ/ FEMININE SINGULAR’ জহযসযব ধরা 
হ়ে। বযমি, َكْلب َهذَا       ( এজ  এেজ  কুকুর)  বহুব ি েরযল দাাঁ়িাযব- ِكالب َهِذهُِ       ( এইগুলা 
কুকুর) -  যা এেজ  এেব ি স্ত্রীজলঙ্গ।  আযলা য সুরা়ে িাহল বা বমৌমাজে েযব্দর বিযত্রও এেই 
বযাপ্ার খায ।  

আর বোি, আসল মিার েথা বজল বোযে, বোযদর কুরআযির বহু বহু আযেই ( প্রা়ে ৩৫০ BC)  
এজরস্ট ল বযল জেয়েজেল বয,  েজমে বমৌমাজে হযে- স্ত্রী, আর DRONE হযে প্রুুষ ( যজদও বস ভুল 
েযর রাজি বমৌমাজেযে রািা মযি েযরজেল) ।আর এজরযস্টা যলর অযিে আযেই এ া মানুষ িািে,  
বোযদর কুরআি বো অযিে অযিে বদজর েযর বেলল বর,  হা হা হা… 

[সুত্রঃ 1- History of Animals,  Book 5,  Chapter 18,  350 BC , by ARISTOTLE 

2- “All the queen's men”, PEER REVIEWED, Current Biology ] 

আো যাউে লজ্জার জেেু বিই, েযািা বপ্াঁ াযল এমি হ়ে , এরপ্যরর আ়োে বখ়োল ের,  

“এরপ্র প্রযেযে েল হযে জেে ু আহার ের এবং অেঃপ্র বোমার প্রজেপ্ালযের সহি সরল প্থ 
অনুসরি ের।  োর বপ্  বথযে জবজভন্ন রযঙ প্ািী়ে জিেনে হ়ে।  োযে মানুযষর িযে রয়েযে 
বরাযের প্রজেোর।  জিশ্চ়ে এযে জ ন্তােীল সম্প্রদায়ের িযে জিদেনি রয়েযে। ” 

এখাযিও বোযে PEER REVIEWED SCIENTIFIC JOURNAL বা গ্রহণযযােয বসাসন বথযে প্রমাি জদযে 
হযব বয মাজে সবনাবস্থা়ে েল খা়ে এবং োর বপ্  বথযে জবজভন্ন রযঙর প্ািী়ে ববর হ়ে।  মাজে 
NECTAR DEARTH সম়ে হ়েে বাধয হয়ে েল বখযে প্াযর,   জেন্তু বস াও সবরেযমর েল ি়ে ,   
এখাযি আল্লাহ্ বজুেয়েযেি মাজে সবসম়ে সবরেযমর েল খা়ে।  জেন্তু এই আ়োযে আল্লাহ্ বেুাযে 
 াযেি বয মাজে েল বখয়ে মধ ু তেজর েযর,   এইিযে আল্লাহ্ বযলযেি সবরেযমর েল খাও।  
অথ  মাজে মধু তেজর েযর েযুলর বিে ার/ NECTAR বথযে,  েল বথযে ি়ে।  আল্লাহর বলা 
উজ ৎ জেল,   “বহ বমৌমাজেরা বোমরা েযুলর কুজ়ি/ Blossom বথযে বিে ার/ রস সংগ্রহ ের”।  
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আর মাজে বোি জেে ু বখযেও প্াযর িা,  সবনজ্ঞািী আল্লাহ্র জে আরজব েযব্দর অভাব প্যরজেল 
িাজে? উজি জে িািযেি িা বয মাজে খা়ে িা,  প্াি েযর/  ুযষ বি়ে।    

আর মধুর বয ঔষধী গুি আযে বস া বো মানুষ প্রা ীিোল ( প্রা়ে ৫০০০- ৮০০০ বের   আযেই)  
বথযেই িাযি, এযে কুরআযির জে আজবষ্কার হল বর? বসই জহযসযব কুরআি বো ধার েরা জ্ঞাি 
জবেরি েযরযে মাত্র!   

[সুত্রঃ 1- “Natural Products and Wound Management: A Never-Ending Story, PEER 

REVIEWED,  Clinical Infectious Diseases Journal 

2- “Traditional and Modern Uses of Natural Honey in Human Diseases: A Review”, PEER 

REVIEWED, Iranian Journal of Basic Medical Sciences]  

এো়িা সবনজ্ঞািী আল্লাহ্ জে িািযেি িা বয দুজি়োযে সব মধ ু স্বাস্থযের ি়ে ,  জেে ু মধ ু ( TOXIC 

HONEY) আযে েরীযরর িযে িজেের? Oleanders,  Rhododendrons,  Mountain Laurels,   
Sheep Laurel,  And Azaleas এর েলু বথযে তেজর মধু েরীযরর িযে িজেের,  আল্লাহ্ জে ভুযল 
জবষযিু েুল তেজর েযরজেযলি জবষ মধুর িযে? 

- ( দীঘনশ্বাস বেযল)  জেে আযে বেুলাম,  জেন্তু েুই জে বখ়োল েযরজেস এই আ়োযে আল্লাহ্ 
বযলযেি,   “অেঃপ্র বোমার প্রজেপ্ালযের সহি সরল প্থ অনুসরি ের”।  

এখাযি আল্লাহ্ বমৌমাজেযদরযে সহি- সরল প্যথ  লার জিযদনে জদযে।  এখাযি আল্লাহ্ বমৌমাজেযদর 
WAGGLE DANCE এর বযাপ্ার ইজঙ্গে জদয়েযেি।  বমৌমাজেরা WAGGLE DANCE জদয়ে অেযদর 
েযুলর উদযাযির প্থ বােযল বদ়ে,   এই প্থযেই আল্লাহ্ সরল বসািা প্থ বযলযেি।  

- হা়েযর ! !   ালু হয়ে বেযে আবার বোর “রুপ্ে- ইজিি”,  বোরা ভাই প্াজরসও।  বোি প্রথমে 
িামেরা অযিে অনুবাযদই বোর এই ‘সরল- বসািা প্থ’ িাই।  জিয  লিয ের-  

[মুজহউেীি খাি ]- “এরপ্র সবনপ্রোর েল বথযে ভিণ ের এবং আপ্ি প্ালিেেনার উম্মিু প্থ 
সমযূহ  লমাি হও।  োর বপ্  বথযে জবজভন্ন রযঙ প্ািী়ে জিেনে হ়ে ।  োযে মানুযষর িযে 
রয়েযে বরাযের প্রজেোর।  জিশ্চ়ে এযে জ ন্তােীল সম্প্রদায়ের িযে জিদেনি রয়েযে” 

[SAHIH INTL.]-“Then eat from all the fruits and follow the ways of your Lord laid down  

[SHAKIR 16:69]- “Then eat of all the fruits and walk in the ways of your Lord submissively…” 

[PICKTHAL 16:69]- “Then eat of all fruits,  and follow the ways of thy Lord,  made smooth...” 

[YUSUFALI 16:69]- “Then to eat of all the produce (of the earth),  and find with skill the 

spacious paths of its Lord: …” 

আর থােযলও বস ার সাযথ বমৌমাজের WAGGLE DANCE এর সাযথ জে জমল বপ্জল আল্লাহ্ই 
মালুম!  আর বমৌমাজে এই িা  জদয়ে বোি জদযে প্থ / Direction বস া জিযদনে েযর,  প্যুরা া 
 লার প্থ ি়ে।  এো়িা বমৌমাজে  লার িযে সূযযনর উপ্রও (SUN-COMPASS)  জিভনর েযর।  
 



  

160 
 

[SUN-COMPASS সুত্রঃ 1- “The depth of the honeybee's backup Sun-Compass systems”- 

PEER REVIEWED,  Journal of Experimental Biology, 

2-  “Honeybee Navigation”, PEER REVIEWED,  Current-Biology  ]  

যাই হউে,   WAGGLE DANCE ো়িাও বমৌমাজেযদর আযরা িা  আযে -  ROUND DANCE & 

TRANSITIONAL DANCE.  েখি বোি িা  জদযব ো বমৌমাজের প্রিাজে বভযদ এবং েন্তবযস্থযলর 
দূরত্ব বভযদ জিধনাজরে হ়ে।  আর বযমি আযেই বযলজে, WAGGLE DANCE ো়িাও বমৌমাজে জদে 
জিযদনেিার িযে সূযযনর উপ্রও ( Sun-compass)  জিভনর েযর।   

েযব আসল মিার বযাপ্ার হযে, েযবষণা়ে বদখা বেযে বয,  বমৌমাজে এই িা  বথযে ববজেরভাে 
সময়ে সজেে জদে জিযদনেিা প্া়ে িা, হা হা হা…APIS MELLIFERA প্রিাজের বমৌমাজের উপ্র 
েযবষণা েযর বদখা বেযে বয,   ৯৩% বমৌমাজে WAGGLE DANCE বথযে সজেে জদে জিযদনেিা 
প্া়ে িাই বা মাে েযর িাই।  েযবষিা়ে বদখা বেযে বমৌমাজেরা মাত্র ১০% সময়ে WAGLE 

DANCE অনুসরি েযর।  WAGGLE DANCE বে আযে বযমি োযনেরী ভাবা হে,  এখি বেমি 
ভাবা যা়ে িা।  জেে ু বমৌমাজে ৫০জ  WAGAL RUN বদখার প্রও সজেে প্থ খুযি প্া়ে িা।  

[সূত্র- 1-“Informational conflicts created by the waggle dance”- ROYAL SOCIETY JOURNAL,  

PEER REVIEWED  

2-"Why Do Honey Bees Dance?"- Behavioral Ecology and Sociobiology,  PEER REVIEWED. 

3-“The Honeybee Waggle Dance: Can We Follow The Steps?”, Trends in Ecology & Evolution,  

PEER REVIEWED 

4-“ Honey bee recruitment : The Dance-Language Controversy”- Science Magazine, 

Resonance,   PEER REVIEWED] 

অহহ হ়েে বখ়োল েযরজেস বয এেই আ়োযে ( ১৬: ৬৯)  বলা হয়েযে,  বমৌমাজের বপ্  বথযে 
জবজভন্ন রযঙর প্াজিও ববর হ়ে।  জে জবজ্ঞাি!  বর বাবা,    িলজদ এ াযেও সজহহ জবজ্ঞাি িারা 
প্রমাি েযর বেল বদজখ!  অথবা অযথনর েযািা বপ্ াজি শুরু েযর বদ়ে, প্রা ীি প্দ্ধজে বো আযেই!    

আো,  বমৌমাজে জিয়ে যখি  েথা আসল,  এই জিয়েই বোযদর জবজ্ঞাি! ম়ে ধযমনর আযরে া 
উদাহরি বদই।  এই হাজদসজ  বোি,   

কুো়েবা( রহঃ) …আবূ হুরা়েরা ( রাঃ)  বথযে বজণনে। জেজি বযলি, রাসুলুল্লাহ ( সা) বযলযেিঃ যখি  
বোমাযদর োরও বোি খাবার প্াযত্র মাজে প্য়ি,   েখি োযে সম্পূিনভাযব ডুজবয়ে জদযব, োরপ্যর 
বেযল জদযব।  োরণ, োর এে ডািা়ে থাযে জেো/ বরাযের প্রজেযরাধ,   আর অে ডািা়ে থাযে 
বরাে িীবানু।  [ সহীহ বখুারী ( ইোঃ)  ৫৩৬৬, হাজদযসর মািঃ সজহহ]  

েে জবজ্ঞাি! ! ম়ে োই িা? এখি বোযদর বসই “রুপ্ে ইজিি”  ালু েযর বদ়ে,   েযািা বপ্াঁজ য়ে 
প্রমাি েরার ব ষ্টা ের বয রাসুল আসযল অে জেে ু বজুেয়েযে! !  বোযে তবজ্ঞাজিে ভাযব প্রমাি 
েরযে হযব মাজের এে ডািা়ে থাযে বরাযের প্রজেযষধে,  আযরে ডািা়ে থাযে বরােিীবাণু।  
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অবশ্যই PEER REVIEWED SCIENTIFIC JOURNAL বথযে প্রমাি েরজব, বোর বো আবার খাসলে 
ব্লেযপ্াষ্ট,  মযাোজিি আর ইউজ উব জভডীও বথযে বরোযরন্স বদ়ো!    

ভজবষ্যযে খাবাযরর প্াযত্র মাজে প়্িযল মাজে  ুজবয়ে ‘জবসজমল্লাহ’ বযল খাদয বখয়ে বেলজব।  
আল্লাহ্র িাযম বখয়ে বেলযল জেে ু হযব িা, আর এে ডািা়ে বো প্রজেযষধে আযেই, সমস্যা জে? 

এো়িা বোি সমস্যা হযল ইসলাযম ‘সেল বরাযের ওষুধ’ োজল জিরা বো আযেই, যে অসুখজবসুখ 
হউে,  মুজমিযদর উজ ৎ জ জেৎসযের োযে িা জেয়ে শুধু োজল জিরা খাও়ো।  বোযদর রাসুল বো 
বযলযেি:  “বোমরা োযলাজিরা বযবহার েরযব,  বেিিা এযে এেমাত্র মেৃযৃ বযেীে সবনযরাযের 
মজুি এযে রয়েযে” ( সহীহ বখুারীঃ ১০/ ১২১) ।  েযব আমার মাথা়ে এে া জিজিস ঢুযে িা 
রাসুল বয জবষ বখয়ে মারা বেযলি ( হাজদযসর আযলাযে অযিে আযলমযদর মে) , বা বয জবযষর 
যন্ত্রণা়ে োর মরা মরা অবস্থা হয়েজেল ( সজহহ হাজদস) , উজি েখি উিার জিযির উপ্যদে ( োজল 
জিরা)  জিযিই গ্রহি েরযলি িা বেি! !  আর মুজমিরা োজল জিরা,  মধ ু আর প্রাথনিা বাদ জদয়ে 
খাজল জ জেৎসযের োযে যা়ে বেি? 

বোযদর জে লজ্জাও লাযে িা,  বয জবজ্ঞাযির সাহাযযয দুজি়োযে ববাঁয  আজেস,  ধমন বাাঁ াযে এবং 
ধমন প্র ার েরযে বয জবজ্ঞাযির সাহাযয বিস,  বসই জবজ্ঞািযেই োযলভযদ্র জিন্দা েজরস অথবা 
উির িা বপ্যল বসই জবজ্ঞািযেই সীজমে বযল োজন্ত প্াস? আর এই বয জবজ্ঞাি জদয়ে কুরআি 
প্রমাি েযর এযের প্র এে ধরা খাজেস,  এযেও জে লজ্জা হ়ে  িা? িামেরা এে মুসলমাি 
এপ্লজিস্ট আযে,  িাম হামিা িরজিস, ব়ি ব়ি িাজিেযদর সাযথ জবজ্ঞাযির েভীর বযাপ্ারগুযলা 
জিয়েও জবেেন েযরি।  উজি জিযিও অেীযে জবজ্ঞাি জদয়ে কুরআি প্রমাি েরযেি,  কুরআযির 
জবজ্ঞাি জিয়ে এেজ  বইও জলযখ বেযলজেযলি,  এরপ্র যখি  জবজ্ঞাি মহযল  রম  ধরা বখযলি,  
এখি এযেবাযর েথার সুরই ( এবং বেৌেল)  প্াযট বেযলযেি।  এখি হামিা িরজিস বযলি -  

“Regrettably, the scientific miracles narrative has become AN INTELLECTUAL 

EMBARRASSMENT for Muslim apologists, INCLUDING MYSELF…Significantly, many Muslims 

who converted to Islam due to the scientific miracles narrative, have left the religion due to 

encountering opposing arguments” 

অথনাৎ-  “আেযসাস হযলও সেয,  কুরআযি তবজ্ঞাজিে জবস্ম়ে খুিযে যাও়ো মুসজলম এপ্লজিস্টযদর 
িযে বজুদ্ধবৃজিে হ়েরাজি/ জবব্রেের,  এমিজে আমার িযেও…কুরআযি এইসব জবজ্ঞাি বদযখ 
অযিযেই যারা মুসলমাি হয়েজেযলি োরা প্রবেনীযে আবার ধমন বেয়ি বদি জবপ্রীে যুজি শুযি”।  

এরপ্যরও জে বোরা ( মুসলমািরা)  কুরআযি জবজ্ঞাি বখািা বথযে জবরে হজব?   
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THE OMNIPOTENCE PARADOX 

 

দুই বনু্ধ,  আজেে এবং ববলাল এযসযে বায়েজিদ ভাইয়ের সাযথ আড্ডা জদযে।  এরা দুইিযি 
বায়েজিদ ভাইয়ের প্াযের হযল থাযে,  ব়েযস বো ।   

- আো বোযদর স্রষ্টা জে সবনেজিমাি? আজেে প্রশ্ন েরল ববলালযে 
- হুম,  স্রষ্টা সবজেেুই প্াযরি,  উজি প্াযরি িা এমি জেেুই িাই।  
- োহযল বস জে এমি বোি প্াথর েুলযে প্ারযব,   বয া বস জিযিই উোযে প্ারযব িা।  

- এইসব যুজি আসযল বদ়োই জেে িা,  মােখাি বথযে বায়েজিদ ভাই বাাঁধা জদয়ে বলযলি।  
- জেন্তু বেি বায়েজিদ ভাই,  আজসযের প্রশ্ন।  

- এই া হযে এে া কুযুজি,   যাযে বযল LOADED QUESTION FALLACY,  ধর  বোমাযে আজম 
জিযেযস েরলাম,  ‘েুজম জে েেোল রাযে মদ বখয়েে’,  এখি েুজম এখাযি উির যাই দাও িা 
বেি,  বস ার অথন বেুাযব,  েুজম মদ খাও।  এইধরযির যুজি বপ্ে েরা জেে ি়ে।  োরণ বেউ 
“LOGICALLY IMPOSSIBLE” জিজিস েরযে প্াযর িা।েযব এখাযি এে া বযাপ্ার লিয েরার 
মে, স্রষ্টা অযযৌজিে জেে ু েরযে প্াযরি িা, োর মাযি উজি সবনেজিমাি হয়েও যুজির( Logical 

Constraints)  বাইযর জেেইু েরযে প্াযরি িা, উজি জিযিই যুজির োযে মুখাযপ্িী।  স্রষ্টা জিযিই 
যজদ যুজির উপ্র জিভনর েযরি,  োহযল আমাযদরও স্রষ্টা উপ্র জিভনর িা েযর, যুজির উপ্রই 
জিভনর েরা উজ ৎ-  আর এ াই িাজিে/ অযজ্ঞবাজদরা বযল আসযে যুে যুে ধযর।  

েযব বযাপ্ার া আজম অেভাযবও বযাখযা েরযে প্াজর,  যজদ বোমরা শুিযে  াও? 

- অবশ্যই, জেভাযব বযাখযা েযরি 

- যজদও স্রষ্টা “LOGICALLY IMPOSSIBLE” জেে ু ো়িা সবই প্াযরি,  োরপ্যরও স্রষ্টার জেে ু
জলজম /  সীমা বথযেই যা়ে,  বয া LOGICALLY IMPOSSIBLE ি়ে।  বযমি ধর ,   স্রষ্টা জে খারাপ্ 
জেে ু েরযে প্ারযব?  

- িাহ উজি প্ারযবি িা 

- সংজ্ঞা অনুযা়েী,  স্রষ্টা খারাপ্ জেে ু েরযে প্ারযব িা,   োরণ উজি Omnibenevolent/  
জ রজহশেষী।  জেন্তু আমরা মানুষ জেন্তু খারাপ্,   ভাযলা সব জেেুই েজর।  আমরা ভুল েজর,   
খারাপ্ োি েজর যা LOGICALLY POSSIBLE বা বযৌজিে,   জেন্তু স্রষ্টা ো প্াযরি িা।  
বযৌজিেভাযব সম্ভব হযলও স্রষ্টা খারাপ্ োি েরযে প্াযরি িা।   

জেে এেইভাযব,  স্রষ্টা জে বলযে প্ারযবি, “আজম স্রষ্টা িই”? এ া বযৌজিেভাযব সম্ভব হযলও 
উজি েখিও বলযবি িা বা প্ারযবি িা।  

- আসযল এমি িা বয স্রষ্টা খারাপ্ োি েরযে প্াযরি িা,  উজি িাস্ট েরযে  াি িা।  

- োহযল উজি মানুষযেও বসভাযব তেজর েরযলি িা বেি? োহযল বো এে খারাপ্ জেে ু থাযে িা 
দুজি়োযে।  উজি জে োহযল উিার প্রয়োিযিই “খারাপ্” তেজর েযর বরযখযেি? 
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- জেন্তু স্রষ্টা বো োর মেই, উজি বো মানুযষর মে িা।উজি উিার  জরযত্রর বাইযর োি েযরি িা 

- োহযল এর মাযি দা়িা়ে উজি সবজেে ু আসযলই প্াযরি িা!  উজি োহযল সবনেজিমাি ি়ে।  স্রষ্টা 
যজদ োই েযর যা জেজি স্রষ্টা জহযসযব েযরি,  বসই যুজিযে বো মানুষও সবনেজিমাি।  মানুষও 
োই েযর,  যা বস েরযে প্াযর মানুষ জহযসযব।  স্রষ্টা স্রষ্টাসুলভ আ রি েযর,  মানুষও মানুষ 
সুলভ আ রি েযর।  েোৎ েই? 

- স্রষ্টা যা েযরি ো সবই ভাযলা,  উজি তিজেেোর মািদণ্ড।  উজি যা েযরি সব তিজেে।  
- োর মাযি উজি যজদ খারাপ্ োিও েরযে বযলি বস াও ভাযলা হয়ে যাযব ( যজদ উজি ভাযলা 
বযলি বো! )  

োহযল েুজম বলে,  মানুষযে দাি েরা ভাযলা োি িাজে খারাপ্ োি? 

- অবশ্যই ভাযলা োি 
- োহযল স্রষ্টা জে এই োি প্েন্দ েযরি?  
- অবশ্যই েযরি 

- স্রষ্টা জে ভাযলা োি বযল এযে প্েন্দ েযরি,  িাজে স্রষ্টা প্েন্দ েযরি বযলই “মানুষযে দাি 
েরা” এেজ  ভাযলা োি? ( এযে ববল EUTHYPHRO DILEMMA)  

- আমমম,  িাহ,  এ া অবশ্যই ভাযলা োি বযলই স্রষ্টা প্েন্দ েযরি।  

- োর মাযি দাাঁ়িাযে,  ভাযলা এবং মন্দ বা তিজেেো বেুযে বোি স্রষ্টার দরোরই প্যর িা,   
এর বথযে ব়ি সমস্যা হযে ABSOULTE MORALITY বযল জেে ু হযে প্াযর িা,  যা বেউ এেিি 
আযেই তেজর েযর রাখযবি।  MORALITY জিভনর েযর “এেে বোি প্রসঙ্গ/  WITHIN A GIVEN 

CONTEXT” এর উপ্র,   যা সময়ে সময়ে এবং অবস্থা অনুযা়েী প্জরবেনি হ়ে।  েুজম জে বলযে 
প্ারবা ‘মানুষ হেযা’ বা ‘ধষনণ’ েরা খারাপ্ োি? প্রয়োিযি ( আত্ম্রিা,  যুদ্ধ,  আইযির োসি 
ইেযাজদ) েুজম মানুষও হেযা েরযে প্ার,  এমিজে ধষনণযে যুযদ্ধর এেজ  অস্ত্র ( Psychological 

Warfare)  জহযসযব অেীযেও বযবহার েরা হয়েযে ( আমাযদর স্বাধীিো যুযদ্ধও এ া বযবহার 
হয়েজেল) ।  আবার হািার হািার স্রষ্টা বথযে জেে বোি স্রষ্টার তিজেেোযে মাি/ আদেন ধরযব?  

এো়িা যজদ েুজম োউযে ধষনণ,  হেযা বা খারাপ্ োি িা েযরা শুধ ু এই োরযি বয,   বোি 
এে া অপ্রাসজঙ্গে গ্রন্থ/ স্রস্টা/ এযিন্  জিযদনে জদয়েযে,   োর মাযি দা়িা়ে েুজম বযাজিেেভাযব 
AMORAL - তিজেে ব েিা বজিনে।  অথনাৎ মানুষ জহযসযব বোমার তিজেে জ্ঞািই িাই।  অথ  
মাথা়ে রাখযব প্শুযদরও জেন্তু তিজেেো আযে, যা জেিা ABSOULTE MORALITY ধারিা বে িাে  
েযর বদ়ে,  োরি প্শুযদর বোি ধমন বা গ্রন্থ িাই।   

ধর ,  স্রষ্টা হািার বের  আযে বযল বেযলি বয,   “X” িামে োিজ  েরা যাযব িা।  জেন্তু প্যর 
বদখা বেল বয ‘X’ োিজ  জবযেষ অবস্থা়ে েরা িরুরী হয়ে প্য়িযে, অথবা এখি আর ‘X’ োিজ  
েরযল হািার বের  আযের মে বোি িজে হ়ে  িা।  জেন্তু স্রষ্টা হািার বের  আযের অবস্থা 
জবযব িা েযর ো জিযষধ েযর জেয়েযেি ( ইসলাযম এইরেম উদাহরি আযে,  িাযসখ/ মািসুখ) ।   
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োই দুজি়োযে বযযোি মুহূযেন,  এমিজে এই মুহূযেন দুজি়োর সেল রাে,  বজুদ্ধিীবী,  জ্ঞািী 
বযাজিবেন, জবজ্ঞাজি, দােনজিে ইেযাজদ এেযত্র েযরও বোি এেজ  “তিজেেোর জবধাি বা Standard” 
অথবা বোি জবযেষ “তিজেেোর প্িুে” তেজর েরা সম্ভব হযব িা,  যা জেিা আিীবি,  জ রন্তি 

অনুসরণ েরা যাযব ( এযে বযল DIVINE COMMAND THEORY, হাস্যের অযযৌজিে বযাপ্ার) 

েুজম হ়েে িাি,  বোমাযদর আল্লাহ্ জিযিই অযিেবার জিযির গ্রযন্থই অযিে জেে ু
প্জরবেনি/ মািসুখ েযর বেযেি।  রাসুলও এেই োি েযরযেি,  এমিজে কুরআি এবং হাজদযস 
“তিজেে জেিার স্বল্পোর” োরযি তেজর হয়েযে ইিমা,  জে়োস ( বযমি বেউ বিোর উযেশ্য 
ই়োবা বখযে প্ারযব জেিা অথবা েজব বোলা যাযব জেিা ইেযাজদ) ।  এেই তিজেে ইসুযযে তেজর 
হয়েযে বহু মে, আর হাযে বোিা জেে ু জি়েম/ জেিা/ জিযদনেিা/ তিজেেো উযল্লখ আযে মাত্র।   

- আল্লাহ্ প্রুােি জেে ু বাদ জদয়ে আযরা ভাযলা জেেু আযদে জদয়েযেি,  এযে সমস্যা বোথা়ে? 

- হা হা,  োর মাযি বোমাযদর স্রষ্টা সবনজ্ঞািী ি়ে ,   উজি প্রথযমই িািযেি িা,  উিার জিযির 
বোি োিজ  ভজবষ্যযে সজেে হযব িা!  আর এেবার প্জরবেনি েরযল প্যরও বয প্জরবেনি েরার 
প্রয়োিি হযব িা োর জিশ্চ়েো জে? আর শুধু উজি জিযিই বো িা,  োর রাসুলও এেই োি 
েযর বেযেি।  আর এেবার েরযলও বেুোম,  অযিেবার েযরযেি!  এে া উদাহরি জদয়ে বেুাই,  

প্রথমবার আল্লাহ্ বযলযেি মযদ উপ্োরও আযে,  আবার অপ্োরও আযে ( ২ িাবার সরূা 
বাোরার,   ২১৯)  

জিেী়েবার বলা হয়েযে মাোল অবস্থা়ে বেউ যাযে িামাযির োযে িা যা়ে,  এযে প্যরািভাযব 
মদ খাও়ো যাযব এমি ইজঙ্গে আযে।েযব বখয়ে িামাি প়্িা যাযব িা( সুরা জিসা: আ়োে ৪৩)  
 
েৃেী়েবার সম্পূণনরূযপ্ মদযে হারাম েরা হ়ে।  (৫ িাবার সরূা মায়েদা:  আ়োে ৯০- ৯১)  
এখাযি বদখা যাযে,   মদ আমাযদর িযে সব সময়েই বা প্জরজস্থজেযেই খারাপ্,   বস া বেুযে 
স্রষ্টাযে ৩ বার মে প্াটাযে হয়েযে।  োই বদখা যাযে,   কুরআিই প্রমাি বয ABSOLUTE 

MORALITY বযল জেেু থােযে প্াযর িা।  আমার িািামযে শুধু কুরআযিই প্রা়ে ২১ জ র মে 
আ়োে মািসুখ আযে( হাজদযস আযে আযরা) ।  

আো,  বোমার জে মযি হ়ে  বোি সত্ত্বা এেইসাযথ সবনজ্ঞািী,  সবনেজিমাি,  সবনত্রজবরািমাি,  
OMNIBENEVOLENT/ জ রজহশেষী ইেযাজদ হযে প্াযর? 

- বেি প্ারযব িা,  এইসবই এেিি স্রষ্টার গুি।  

- িাহ প্ারযব িা,  োরণ এই গুিগুলা োযরা প্যিই ধারি েরা সম্ভব ি়ে।  এইগুলা প্রস্পর 
সাংঘজষনে।    

স্রষ্টা যজদ িাযিি ভজবষ্যযে জে হযব,  োহযল উজি উিার সবনেজি জদয়ে বসই ভজবষ্যৎ প্জরবেনি 
েরযে প্ারযবি িা,   োরণ উজি যজদ প্জরবেনি েরযে প্াযরিই,  োহযল উিার ভজবষ্যৎবািী ভুল 
হয়ে যা়ে,  বসই জহযসযব েখি আবার উজি সবনজ্ঞািীও হি  িা।  আবার িা েরযে প্ারযল েখি 
জেজি সবনেজিমাি হি  িা।  
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ধর  বয সবনজ্ঞািী এবং সবনেজিমাি স্রষ্টা “X” সময়ে ভাবযলি  বয “Y” সময়ে উজি “A” োিজ  
েরযবি।  এখি “Y” সময়ে এযস উজি যজদ সজেযই “A” োিজ  েযর বেযলি,   োহযল উজি 
সবনেজিমাি স্রষ্টা হি  িা,   োরণ উজি “A” বাযদ অে বোি োি েরযে প্াযরিজি।  আবার 
যজদ উজি “A” োিজ  িা েযর “B” োিজ  েযরি,   োহযল উজি সবনজ্ঞািী হি  িা,   োরণ 
উজি যা বভযবজেযলি উজি জিযিই ো েযরি জি।   

উজি সবনজ্ঞািী হযল উজি জে িািযেি িা বয,  আদম ও হাও়ো েল খাযব? িাজে উজি বিযিও 
সব োহািী জিযি জিযিই বাজিয়েযেি? আর উজি যজদ িািযেিই বয োরা েল খাযব,  োহযল 
উজি আশ্চযন/ রুদ্ধ হয়েজেযলি বেি এই ঘ িা়ে? আবার আদম আর হাও়োর েল বখয়ে বেলযলও,  
উজিে আবারও আযরে বিা়িা প্জরশুদ্ধ িেুি আদম এবং হাও়ো তেজর েযর জিযে প্ারযেি,   
উজি জে সবনেজিমাি ি়ে? উজি জিি প্েযন্দই আদম ও হাও়ো বাজিয়ে,  আবার জিি প্েযন্দই 
োযদর বে জদয়ে েল খাইয়েযেি।  আবার উজি িেুি েযর এে বিা়িা আদম ও হাও়ো িা বাজিয়ে 
োযদর বংেধরযদর িযে “িাহান্নাম” তেজর েযর বরযখযেি আযেই! !  এইসব বো হাস্যের।  

আবার উজি আদম তেজর েযর বেযরেোযদর েলব েরযলি মোমে িািযে।  স্রষ্টা আবার জেযসর 
মোমে িািযব োর সৃজষ্ট বথযে? আর িা িািযল ডাোর দরোর জে জেল? উজি জে উিার প্লযাি 
বেযরেোযদর সাযথ বে়োর েরার িযে মুখাযপ্িী? সবযথযে মিার বযাপ্ার হযে উজি আদমযে 
জিযিই আযে বথযে জেে ু জিজিস জেিা জদয়ে,  এরপ্র বেযরেোযদর সাযথ আদযমর প্রীিা 
জিযলি,  এ া বো ভণ্ডাজম হয়ে বেল! আদম বো োহযল আযেই প্রশ্নপ্ত্র োাঁস হও়ো প্রীিা়েই 
প্াে েরল! !  স্রষ্টার প্রীিা়ে োযযো জেভাযব থােল? আর এইসযবর বযৌজিেো জে? উজি জে 
আবার ঘ িা তেজর ( মাযি েল্প বাজিয়ে প্ ভুজম তেজর েরা)  েরার মুখাযপ্িী?  

আবার এেিি “সবনত্রজবরািমাি” স্রষ্টা জেন্তু বডাবার প্ া প্াজিযে থােযবি িা বা  ়েযলয ।  উজি 
যজদ সবখাযিই থােযবি,  োহযল আি প্যনন্ত বেউ উিার জ জেজ ও খুযি বপ্ল িা বেি,  এ া 

FERMII PARADOX মেই। বোমার োযে জে বযাপ্ার া ঘাপ্লা মযি হ়ে িা,   বয প্রথমে স্রষ্টা 
দুজি়ো তেজর েরযে ৪. ৫ জবজল়েি সম়ে জিল ( কুি এর বসই িমো! ) , এরপ্র জমজল়েি জমজল়েি 
বের  প্যর বোি এে আরব বদযের রাসুলযদর োযে বদখা জদল,   যখি  সভযোর বোি উন্নজেই 
জেল িা,  এবং েথয বরেডন রাখার ভাল উপ্া়ে জেল িা, এরপ্যর বথযেই উজি োয়েব! !  উজি আর 
এখি প্রযজুিেেভাযব উন্নে সভযো়ে বদখা বদি িা,  উজি সবনেজিমাি হয়েও আমাযদর সামযি 
আসযে লজ্জা বা অস্বজি অনুভব েযরি! !  উজি বসই হািার বের  আযে হাযে বোিা েয়েেিযির 
সাযথ “এোযন্ত” বদখা েযরযেি,   উজি জেন্তু অেীযেও হািার হািার মানুযষর সামযি আযসি 
িাই, উজি জে সবার সামযি আসযে সযঙ্কা  ববাধ েযরি বা লজ্জা প্াি? অথ  উজি িাজে সবনত্র 
জবরািমাি।  এেজ  বো  জেশুযে যখি  বেউ জিিনযি ধষনণ েযর হেযা েযর,  েখিও উজি বসখাযি 
জবরািমাি এবং সবনেজিমাি হয়েও জিশ্চপু্ থাযেি! !   

“You either have a God who sends child rapists to rape children or you have a God who 

simply watches it and says, ‘When you’re done, I’m going to punish you.’If I could stop a 

person from raping a child, I would. That’s the difference between me and your God.” 

Tracie Harris 
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Omnibenevolent/ জ রজহশেষী হযে বেযল উজি “প্রীিা িাযমর” বখলা তেজর েযর মানুষযে 
আগুযি প়্ুিাযবি িা,  োরণ উজি বো আযেই িাযিি এই “প্রীিা িামে বখলার” েলােল জে? 
উজি বো আযেই িাযিি বে বে উিারই তেজর েরা িাহান্নাযম যাযব,   উজি বিযিশুযি জে েযর 
আবার এই “বখলা” েযরি,   যজদ উজি SADIST িা হয়ে থাযেি।  আর যজদ িা বিযি েযরি,   
োহযল বো উজি সবনজ্ঞািী হি  িা,   আর বিযি েরযল উজি জিষু্ঠর এবং SADIST।  েুজম যজদ 
আযেই বিযি থাে বোমার বোি োযির েযল জবজল়েি জবজল়েি ( অেজিে)  মানুষ অন্তোল 
আগুযি প়্ুিযব োহযল জে েুজম বসই োি েরযব? 

- হুম,  িাহ আজম েরব িা,  বেুলাম বযাপ্ার া… ব়িই বোলযমযল স্রষ্টার োি- োরবার. .  

- আবার এেিি PERFECT LOVING স্রষ্টা জে েযর লুজেয়ে লুজেয়ে থাযেি? এ া জে ঐশ্বজরে 
ভালবাসার প্রমাি? আমাযদর ভালবাসার মানুষ সবসম়ে প্াযে প্াযে থাযে,  আর স্রষ্টা থাযেি 
লুজেয়ে।  স্রষ্টার মে বেউ আমাযদর ভাযলাবাসযল বো আমরা বস াযে ভালবাসাই বলোম িা।   

ধর ,  এে বাবা োর বেযলযে রািা়ে বেয়ি জদযে,   অে বোি বযাজি এযস বেযলজ যে জিয়ে 
জিযির বেযলর মে মানুষ েরল। বেযলজ  প্রজেজষ্ঠে হল,   এখি োর বসই বাপ্ এযস দাবী েরল 
োর বেযলর োযে,   োযে সব সম়ে প্রেংসা েরযে হযব,   োর োযে িজে স্বীোর েরযে 
হযব,   োরণ জেজিই বেযলজ যে িন্ম জদয়েযেি।  এ া বযমি এে া ভণ্ডাজম,   জেে বেমজি,   
স্রষ্টা দুজি়ো তেজর েযর োযে মানুষযে হেযা েরবার িযে তেজর েযরযেি NATURAL EVIL/িািা 
রেম প্রােৃজেে দুযযনাে।  প্জৃথবীযে মানুষ হেযা েরার িযেই অযিে অযিে উপ্াদাি জেজি জদয়ে 
বরযখযেি।  আমরা যুে যুে ধযর জিযিযদর জ্ঞাি আর েম জদয়ে এইসযবর জবরুযদ্ধ ল়িাই েযর 
যাজে, অথ  জেে েখি স্রষ্টা এযস সব জেেুর িযে “প্রেংসা এবং প্রাথনিা” দাবী েযর বযসযেি।  

সবনেজিমাি স্রষ্টার আবার আমাযদর প্রাথনিা লাযে বেি? উজি বো বদখা যাযে আমাযদর প্রাথনিার 
মুখাযপ্িী? উিাযে বেল িা জদযল উিার  যলই িা,   জদযি অযিেবার েযর োযে ডােযেই 
হযব।  ভুযল বেলা জে আমাযদর স্বাধীি ইোেজি আযে? স্বাধীিইো েজি জদযল উজি আবার 
বিার েযর আমাযদর উপ্র প্রাথনিা  াজপ্য়ে জদযেি বেি? বিার েযর  াজপ্য়ে জদযল বস া  বো 
আর স্বাধীি ইো জদয়ে েরা হল িা!  এেিি সবনেজিমাি সত্ত্বার বো এইসব োলে ু  াম াজম বা 
প্রাথনিার উযধন থাোর েথা,  োই িা?  

আযর দুজি়োযেই বো এেিি িমোধর বযাজি োরও  াম াজমর ধার ধাযরি িা।  ধযরা বোমার 
বদযের প্রধািমন্ত্রী দাবী েরল সবাইযে প্রজেজদি ২০ বার েযর োর িাম িপ্ েরযে হযব,   
োহযল বযাপ্ার া জেরেম হাস্যের দাাঁ়িাযব? জবজ্ঞাজিরা প্রজেজদি োযদর েযবষণাোযর জেয়ে সবাই 
হাযে হাে ধযর বযলি িা “বহ মহােষন েজি েুজম বমাযর েযরে মহাি,  েুজমই আমাযদর আাঁেয়ি 
রাখ,  বোমার েজি আমাযদর বথযে অযিে ববেী”…হা হা।  জেন্তু স্রষ্টার প্রজেজদি অযিেবার েযর 
মানুযষর “স্তুজেমূলে বােয” ো়িা  যলই িা।  এমিজে উিার তেজর বেযরেোরা ২৪/ ৭ ঘণ্টা উিার 
প্রেংসা েরযলও উিার োযে প্ষুা়ে িা! !  

োই েথা়ে আযে- HONEST GRANDNESS NEEDS NO PRAISE ( সজেযোর মহৎএর   প্রেংসা লাযে িা ) 
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আর প্রাথনিা ( জেে ু  াও়োর উযেশ্য)  আমরা বেি েরব? স্রষ্টা সবনজ্ঞািী, উজি জিযিই বো িাযিি 
আমাযদর জে প্রয়োিি।  আবার আমাযদর প্রাথনিা েরার মাযি এই দা়িা়ে বয স্রষ্টা আমাযদর িযে 
যা জিধনারণ েযর বরযখযেি োযে আমাযদর বমায ই আস্থা িাই।  োই স্রষ্টার প্লযাজিং উযপ্িা েযর 
আমরা আমাযদর মে দাবী/ প্রাথনিা েজর।  আর এই বেমি “োযয প্জরিাযেন্দ্র” যার েলােল 
আপ্জি প্রীিা  লাোলীিও প্াযবি ( যজদ প্রাথনিা েবলু হ়ে  বো) ,  আবার প্যরও প্াযবি।  

এখি এইসযবর উির জদযে বলযল,  মুসলমািরা জেয়ে জবধমনীযদর ( মুলে জিষ্টাি)  বথযে যুজি ধার 
েযর জিয়ে আসযব,  অথবা জিযিযদর মে েযর যুজি জদযব ( AD HOC FALLACY)  যার বোি 
ইসলাজমে বরোযরন্স ( কুরাি/ হাজদস/ জসরাে)  থােযব িা।  মাথা়ে রাখযব শুধ ু েযেন বিোর িযে 
যুজি িা জদয়ে,  বসই যুজিযে জিযির মািজসে সন্তুজষ্ট এযসযে জেিা বস াও জবযব িা েরযে হযব।    

FOR EVERY PLAYER WHO CREDITS GOD FOR THE WIN,  A PLAYER FROM THE OPPOSING 

TEAM CAN LOGICALLY BLAME GOD FOR THE LOSS  - NEIL DEGRASSE TYSON 
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বভজিবাজির সােোহি 
 
আি শুরবার,   বায়েজিদ ভাই োর বাসা়ে বস্পোল রান্না বান্না েযরযেি,   োর বো যবলার বনু্ধ 
আজ়িে আসযব।  োই উজি আমাযেও দাও়োে জদযলি।  উিার বনু্ধ আবার এমজি হোৎ আসযেি 
িা,  জেজি িাজে খবর  বপ্য়েযেি বয বায়েজিদ ভাই িাজিে হয়ে যাযেি,   োই বনু্ধযে ইসলাযমর 
দাও়োে জদযে আসযেি।  ভদ্রযলাে মানুষ জহযসযব খারাপ্ িা,  েযব এে  ু ‘জব ার মাজি োলোে 
আমার’  াইপ্ আর জে।  উজি মুলে মযাোজিি,   প্ত্রপ্জত্রো,  ব্লেযপ্াষ্ট,   ইউজ উব ইেযাজদ বথযে 
েথয সংগ্রহ েযরি।  আজম জেে দুপ্যুর খাবার  াইযম জেয়ে হাজির।  বদজখ বায়েজিদ ভাই আর 
আজ়িে ভাই খাও়ো শুরু েযর জদয়েযেি।  আমাযে বদযখ বায়েজিদ ভাই মু জে বহযস বলযলি,   
‘জেযর িুমার িামায প্যর আসজল িাজে?’ আজম উিাযদর সাযথ খাবাযর বযাে জদলাম।  বায়েজিদ 
ভাই আমার সাযথ আজ়িে ভাইয়ের প্জর ়ে েযর জদযলি।  উিারা আজম আসার আযেই এেয া  
জবেেন েযর বেযলজেযলি।  এখি খাবার িযে এে  ু জবরজে জদযলি।  খাবার বেষ েযর আমরা বয 
যার মে বসলাম,  আজম িাজি এখি আজ়িে ভাইয়ের ইসলাম প্র ার শুরু হযব।  ভাবযে ভাবযেই 
উজি শুরু েযর জদযলি… 

- আো বায়েজিদ,  েুই বয এে  ু আযে বযলজেজল আমাযদর েরীযর ৯১% হযে JUNK DNA. েুই 
জে িাজিস বয জবজ্ঞাজিরা আজবষ্কার েযরযে বয,  আসযল JUNK DNA এর জবযেষ FUNCTION/োি 
আযে?   
 
বায়েজিদ ভাই বহা বহা েযর বহযস জদযলি,  এরপ্র বলযলি,   

- েুই জে িাজিস জেে বোি জবজ্ঞাজিরা এ া বযলযে বয JUNK DNA আসযলই োি েযর বা এর 

FUNCTION আযে? এইসব েথয আসযল েুই েযথযে প্াস? 

- িাহ োে বলযে প্ারব িা,  েযব আজম এইসব বিযিজে অিলাইি বথযে,  EvolutionNews,  

IdeaCenter,  The Guardian, The Fox news, NewYork Times,  Daily Mail, Live Science, Science 

Mag(blogpost) ইেযাজদ বথযে আর জে!   

- হা়েযর!  এই বোর জ্ঞািািনি? প্রুা ঘ িা িািযল িীবযি আর এই জিয়ে বোি দাবী েরজব িা।  
আর বোর এইসব োাঁিাখুজর বরোযরন্স ( বযিযেি NEWS,MAGAZINES,BLOGPOSTS etc)  জদয়ে 
জবজ্ঞাি হ়ে  িা।  সবই োলেু বরোযরন্স জদজেস,  প্িপ্ােদুষ্ট ওয়েবসাই  জদয়েও জবজ্ঞাি হ়ে  
িা।  বোর বরোযরযন্সর মযধয EVOLUTIONNEWS আর  IDEACENTER এর িাম বদখা যাযে,   এরা 
Intelligent Design এর সমথনে,   এবং জববেনিযে ভু়ো প্রমাণ েরার িে যা যা েরা দরোর,   
বসগুযলা অনুসরণ েযর বলখা োপ্া়ে।  অেজদযে,   জবজ্ঞাি জেন্তু আযে বথযে লিয জেে েযর 
জিয়ে োি েযর িা।  জবজ্ঞাি বয বোযিা জবষয়ের প্যি- জবপ্যি যুজি বখাাঁিার ব ষ্টা েযর,   এবং 
বযজদযে যুজি প্া়ে,   বস াযেই প্র ার েযর।  

এখাযি আযরে া মিার বযাপ্ার আযে েুই Science Mag আর Live Science এর বয বরোযরন্সগুযলা 
জদযে  াজেস,  ওরা জেন্তু জববেনি েযত্ত্বর সমথনযি প্রা়েই বপ্াস্ট জদয়ে থাযে।  বোর সুজবধা হযে 
বযল এে া বপ্াস্ট জিজব,  অেগুযলা গ্রাি েরজব িা- এ া এে ধরযির কুযুজি,  PICK AND 
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CHOOSE FALLACY. আবার SCIENCE MAG এর বয এে া ব্লেযপ্াস্ট জদয়েজেস ( Study reveals 

culprit behind Piltdown Man, one of science’s most famous hoaxes) বস াও এেিি  
সাংবাজদযের বলখা,  জযজি জিযিও হ়েে জববেনি সমথনি েযরি ( আর PiltdownMan এর ঘাপ্লা 
জববেনি সমথনিোরীরাই ববর েযরজেল) ।েুই বো তবজ্ঞাজিে বরোযরন্স জে োও বজুেস িা বদজখ! !  

এবার আসল েথা়ে আজস, JUNK DNA এর FUNCTION!! বযাপ্াযর প্রথযম ববর েযরযে ENCODE 

(Encyclopedia of DNA Elements)  িাযমর এে া Public Research Project. োরা দাবী েযরজেল 
বয োরা আযরা ১০ হািার িেুি জিি খুযি বপ্য়েযে,  এবং সাযিস্ট েযরজেল বয আমাযদর প্রা়ে 
১৮% এর মে DNA অোে জিিযে জি়েন্ত্রি েযর।  োরা আযরা দাবী েযরজেযলি,  আমাযদর প্রা়ে 
৮০%  ( ১০০% ি়ে ) এর মে DNA এর Biochemical Function / তিব রসা়েজিে োযনরম আযে।  

(Encode researchers claimed to have identified more than 10, 000 new genes and suggested 

that up to 18% of our DNA is responsible for regulating other genes. They said about 80% 

(NOT 100%) of DNA had a biochemical function.) 

জেন্তু োযির/ FUNCTION সংজ্ঞা জে হযব ো জিয়েই োরা ভুল া েযরজেল।  োরা FUNCTION 
বলযে বয া বজুেয়েজেল বস া জিয়ে ENCODE এর বাইযর জবজ্ঞাজিযদর মযধয েুমুল সমাযলা িার 
ে়ি উযেজেল।  যা জিয়ে প্রবেনীযে বহু জপ়্োর জরজভউড আজ নযেল প্রোজেে হয়েযে ( বরোযরন্স 
জিয ) ।  োরা বোযদর মেই Biological Acitivty আর Function গুজলয়ে বেযলজেল!   

এে া বো  উদাহরি বদই োহযল বেুজব,  োরা ৩  া CRITERIA/ মািদণ্ড জেে েযর জিজেল DNA 
এর FUNCTION জিধনারি েরার িযে,  োর মযদ্ধ সবার প্রথম জেল,  RNA(mRNA) 

TRANSCRIPTION.  

এখি বোর জে মযি হ়ে  TRANSCRIPTION বোি FUNCTION হযে প্াযর,   োরণ PSEUDO 

GENE ও বো শুধু TRANSCRIBE েযর,   োযদর বো বোি োংেি িাই।  আসল  FUNCTION এর 
CRITERIA অনুযা়েী বো আমাযদর মাত্র ১. ৫% DNA FUNCTIONAL োরণ োরাই বপ্রা ীি তেজর 
িযে বোড েযর।   

েুই জে Non-Coding RNA (ncRNA) এর িাম শুযিজেস,   এরা TRANSCRIBE জেেই েযর,   জেন্তু 
TRANSLATION েযর িা ( অল্প জেে ু েরযলও ো োযনের বপ্রাজ ি ি়ে ) ,  ENCODE এর আজিব 
মািদণ্ড জহযসযব এরাও বো োহযল FUNCTIONAL হয়ে যা়ে।  মুলে এরাও JUNK RNA. এযদর 

উপ্জস্থজে েযান্সার ও আলোইমার বরাযের সাযথ সম্পজেনে,  বোর INTELLIGENT DESIGNER স্রষ্টা 
বেি এইসব বরযখ জদল জিযিাযম? উজি জে িািযেি িা আদযমর েরীযরর িযে বোি া উপ্োরী 
এবং বোি া িজেের? 

িীবজবজ্ঞাযি FUNCTION এর দুয া ধারিা আযে,   ১-  SELECTED EFFECT,   ২-  CAUSAL 

ROLE. এখাযি ENCODE ভুল বা ইযে েযর CAUSAL ROLE বে FUNCTION জহযসযব ধযরযে।  
এে া উদাহরি জদযল বেুজব-  ধর  আমাযদর হৃদজপ্যণ্ডর SELECTED EFFECT FUNCTION হযে ব্লাড 
প্াম্প েরা,  এখি বেউ যজদ বযল বয প্াযম্পর সম়ে হৃদজপ্যণ্ডর বয েব্দ হ়ে  বস া অথবা েরীযর 
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বয ৩০০ গ্রাযমর মে হৃদজপ্যণ্ডর ওিি সংযযাজিে হবে,  এইগুলা হযে হৃদজপ্যণ্ডর SELECTED 

EFFECT FUNCTION,   োহযল বস ব়ি ভুল েরযব,  োরি এইসব হযে মুলে CAUSAL ROLE।   

BIOLOGICAL ACTIVITY আর BIOLOGICAL FUNCTION বয এে ি়ে  এ া োরা বেুযে প্াযর িাই 
বা জবযব িা়ে বি়েজি।  DNA এর বোি BIOLOGICAL ACTIVITY থাোর মাযি ি়ে  বয বোযষ ( CELL 

PHYSIOLOGY)  োর বোি িরুরী FUNCTION আযে।  

(ENCODE adopted a strong version of the causal role definition of function,  according to 

which a functional element is a discrete genome segment that produces a protein or an RNA 

or displays a reproducible biochemical signature (e.g.,  protein binding). Oddly,  ENCODE not 

only uses the wrong concept of functionality,  it uses it wrongly and inconsistently.ENCODE 

Consortium has fallen trap to the genomic equivalent of the human propensity to see 

meaningful patterns in random data—known as Apophenia) 

ENCODE প্রা়ে ৩০ জ র মে বপ্প্ার সাবজম  েযরজেল NATURE সহ ববে জেে ু িািনাযল।  ২০০৭ 
বে সবার প্রথযম োরা ( pilot-phase publication, ENCODE Project Consortium 2007)  বযলজেল 
৬০% জিিম বোি িা বোি োি েযর।  এরপ্যর আবার ২০১২ বে এে বপ্রস েিোযরন্স েযর 
োরা দাবী েযরজেল ৮০. ৪% জিযিাম বোি িা বোি োি েযর।  প্যর োযদরই এেিি LEAD 

AUTHOR (T. Ryan Gregory) দুঃখ প্রোে েযর বযলি,  আসযল আমাযদর ভলু জেল,  ৮০% 
বযাপ্ার া জবভ্রাজন্তের,  এ া হযব ৪০% ।  এরপ্যর আবাযরা োযদর আযরেিি LEAD AUTHOR 

(Stephen S. Hall) বযলি আসযল ৪০% ি়ে ,  এ া হযব ২০%  এবং এরা দুিযিই বসই বপ্রাযিযক্টর 
LEAD AUTHOR জেল।  

[ সুত্রঃ 1- Gregory TR. , ENCODE spokesperson: 40%, not 80%, 2012 Genomicron (September 

28, 2012)  

2- Hall SS. Journey to the genetic interior, Sci Am., 2012, vol. 307(4) (pg. 80-84) ] 

োযদর এই জবভ্রাজন্ত বদযখ জবখযাে NATURE এ প্রোজেে অে এে আজ নযেযল উযল্লখ েরা হ়ে  েে 
প্ারযসন্  িাজিস?  

- ( দীঘনশ্বাস বেযল)  আজম আর েী বলব ! !  েুই বল।   

- NATURE োযদর ২০১২ এর বাৎসজরে তবজ্ঞাজিে সংজিপ্তসার( SYNOPSIS) উযল্লখ েযর মাত্র 
২০%,  োহযল এখি োহািী জে বেুলা মামা? ৮০% বথযে এে লাযে ২০%,  োহযল এই 
জবেজেনে ২০% জিয়েও জে প্রশ্ন েরা বযযে প্াযর িা?  

( এই জিয়ে NATURE এর আযরেজ  আজ নযেল আযে- “FIGHTING ABOUT ENCODE AND JUNK” ) 

(সতূ্র- 366 days: 2012 in review, NATURE, Richard Van Noorden, Synopsis of the year 2012) 
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প্রবেনীযে LD Ward এবং M Kellis িাযমর দুিি েযবষেও এই বপ্রাযিক্ট জিয়ে জভন্ন মে বদি।  

[ সূত্র- Evidence of abundant purifying selection in humans for recently acquired regulatory 

functions,  PEER REVIEWED, Science Magazine,  2012,  vol. 337, pg. 1675-1678]  

- বজলস জে, আরও আপ্জি! জেন্তু এরা আবার োরা? 

- হা হা হা,  এরাও হযে CO-AUTHORS of the Principal Publication of the ENCODE 

Consortium(2012) , মাযি োযদর জিযিযদর বলাযেরাই োযদর ভুল বেুযে বপ্যরজেল।  

আর এমি িা বয ENCODE এই োি এোই েযরযে।  এই োি জেন্তু আযরা অযিযেই েযরযে 
( Smith et al. 2004; Meader et al. 2010; Ponting and Hardison 2011),  এবং বেউই ১৫% উপ্যর 
FUNCTIONAL GENOME এর প্রমাি প্া়ে িাই।   

[ সুত্রঃ “What fraction of the human genome is functional?” PEER REVIEWED, Genome 

Research Journal] 

জবজ্ঞািী  KERSTIN LINDBLAD-TOH এর দল ২০১১ বে েযবষণা েযর বপ্য়েযেি মাত্র ৫. ৫% , যা 
জেিা বসই এেই জবখযাে NATURE িািনাল প্রোজেে হয়েযে।   

(সূত্র- Lindblad-Toh K,  et al. A high-resolution map of human evolutionary constraint using 29 

mammals, PEER REVIEWED,  NATURE,  2011,  vol. 478,  pg. 476-482) 

েুই বো ববাোর মে THE GUARDIAN এর বরোযরন্সও জদজল,  অথ  THE GUARDIAN জিযিরাই 
এে আজ নযেল প্রোে েযর-  “Scientists ATTACKED OVER CLAIM that 'junk DNA' is vital to life 

(24Feb, 2013)”,  যজদও এ া Peer Reviewed  জেেু ি়ে , এ া জিউিযপ্প্ার।   

োযদর প্রোজেে আজ নযেযলর জেে ু অংে প্য়ি বদখ,  

"Everything that ENCODE CLAIMS IS WRONG. Their statistics are horrible,  for a start, " the 

lead author of the paper,  Professor Dan Graur,  of Houston University,  Texas,  told the 

Observer. "This is not the work of scientists. This is the work of a group of BADLY TRAINED 

TECHNICIANS…. Just because a piece of DNA has biological activity does not mean it has an 

important function in a cell," said Graur" 

এো়িা COMPARATIVE GENOMICS এর জহযসব অনুযা়েী মািব জিযিাযমর ৮- ১৫% োযনেরী।  

আজম মােখাি বথযে বযল উেলাম,  ‘ভাই এই ENCODE জেন্ত এই এে ুকু োযির িযে প্রা়ে 
২৮৮ জমজল়েি ডলার বখয়ে বেযলজেল এবং োযদর দযল ইো েযর বোি EVOLUTIONERY 

BIOLOGIST বি়ে িাই বযলও অজভযযাে আযে।  অযিযেই এে ুকু োযির িযে এে ব়ি 
বাযিয র সমাযলা িা েযরি।  
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[ প্বূনবেী আযলা িার বরোযরন্সসমুহঃ  

1-“On the Immortality of Television Sets: “Function” in the Human Genome According to the 

Evolution-Free Gospel of ENCODE”, PEER REVIEWED , Genome Biology and Evolution. 

2-“The ENCODE project: Missteps overshadowing success”, PEER REVIEWED, Current 

Biology. 

3-“The C-value paradox,  junk DNA and ENCODE”- PEER REVIEWED, Current Biology 

4-“Is junk DNA bunk? A critique of ENCODE”- PEER REVIEWED, PNAS 

5- "The case for junk DNA". PEER REVIEWED , PLOS Genetics 

6-“An Upper Limit on the Functional Fraction of the Human Genome”, PEER REVIEWED, 

Genome Biology and Evolution 

7-“8.2% of the Human Genome Is Constrained: Variation in Rates of Turnover across 

Functional Element Classes in the Human Lineage”, PEER REVIEWED, PLOS Genetics 

8-“Evidence for turnover of functional noncoding DNA in mammalian genome evolution” , 

PEER REVIEWED, Genomics ] 

 বায়েজিদ-  েযব এমি ি়ে  বয এর আযেও জবজ্ঞাজিরা এযেবাযর সেল JUNK DNA বে Non-

Functional বলে,  োরা িািে বয অল্প জেে ু JUNK DNA/NON-CODING DNA এর জেে ু
BIOLOGICAL ACTIVITY আযে।  েযব,   JUNK DNA এর অেেম োি হযলা,   এজ  প্রাণীযদর 
জববেনযিও ব়ি ভূজমো রাযখ।  ২০০৬ সাযল NATURE প্রোজেে এে প্রবন্ধ বযলযে বয,   
TRANSPOSABLE ELEMENT (TE),   যাযে আযে বেবল JUNK DNA ভাবা হযো,   বস া আসযল 
বিযিজ ে তবজ ত্রযর উৎস জহযসযব োি েযর জববেনযি ভূজমো রাযখ।  আমাযদর জিযিাযমর প্রা়ে 
৪৫- ৫০% হযে এই TE. অহহ িাজিয়ে রাজখ এই TE জেন্তু মারাত্ম্ে জেে ু অসুযখর িযে দা়েী,  
স্রষ্টা জে বিযি বযুে আদযমর েরীযরর এইসব জদয়ে বরযখজেল? 

আর এজপ্জিযিাম হযে িীি প্রোযের মাযে প্জরবেনি ( changes in gene expression, not in DNA 

sequence) ।  আমাযদর জিযিামযে বই এর প্যারাগ্রাে ধরযল এযে যজেজ হ্ন ধরযে প্াজরস।  জেে 
বযমি এেই েযল্প/ বাযেযর যজেজ হ্ন প্জরবেনি েযর জদযল বােয/ েল্প প্জরবেনি হয়ে 
যাযব, এজপ্যিযিজ ক্সও জেে োই েযর।  জেন্তু এই এজপ্যিযিজ ক্সও JUNK DNA এর োযনোজরো 
জিয়ে োি েযর।  এোরাও বিযিজ ে- এক্সযপ্রেযির ওপ্র প্জরযবযের প্রভাবও এজপ্যিযিজ যক্সর 
েজণ্ডর মযধয প্য়ি।  সবয য়ে ব়ি েথা হযলা,   এই JUNK DNA জেংবা EPIGENETICS দুয াই 
জববেনযির সেযো জিজশ্চে েযর।   

[ সুত্রঃ 1-“ A role for epigenetic inheritance in modern evolutionary theory? A comment in 

response to Dickins and Rahman”, PEER REVIEWED, Proceedings B 
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2-“Epigenetic variation creates potential for evolution of plant phenotypic plasticity”, PEER 

REVIEWED, New Phytologist 

3-“Evolution Heresy? Epigenetics Underlies Heritable Plant Traits”, PEER REVIEWED, Science 

Magazine 

4- “Junk DNA as an evolutionary force”, PEER REVIEWED, NATURE] 

েযব বোযে আসল  মিার েথা বজল বোি, যজদ ১% JUNK DNAও আমাযদর েরীযর প্াও়ো যা়ে,   
বস াও বোর স্রষ্টাযে প্রশ্নজবদ্ধ েযর,  বেি স্রষ্টা এে ুকুও JUNK DNA তেজর েরযবি? প্রথমে 
োযি লাযে িা,  জেন্তু Maintain েরযে জবপু্ল COST OF ENERGY আযে,  এর উপ্যর মারাত্ম্ে 
বরাে তেজর েযর।  বেি অল্প হযলও মারাত্ম্ে ভলু থােযব? বোযিা জবজ্ঞাজি বা ENCODE আি  
প্যনন্ত বযল িাই এযেবাযর ১০০% DNA হযে FUNCTIONAL.  এমিজে ENCODE বযলজেল ( যজদ 
ধযরও বিই)  ২০% হযে NON-FUNCTIONAL,  এখি প্রা়ে ৩. ২ জবজল়েি Haploid BASE PAIRS 

(6.2 bllion in diploid) এর ২০% জেন্তু অযিে ব়ি সংখযা!  এে ব়ি ভুল এেিি সবনজ্ঞািী এবং 
সুদি মািব োজরের স্রষ্টা জে েযর েযরি? ১% ভুল জদয়েও বো বোযদর সুদুি এবং সুজিপ্িু 
স্রষ্টা বরহাই প্াযে িা বর!  মাথা়ে রাখজব,  বোযদর স্রষ্টা জেন্তু INTELLIGENT DESIGNER! !   

আজ়িে-  ( দীঘনশ্বাস বেযল) আো বেুলাম এখি বযাপ্ার া,  এখি বলে জববেনিবাদীরা বযল বয 
এে া প্রাজি বথযে ধীযর ধীযর আযরে া প্রাজি জববজেনে হ়ে।  োরা বযল জেম্পাজি বথযে মানুষ 
আসযে জববেনযির মাধযযম।  এ া জে সম্ভব? 

বায়েজিদ-  প্রথমে,  ‘জববেনিবাদী’ েব্দ া অথনহীি,   বযমি া ‘অজভেষনবাদী’ অথবা ‘মহােষনবাদী’ 
েব্দ া অথনহীি।  সব প্দাথনজবদই মহােযষনর অজিত্ব স্বীোর েযরি,  এিে োযদরযে ‘মহােষনবাদী’ 
 যাে বদ়ো হ়ে  িা।  বেমজিভাযব জববেনি স্বীোর েরযলই জববেনিবাদী বলা ভুল,  সব 
িীবজবজ্ঞািীই জববেনি েত্ত্বযে স্বীোর েযরি।  ‘জববেনি েত্ত্ব ভুল’ এরেম দাজব েরা বোযিা 
তবজ্ঞাজিে িািনাল েুই বদখাযে প্ারজব? েুই বো প্ত্রপ্জত্রো়ে প্রোজেে আজ নযেল বথযে সব 
প্জ়িস, এে  ু ব়ি ব়ি তবজ্ঞাজিে িািনাল গুলাও প্য়ি বদজখস মাযে মাযে।  

বোযিা জবজ্ঞািী যজদ আদযেই জববেনিেত্ত্বযে ভুল প্রমাণ েযর যযথাপ্যুি প্রমাণ সহ বোি 
তবজ্ঞাজিে িািনাযল জিযির েযবষণা প্রোে েযরি, আিযের যুযে োর খযাজে ডারউইি বা 
আইিস্টাইিযেও োজ়িয়ে যাযব।  আর বোরা জিযি বজুেস িা,  োই জববেনি সজেে িা,  এযে বযল 
Argument From Incredulity বেযলজস বা এে া কুযুজি।  এে া জিজিস বেুযে িা প্ারাই মাযি 
বস া জমথযা হয়ে যাও়ো ি়ে।  আর জববেনি েত্ত্ব যজদ বোিজদি ভলু প্রমাণ হয়েও যা়ে এর মাযি 
এই া ি়ে  বয বোযদর “হয়ে যাও/ কুি” েত্ত্ব সজেে।  এ াও এে া FALSE DILEMMA কুযজুি।  

বোযিা তবজ্ঞাজিে েথযযে ভুল প্রমাজণে েরযে  াস, ভাযলা েথা।  আযে বয েথযযে ভুল প্রমাজণে 
েরযে  াজেস,  বসজ  অন্তে জেেমযো বিযি বি়ে।  বরোযরযন্সর বোযিা িামেন্ধ িাই, হু  েযর 

বযল বসজল ‘মানুষ জেম্পাজি বথযে এযসযে’।  এই েথা িাজে আবার ‘জববেনিবাদীরা বযল’!  জববেনি 
জিয়ে ববজসে জ্ঞাি রাখা বযাজিও বো এইসব েথা বযল িা বর!   
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আযর ববাো,  মানুষ জেম্পাজি বথযে আযসজি।  সজেে েথয হযলা,   মানুষ,   জেম্পাজি,   
ববাযিাযবা,   ওরাং ও াি,   আর েজরলা প্রিাজেগুযলা এেই প্বূনপ্রুুষ বথযে এযসযে।  এই োরযিই 
মানুষ,   জেম্পাজি,   েজরলা, অরাংও াং ইেযাজদর ( PRIMATES) এর জিযিাযম অযিে সুযডা 
জিি/ PSEUDO GENE এেই রেম এবং এেই অবস্থাযি প্াও়ো যা়ে।  বযমি মানুযষর বব াযলাজবি 
জিি (β-globin genes)  এর মাযে এেজ  সুযডাজিি আযে যা জেম্পাজি জিযিাযমর জেে এেই 
িা়েো়ে( Locus)প্াও়ো যা়ে, এমিজে এযদর মাযে দুয া প্রা ীি জমউয েি (substitute and 

deletion) মানুষ ও জেম্পাজির জিযিাযম এেই িা়েো়ে প্াও়ো যা়ে।   

এো়িা জভ াজমি- জস তেজরর িে দা়েী GLO (বা GULO) জিযির জমউয েি মানুষ এবং জেম্পাজির 
বিযত্র এই রেম,   োই মানুষ এবং জেম্পাজি বেউই জভ াজমি- জস তেজর েরযে প্াযর িা।  প্রশ্ন 
হযলা,   মানুষ এবং জেম্পাজি প্বূনপ্ুরুষ যজদ এেই িা হ়ে েযব এযদর জিযিাযমর জমউয েযি এে 
জমল জে েযর হযলা? এবং এেই িা়েো়ে এেই রেযমর এে সুযডাজিি জে েযর আসল ? এর 
উপ্যর বোযদর স্রষ্টা আবার বলযির েযেরুোও ( COCCYX)  আদযমর জপ্যে ধজরয়ে জদয়েযে! !  
এই COCCYX/TAILBONE জেন্তু জেম্পাজি,  বযিাযবা এবং েজরলাযদরও আযে,  জে বেুজল োহযল? 

আবার বোি,  মানুযষর ২৩ বিা়িা বরামিম এবং জেম্পাজির ২৪ বিা়িা বরামিম আযে।  
আমাযদর মানুযষর ‘রযমািম ২’ বাজে রযমািম গুলা বথযে এযেবাযরই আলাদা,   এই 
রযমািযম এেই সাযথ অজেজরি (vestigial) Teleomere এবং (vestigial)Centromere আযে,  যা 
থাোর েথা ি়ে।  োহযল এইরেম হল জে েযর? বদখা বেযে দুয া আলাদা রযমািম END-TO-

END এে েরা হযল জেে বযভাযব বদখাযব,   এই রযমািযমর Teleomere এবং Centromere জেে 
এেইভাযব সুজবেি আযে।  োর মাযি অে বোি দুয া রযমািম এখাযি এে/ FUSE হয়ে 
জেয়েযে।  বদখা বেযে মানুযষর এই ‘বরামিম ২’ এর Same Pattern Of Gene এবং বিযিজ ে 
মযা াজর়োল জেম্পাজির ‘রযমাযিাম ২’ বে উপ্জস্থে।  এই িযেই ববজের ভাে জবজ্ঞাজি এ াই মযি 
েযরি বয জেম্পাজির ‘রযমাযিাম ২’ আমাযদর ‘রযমাযিাম ২’ বে FUSE হয়ে বেযে।  এ া 
জববেনযির THEORY OF COMMON DESCENT/এেই  Ancestor বথযে আেমি বে প্রমাি েযর।  
জেম্পাজির এবং বযিাযবা সাযথ আমাযদর DNA এর জমল হযে প্রা়ে ৯৯%,  আর েজরলার সাযথ 
জমল হযে প্রা়ে ৯৮%,  এর মাযি জে বেুজল বর? আল্লাহ্ এই দুই সম্পূণন জভন্ন প্রিাজেযে এে এে 
জমল জদল বেমযি এবং জে োরযি? এবং এই জমল অে োযরা সাযথ বেি বদ়ে িাই?  

[ সূত্র- 1- “Origin of human chromosome 2 : an ancestral telomere-telomere fusion”- PEER 

REVIEWED, PNAS 

2- “Differences between human and chimpanzee genomes and their implications in gene 

expression, protein functions and biochemical properties of the two species”, PEER 

REVIEWED, BMC Genomics  

3- “The bonobo genome compared with the chimpanzee and human genomes”, PEER 

REVIEWED, NATURE ] 
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েুই জে এযন্ডাযিিাস বরযরা ভাইরাস/ ENDOGENOUS RETROVIRUSES এর িাম শুযিজেস? 

- িাহহ বো,  এ া জে? 

- এযন্ডাযিিাস বরযরা ভাইরাস িীযবর বোযষ ঢুাঁযে Reverse Transcription েযর প্রথযম জিযির 
VIRUS RNA বথযে VIRUS DNA তেজর েযর,  এরপ্র োর জিযির ভাইরাস DNA বহাস্ট এর 
DNAবে ধুজেয়ে বদ়ে ( Retroviral integrase মাধযযম) ।  এরপ্র বহাযস্টর DNA স্বাভাজবে 
Transcription-Translation (Central Dogma) মাদ্ধযম ো প্রবেনী প্রিযন্মযে েজ়িয়ে বদ়ে।  োই 
এ া হযে বিযিজ ে েজসল।  মানুযষর বিযিাযমর প্রা়ে ৫- ৮% হযে এই প্রা ীি ভাইরাযসর 
েজসল,  এযদর বযল HERV (Human Endogenous Retroviruses)।  মিার বযাপ্ার হযে আমরা 
যখি  এেই রেযমর ( related)  প্রিাজের জিযিাম েুলিা েজর আমরা বদজখ এই ভাইরাস জেে 
এেই িা়েো়ে অোে প্রিাজেযেও প্াও়ো যাযে।  বযমি মানুষ এবং জেম্পাজির জিযিাযম প্রা়ে ৭ 
জ  এযন্ডাযিিাস বরযরা ভাইরাস জসেযি ার প্াও়ো যা়ে হুবহুু এেই িা়েো়ে।  এই জসেযি ার দুজ  
জভন্ন প্রিাজের জিযিাযম এেই েেযির এবং এেই িা়েো়ে প্াও়ো যা়ে ( ERV insertion in the 

same locus)  এবং এ া েখিই হযব যখি  আমাযদর এই দুই ( related) প্রিাজের আজদ 
প্রুুষ/ ANCESTOR এে / SAME হযব।   

বোর ‘আদম েত্ত্ব’ এর বোি বযাখা জদযে প্ারযব জে? স্রষ্টা ( Intelligent Designer!)  ৮% 
অপ্রয়োিিী়ে ( ববজেরভাে)  এবং িজেের ভাইরাস বরযখ জদল বেি আদযমর েরীযর ( জিযিাযম) ? 
এইগুলা বয েরীযরর িযে হুমজেস্বরূপ্ হযে প্াযর ( েযান্সার,  Autoimmunity etc)  ো জে উজি 
িািযেি িা?  

এখি প্যনন্ত মািব বিযিাযম জবেজ রও ববজে বেণীর HERV প্াও়ো বেযে।  সম্প্রজে োযন্সর এেদল 
জবজ্ঞািী মািব বিযিাম বথযে প্াাঁ  জমজল়েি বেযরর প্যুরাযিা এেজ  বরযরাভাইরাস প্িুজিনমনাণ েরযে 
সিম হয়েযে,  এই ভাইরাযসর িাম বদ়ো হ়ে “জেজিক্স”।  

[সূত্র-1-“Retroviruses and primate evolution”- PEER REVIEWED BioEssays 

2- “Human endogenous retroviruses in the primate lineage and their influence on host 

genomes”,  PEER REVIEWED, Cytogenetic and Genome Research 

3- “Beneficial and detrimental effects of human endogenous retroviruses”, PEER REVIEWED, 

Internationl Journal of Cancer] 

িাংে DNA োযির িাজে অোযির বস া প্যরর েথা,  প্রশ্ন হযলা জববেনি ভুল হযল অজেপ্রা ীি 
প্রিীবী ধরযির এই জবপু্ল প্জরমাযণর DNA জসযোয়েন্স মািব জিযিাযম এযলা েীভাযব? 

আজ়িে-  বেুলাম;  জেন্তু বনু্ধ,  দুজি়োযে বোজ  বোজ  প্রাজি, বসই জহযসযব বোজ  বোজ  জমজসং 
জলঙ্ক/  MISSING LINK প্াও়ো যাবার েথা।  জেন্তু বোি এে া জমজসং জলঙ্ক বো বপ্ল িা বেউ।   

বায়েজিদ-  বোর েথা শুযি মযি হ়ে  েুই হারুি ই়োহই়ো/ HARUN YAHYA বথযে েথয সংগ্রহ 

েজরস।  বয বযা ার আযরে িাম Adnan Oktar। োযর প্জুলে ধযরজেল অযিেগুলা অজভযযাযে 
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( ধষনণ,  অশবধ অস্ত্র,  Financial Fraud And Sexual Abuse, Child Abuse ইেযাজদ)  বস আযরে 
জিস্টাি বসাসন বথযে েজপ্ েযর োর বই  জলখে ( আর ববাো মুসলমাি োর বথযে েজপ্ েযর)  

িীবাি/ েজসল জেভাযব হ়ে  বস া আযে বেুযে হযব বোযে।  েজসল এমি িা বয  াইযলই হয়ে 
যাযব।  িীবাি ( Fossil)  বলযে প্রাণী বা উজদ্ভদ প্াথযর প্জরণে হয়েযে এমি ধরযির বস্তুযে 
ববাো়ে।  প্রাশেজেহাজসে যুযের উজদ্ভদ ও প্রাণীর ধ্বংসাবযেষ েথা মৃেযদযহর জ হ্ন প্াও়ো যা়ে 
ভূেভন জেংবা ভূ- প্যৃষ্ঠর েজেি িযর সংরজিে প্ালজলে জেলা অথবা বযৌজেে প্দাযথন জমজেে ও 
রূপ্ান্তজরে অবস্থা়ে।  

সব িা়েো়ে েজসল হ়ে  িা।  েজসল সবযথযে ববেী প্াও়ো যা়ে SEDIMENTARY ROCK/ প্ালজলে 
জেলা বে,   োরণ এযদর োপ্মাত্রা এবং  াপ্ েজসল সংরিি েরার িযে উপ্যুি।  জেে ু
প্াও়ো যা়ে METAMORPHIC ROCKS/ রুপ্ান্তজরে জেলার মযধযও,   জেন্তু োযদর  াপ্ ও োপ্মাত্রা 
উপ্যুি ি়ে।  IGNEOUS ROCKS/ আযগ্ন়েজেজরর প্াথযরও বোি েজসল জ যে িা।  এো়িা প্রাজির 
শুধুমাত্র েি অংেগুলাই েজসল হ়ে।  িরম  অংেগুলা (  াম়িা,   মাংস,   অভযন্তরীণ অঙ্গ 
ইেযাজদ)  খুব সহযিই ি়েপ্রাপ্ত হ়ে  এবং েজসল হযে প্াযর িা।  জেন্তু হা়ি এবং েি বখালে 
ইেযাজদর ভাযলা েজসল তেজর হ়ে।  আবার োেপ্ালা/ PLANT বথযে স্থলপ্রাজির েজসল েম প্াও়ো 
যা়ে,   োরণ হযে েজসল হযে হযল প্রাজিযে অবশ্যই প্াজির োোোজে প্জরযবযে মারা বযযে 
হযব এবং োদা মাজ  বা প্জলমাজ যে  াপ্া প়্িযে হযব।  োই বদখা যা়ে শুধুমাত্র বয সেল 
স্থলপ্রাজি প্াজির োোোজে মারা বেযে োযদরই েজসল প্াও়ো যা়ে সবযথযে ববেী।  এই োরযি 
েজসযলর এে স্বল্পো।  আমরা  াইযলই হাযের োযে েজসল প্াই িা।   

েযব যা বপ্য়েজে োও েম িা,  জববেনি প্রমাি েরার িযে োই যযথষ্ট।  বযাপ্ার হযে 
আজিেযদর ভুজর ভুজর প্রমাি জদযলও োরা বেুযে  া়ে িা।  োরা বয া েযর প্রথযম এে া 
Transitional Fossil দাবী েরযব,   দুজদি প্যর যখি  জবজ্ঞাজিরা বস া আজবষ্কার েযর বেলযব,   
েখি োরা আবার আযরে প্রিাজে/ েি/ প্জরবাযরর Transitional Fossil দাবী েরযব,   এভাযব েযর 
 যল আসযে আি প্যনন্ত।  বোরা প্রযেযে GENERATION OF SPECIES এর েজসল বদখযে  াস,  
মাযি প্ারযল বযি এেজ  প্রিাজের প্রজে সদস্য/ MEMBER এর েজসল দাবী েজরস!  বয া 
হাস্যের!  েয়ি প্রজে জবজল়েি হায়ির মাযে মাত্র এে া হা়ি েজসযল রুপ্ান্তর হ়ে।  ধর  বয,   
উির আজমজরোর সম্পূণন িিসংখযার প্রা়ে এে  েথুনাংে হ়েে েজসল হযে প্াযর।  েজসল হযে 
হযল িীযবর জবযেষ  জেে ু প্রােৃজেে েেন মািযে হ়ে।  আজিেরা িাযি িা বয োরা জিযিরাই 
মানুষ এবং উ প্াজখ- বয জেিা বালুর জিয  মুখ লুজেয়ে রাযখ,  এই দুইয়ের মাযের Transitional 

Fossil ( সারোিম! ) ।  আর জববেনযির প্রমাি শুধ ু েজসল জদয়ে হ়ে  িা,  এখি বহু বহু উপ্া়ে 

আযে জববেনি প্রমাি েরার।  এযদর মযধয উযল্লখযযােয হযে HOMOLOGOUS STRUCTURES, 

MOLECULAR BIOLOGY, BIOGEOGRAPHY, DIRECT OBSERVATION, VESTIGIAL ORGAN 

ইেযাজদ।   প্রযেযে া জিয়ে এখাযি আযলা িা েরযে বেযল যুে বপ্জরয়ে যাযব!  

- আো, জেজম জে জ জিস?  

- হুম,  জেজম মাে বো সবাই জ যি।  
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- জেন্তু এজ  মাে ি়ে , জেজম মাে িেপ্া়েী প্রাজি।  জেজম এযসযে স্থলপ্রাজির বথযে এবং এর প্রমাি 
বদখা যা়ে আধুজিে জেজম মাযের েরীযর জেে ু অপ্রয়োিিী়ে অঙ্গ বা VESTIGIAL ORGAN বথযে,  
যা জেিা স্থযলর িেপ্া়েীযদর থাযে ( োংেিাল) , বযমি-  বপ্লজভস এবং HINDLIMB হা়ি।  বোর 
স্রষ্টা জিশ্চ়েই স্থলপ্রাজির এইসব অপ্রয়োিিী়ে অঙ্গ ভলু েযর জেজমর েরীযর বরযখ যা়ে িাই? এই 
জেজমর অযিে অযিে TRANSITIONAL FOSSIL আযে।   

বোযে বালীি জেজমর TRANSITIONAL FOSSIL এর এে া েজব/ ARTWORK বদখাই – 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

TIKTAALIK এর িাম শুযিজেস,   এ া হযলা বসই জমজসং- জলংে বয া জববেনযির ধারা়ে মাে এবং 
ব রাযপ্াড োরীজরে োোযমার মযধয সম্পেন স্থাপ্ি েযর।  Tiktaalik েজসলজ  জেযলা প্রা়ে জেি ে ু 
লবা,   আেৃজে অযিে া কুজমযরর মাথা ও  যাপ্টা প্াখাযুি RAY-FIN মাযের মযো।  সবয য়ে ব়ি 
বযাপ্ার হযলা,   Tiktaalik েরীযর জবযেষ ধরযণর দৃঢ় হা়ি জেযলা,   বয া জদয়ে বস অেভীর 
প্াজিযে প্াখাযে (fin) লাজের মযো অঙ্গ জহযসযব বযবহার েরযো।  প্রশ্ন হযলা,   TIKTAALIK 
আজবষ্কাযরর এে যুে প্রও আজিেযদর জমজসং- জলংে বখাাঁিা েে ুকু যুজিযিু? 

আমার মযি হ়ে  বোর অে প্রিাজের জমজসং জলংে জিয়ে আগ্রহ েম, মানুষ জিয়ে ববজে।  জেম্পাজি 
বথযে বয মানুষ আযসজি, এ া বো আযেই বযলজে।  োহযল এই দুয ার মযধয জমজসং জলংে এর 
প্রশ্ন উেযেই িা।  আর মানুষ ( েণ – বহাযমা,   প্রিাজে – বসজপ্য়েন্স) - এর আযে জবলুপ্ত হয়ে 
যাও়ো বহাযমা েযণর মযধয বয এেগুযলা প্রিাজের েজসল প্রমাণ প্াও়ো বেযে, বসগুযলা জে বোযদর 
ব াযখ প্যর িা? আজিেযদর েথা শুিযল মযি হ়ে  জববেনি এে া LINEAR PROCESS,  জববেনি 
আসযল BRANCH/োখা- প্রোখার মে PROCESS।  অথনাৎ,  এে প্রিাজে বেযলা,  আযরে প্রিাজে 
এযলা,  জববেনি এমি ি়ে।  এেই প্রিাজে বথযে এে বা এোজধে প্রিাজেযে জববজেনে হযে প্াযর।  
বোযে বহাযমা বসজপ্য়েযন্সর বোি বোি প্বূনপ্ুরুষ বা োজিযির েজসল বোি বোি সাযল প্াও়ো 
বেযে,  বস ার এে া সংজিপ্ত োজলো বজল বোি-  
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Homo habilis – ১৯৬০ 
Homo gautengensis – ২০১০ 
Homo rudolfensis – ১৯৭২ 
Homo erectus – ১৮৯১ 
Homo naledi – ২০১৩ 
Homo heidelbergensis – ১৯৯৭ 
Homo neanderthalensis – ১৮২৯ 
Homo floresiensis – ২০১৪ 
Homo sapiens – বোর মে মুসলমািযদর েবর খুাঁ়িযলই প্াজব. . .  

ববাোই যাযে বয,  এগুযলার এে া ো়িা বাজে সবগুযলাই আজবষ্কৃে হয়েযে  ালনস ডারউইযির 
জবখযাে বই  “অজরজিি অে জস্পজসস” প্রোে হবার অযিে প্যর,  এমিজে এই বো েয়েে বের  
আযে প্যনন্ত।  োই,   ডারউইযির সময়ে বয সমাযলা যেরা “জমজসং জলংে েই,  জমজসং জলংে েই” 
বযল জ ল্লাজ জল্ল েরযো,  োযদর আসযল এে  ু োণ্ডা হয়ে আসা উজ ৎ।  মাযি,  অযিে বো হযলা,  
বদ়িযো বের   যল বেযলা,  এবার এে  ু জমজসং জলংে জিয়ে িান্ত হও়ো উজ ৎ,   োই িা? 

আর আযেই বযলজেলাম বয,  েুই বযসব িামীদামী সায়েন্স মযাোজিযির েথা বলজল,  ওরা জেন্তু 
জি়েজমেই জববেনযির প্রমাণসহ প্রবন্ধ োপ্াযে।  েুই যজদও জপ়্োর জরজভউড িািনাল প্যনন্ত বযযে 
প্াজরস িাই।  আর েুই বয অিলাইি ব্লযের বরোযরন্স জদজল,  বসই Livescience এ জেয়ে বদখ,   
ভুজর ভুজর জমজসং জলঙ্ক প্াও়োর খবর  বপ্য়ে যাজব,  হা হা … 

আজম মােখাি জদয়ে বললাম,  ভাই এো়িা এখি জববেনি আযের বথযে অযিে উন্নজে হয়েযে,   
আমাযদর এখি বিযিজ ে এজভযডন্স আযে (NEO-DARWINISM)।  আর জমজসং জলঙ্ক এর এই 

সমস্যা এে া জথওজর জদয়ে সমাধাি েরা যা়ে বয াযে বযল PUNCTUATED EQUILIBRIUM। 
ডারউইি বযলজেল অবিে লবা সম়ে ধযর প্রিাজে প্জরবেনি হ়ে , এই প্জরবেনি হ়ে  ধীরেজের,   
জস্থর এবং এেইরেম-  এযে বযল GRADUALISM, জেন্তু আমাযদর এখি আযরেজ  জথওজর আযে,  
বযখাযি জেে ু সম়ে ধযর প্রিাজেযে বোি প্জরবেনি হ়ে  িা, সবজেে ু STABLE থাযে, এরপ্যর হোৎ 
েযর ব়ি রেযমর এেজ  প্জরবেনি হ়ে , এরপ্র আবাযরা জেে ু সম়ে STABLE থাযে, এরপ্র 
আবাযরা ব়ি প্জরবেনি হ়ে , এভাযব েযর  লযে থাযে, এযে বযল PUNCTUATED EQUILIBRIUM।  
বযযহেু হোৎ েযর প্রিাজেযে ব়িস়ি প্জরবেনি আযস, োই মাযের TRANSITIONAL SPECIES বযল 
আর জেেুই প্াও়ো যা়ে িা।  জববেনি এেইসাযথ এই দুই জথওজরযে এগুযে প্াযর।  

আজ়িে ভাই বায়েজিদ ভাইযে বলল,  “জেন্তু বদাি,  এে া বযাপ্ার,  জবজ্ঞাজিরা বয PILTDOWN 

MAN এবং  IDA িাযমর দুয া জমজসং জলঙ্ক বপ্য়েজেল, ো জেন্তু প্রবেনীযে ভুল প্রমাি হয়েজেল” 

বায়েজিদ-  ভাযলা েথা,  বো বসই ভুল া বোি মুসজলম ববর েযরজেল বর?  

আজ়িে-  িাহহ মাযি. .  ইয়ে…জবজ্ঞািীরাই ববর েযরজেল আর জে।  

বায়েজিদ-  োই বো বললাম,  বোি মুসজলম জবজ্ঞাজি ববর েযরজেল? আযর বযা া এ া যারা ববর 
েযরজেল োরা জিযিরাও জববেনিী়ে োজত্ত্বে এবং জববেনযির সমথনে দল।  এইসব বেযলঙ্কাজর যারা 
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উযন্মা ি েযরযেি োরা জিযিরাও জববেনি েযবষে,  জে বেুজল? সুেরাং এখাযি জববেনযির সেযো 
জিয়ে প্রশ্ন উেযে বেি? জবজ্ঞাি এর প্দ্ধজেই এমি বয বস জিযিই সেল েথযযে যা াই েযর।  
বোযদর মে মুসলমাি জদয়েই মুসলমািযদর ইজেহাস/ েথয বযাখা েযর িা!  বয বেউ জবজ্ঞািযে 
 যাযলি েরযে প্াযর।  এখাযি জববেনি- োজত্ত্বযেরাই সেল প্রমাণ যা াই েযর বোি া সজেে,  
বোি া ভুল ববর েযরযেি।  এই েজসল া জমথযা প্রমাণ েযরযেি বযল অোে েজসযলর 
উদাহরণগুযলা বো জমযথয হয়ে যাযে িা।  

এখাযি প্রসযঙ্গর বাইযর জেয়ে বোযিা এে া উদাহরণ বদই,  যাযে জবজ্ঞাযির মযধয জিরযপ্ি থাোর 
প্রবণো া প্জরষ্কার হ়ে।  যারা জভিগ্রযহ প্রাণ আজবষ্কাযরর িে েববষণা েরযেি,  োরাই জেন্তু 
“এজলয়েি মহাোেযাি প্জৃথবীযে এযসযে” এমি দাজবর সবয য়ে েজেি সমাযলা ে।  জেে বেমজি,   
যারা জববেনি- সমথনে জবজ্ঞািী, োরা এমজি এমজি জববেনিযে সমথনি েযরি িা, যযথষ্ট প্রমাণ আযে 
বযলই েযরি।  

এো়িা েুই জবজভন্ন প্রাজির MORPHOLOGICAL ANALOGY/ েেি - সাদৃশ্য বখ়োল েযর বদখ,  
মানুষ,  কুকুর,  প্াজখ এবং জেজম-  সবারই বাহু বা ডািা়ে জেে ু েমি হা়ি আযে-  HUMERUS,  

RADIUS & ALNA, WRIST BONES & DIGITS. এরা েে জভন্ন প্রিাজে,  অথ  েে জমল 
বদখ! ( Homologous Features) ।  এেই প্বূনপ্রুুষ িা হযল এই রেম জমল থাযে জে েযর?  

বোর ববাোর সুজবধাযথন এে া েজব জদজে,  বখ়োল েযর বদখ-  

 

 

এো়িা HOMOLOGOUS EMBRYONIC STRUCTURES বা জবজভন্ন প্রাজির ভ্রূযণর সাদৃশ্যো বখ়োল 
েযর বদখজব।  বসখাযিও অযিে জমল প্াজব। জবযেষ েযর সেল বমরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণ অবস্থা়ে মাযের 
মে েলুো ( GILS SLIT)  এবং বলি থাযে।  ( মানুযষর জপ্েযির Coccyx/Tailbone োর উদাহরি)  

Homologous Features among different species due to common ancestor 
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বায়েজিদ-  েুই বো িাজিস আমাযদর যযথষ্ট প্জরমাণ েজসল আযে।  আর েজসলগুলা প্ালজলে 
জেলাযে/ Sedimentary Rock িযর িযর ( LAYER/ STRATUM)  প্াও়ো যা়ে।  সবযথযে জিয র ির 
সবযথযে প্রা ীি,   আর সবযথযে উপ্যরর ির েুলিামুলে িেুি।  সবযথযে জিয র িযর েুই প্াজব 
প্রা ীি সব িীযবর েজসল,   োর উপ্যরর িযর প্াজব োর প্রবেনী সময়ের িীযবর েজসল,  
এভাযব েযর আসযে আসযে উপ্যর জদযে প্রবেনী িীযবর েজসল প্াজব।  জেন্তু েখিই বদখা যা়ে 
িা,   বয এেদম জিয র জদযে বোি বমরুদণ্ডী প্রাজি বা এেদম উপ্যরর জদযে এেযোষী প্রাজি 
প্াও়ো যাযে।  জিয র জদযে সব প্াও়ো যা়ে এেযোষী বা সরলেম প্রাজি,   যেই উপ্যরর জদযে 
উেজব,   েেই িজ লেম প্রাজিযদর েজসল প্াজব।  এ া জে জববেনি প্রমাি েযর িা? জববেনি িা 
হযল সব িযর েম ববেী সব প্রাজির েজসল বপ্জে,  োই িা?  

বোযদর সৃজষ্টেত্ত্ব অনুযা়েী জেন্তু প্ালজলে জেলার িরগুযলাযে ( STRATA) সব প্রাণীর েজসলগুযলা 
এেসাযথই প্াও়ো বযে।  এমিজে মানুষ এবং ডাইযিাসরযদর েজসলও এেসাযথই ( এেই িযর)  
প্াও়ো যাও়োর েথা,  োই িা? হা হা হা …  

বোযে এে া েজব বদখাই ( STRATA)  োহযল বযাপ্ার া বেুযে সুজবধা হযব-  
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আমাযদর প্জৃথবীযে GEOLOGIC TIME জহযসযব ৪ জ  ERA আযে,  যাযদর বযল Geological ERA.   

১- জপ্র- রযাজব়োি,  ২- বপ্জলওিজ়েে,  ৩- জমযিািজ়েে এবং ৪- জসযিািজ়েে।  আমরা মানুষ আজে 
এখি ‘জসযিািইজ়েে এরা’বে।  এযেে ERA বে এযেে প্রাজির উদ্ভব হয়েজেল,  এবং েজসলগুলা 
প্ালজলে জেলা়ে বসভাযবই প্াও়ো যা়ে।  েুই দুজি়োর সব আজিে জবজ্ঞাজিযদর বযল বদখ িাস্ট 
জপ্র- রযাজব়োি ERA বে এে া খরযোে বা বযযোযিা এে া িেপ্া়েী প্রাজির েজসল বদখাযে 
বযাস,  োহযলই বো জববেনি ভুল প্রমাি হয়ে যা়ে! !  বেউ জে বপ্যরযে বর আি প্যনন্ত?  যাযলি 
বো অযিে আযেই বদ়ো আযে, িাস্ট ভুল প্রমাি েযর বদখা বো প্ারযল!  বোর িযে আযরা 
বসািা েযর বদই যা,  িুরাজসে যুযে/ Period যজদ এে া মযাযমাথ ( জবোলোর দাাঁযের বলামে 

হাজে,  Genus-Mammuthus)  এর েজসল বদখাযে প্াজরস ো়েযলও বো জববেনি ভুল হয়ে যা়ে,  
েযর বদখা প্ারযল! !    

আযরা এে া োি েযর বদখাযে প্াজরস,  েযাঙ্গারু অযিজল়ো মহাযদে বাযদ দুজি়োর আর বোথা়ে 
প্াও়ো জেয়েযে ো প্রমাি েযর বদখা প্ারযল।  বোর আিগুজব সৃজষ্টেত্ত্ব ( জবযেষ েযর নুহ িবীর 
বিৌো জথওজর!  বযখাি বথযে প্রবেনী সব িীযবর উৎপ্জি)  জদয়ে বো BIOGEOGRAPHY বযাখা 

েরযে প্ারজব িা।  জববেনি BIOGEOGRAPHY বযাখা েরযে প্াযর।  

োরপ্র আযে েজিোলী DNA এজভযডন্স।  এখি MOLECULAR BIOLOGY আযে,  DNA এজভযডন্স 
হল সবয য়ে ব়ি প্রমাণ।  আধুজিে যুযে জিযিাম জসকুয়েন্স এর মাধযযম খুব সহযিই আমরা 
প্রযেযে প্রাণীর SCIENTIFIC CLASSIFICATION েযর বেলযে প্াজর এবং বসই প্রাণীজ  
EVOLUTIONARY TREE বে বোথা়ে অবজস্থে বস াও ববর েযর বেলযে প্াজর।  

আরও এেজ   যাযলি জদলাম,  প্রথম সাজরর HIGH IMPACT FACTOR এর বযেি ১০ া PEER 

REVIEWED JOURNAL এর এে াযেও এেজ  আজ নযেল/ জলখা বদখা প্ারযল যা জববেনযির জবরুযদ্ধ 
জেয়েযে!  উযটা এর প্যি অযিে আজ নযেল বপ্য়ে যাজব।   

বযজদি এসব প্রমাি েরযে প্ারজব, বসজদি প্যনাপ্ত জ্ঞাি জিয়ে আবার জেযর আজসস জবেেন েরযে… 

- জেন্তু বদাি মানুযষর উপ্োরী/ উপ্যুি জমউয েি RANDOMLY হযে বেযল বো অযিে সম়ে 
লাোর েথা, আজ়িে ভাই বলল।  এরপ্যর বস া িিসংখযা়ে/ Population জেয়ে জস্থর হযে 
( FIXATION)  আরও সম়ে লাোর েথা।  প্রযেযে া জমউয েি এযের প্র এে তেজর হয়ে সমগ্র 
িিসংখযা়ে েজ়িয়ে োর জেযোয়েজন্স জস্থর হযে বেযল বয সম়ে লােযব ো মহাজবযশ্বর ব়েযসর 
ব য়ে ববজে।   

- আযর ববাো,  বোযে বে বযলযে বয জমউয েিগুযলা এে া প্র এে া ধারবাজহেভাযব হযব এবং 
এযের প্র এে জস্থর হযব,  এইসব জ্ঞাি বোযথযে অিনি েযরজেস? প্জরযবযে জ যে থাোর িে 
সবয য়ে ভাযলা গুি/ TRAIT দরোরই বিই,  র যান্ডম জমউয েযির োরযি লভয অপ্েিগুযলার মযধয 
সবয য়ে ভাযলা া জসযলক্ট হযলই হযব,  আর জববেনি বস াই েযর।  উপ্োরী জমউয েি বযল জেে ু
িাই,  উপ্জস্থে অপ্েিগুযলার মাযে প্জরযবযের সাযপ্যি বয া গ্রহিযযােয এবং ভাল বস াই জসযলক্ট 
হযব।  আপ্াে খারাপ্ বোি জমউয েিও যজদ প্রাণীর প্জরযবেেে FITNESS ভাল প্রভাব বেযল 
বস াও ভাল জমউয েি হয়ে যাযব।  এ া প্রাণীযদর মযধয উন্ন়েযির প্রজেযযাজেো িা,  বরং জববেনি 
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হযলা এে া প্রজেযযাজেোর উন্ন়েযির ধারা,  এখাযি প্রাণীযদর বোযিা জিজদনষ্ট সমাজপ্ত বরখা বিই।  
আিযে আপ্াে ভাল গুি/ TRAIT এর প্রাণী া জ যে যাযব প্রজেযযাজেো়ে,  জেন্তু োলযে 
প্রজেযযাজেো া জিযিই আযরা উন্নে হযব,  িজ ল হযব।  েেোলযের ভাল গুি/ TRAIT েখি আর 
োযি লােযব িা,  এরপ্র আবার জসযলেেি হযব,  আবার " আযপ্জিে ভাল গুি/ TRAIT"  জসযলক্ট 
হযব।  বস া হযে হযে প্জরযবে আযরা িজ ল হযব,  অেযদর সাযথ প্রজেযযাজেো বা়িযব।  
এভাযবই জববেনি  লযে থােযব।   

সব জমউয েি এেই গুি/ TRAIT িযে হ়ে  িা,  এযেে  া জমউয েি এযেে া গুি/ TRAIT িযে 
হযে প্াযর।  আর এই জভন্ন জভন্ন জমউয েযির িযে TRAIT উপ্র এেইসাযথ জসযলেেি োি শুরু 
েযর জদযব।  বোর েথামে এে ার িযে আযরে া অন্তেোল বযস থােযব িা!  বোযে বে বযলযে 
বয, প্রথযম এে া জমউয েি হযব,  এরপ্র বস া জসযলক্ট হযব,  সমগ্র িিসংখযা়ে ে়িাযব, জেকুয়েজন্স 
জস্থর হযব, োরপ্র জেয়ে আযরে া জমউয েি হযব!  এইসব েথয েই বপ্য়েজেস? এেইসাযথ 
অযিেগুলা জমউয েি হয়ে সবগুলার উপ্রই জসযলেেি োি শুরু েযর জদযে প্াযর এেইসাযথ 
এবং বোি জমউয েিই সহিােভাযব স্ব়েং খারাপ্ বা ভাল হ়ে  িা।  ধর  বয এে া প্াখীর বো  
লবা হও়োর এবং প্াখা ব়ি হও়োর দুয া জমউয েি হযলা।  এখি জসযলেেি জেন্তু এেইসাযথ 
এই দুয ার উপ্র োি শুরু েযর জদযব, এেই সাযথ খাও়োর িযে এবং উ়িার িযে োর 
বযােযো যা াই/ ENVIRONMENTAL FITNESS প্রীিা শুরু হয়ে যাযব।   

আর এই WAITING TIME PROBLEM এর সমাধাি োজিজেে ভাযবও েরা যা়ে 

[ সুত্রঃ 1-“Simple evolutionary pathways to complex proteins”, PEER REVIEWED, PROTEIN 

SCIENCE 

2- “Waiting for Two Mutations: With Applications to Regulatory Sequence Evolution and the 

Limits of Darwinian Evolution”, PEER REVIEWED, GENETICS]   

দীঘন আযলা িার প্র আজ়িে ভাই এখি জিযিই ব াযখ সযষন েলু বদখযে মযি হযে…  

বায়েজিদ- আো,  আমাযে এে া েথা বলে,  বোযদর স্রষ্টা জে সব প্রাজি এেসাযথই তেজর 
েযরজেল ( FIXISM) ? 

- উজি, এেইসাযথ সব প্রাজি তেজর েযরজেল,  আলাদা আলাদা েযরযে বযল হাজদস কুরাযি জেে ু
বলা িাই।  অন্তে এমি াই ইজঙ্গে বদ়ো আযে সবিা়েো়ে।  এমিজে নুহ িবীর বিৌোর ঘ িা 
োই বযল,  বিৌোর অবজেষ্ট িীব বথযে বাজেযদর উৎপ্জি।   

- োহযল বোযদর কুরআযি স্পষ্ট বো দুযরর েথা,  ঘুজরয়ে বপ্াঁজ য়েও এে া ডাইযিাসযরর েথা বা 
অইরেম বোি প্রাজির েথা বযল িাই বেি? বোযদর প্যি যজদও েযব্দর মারপ্যাাঁ  জদয়ে কুরআযি 
ডাইযিাসর ববর েরাও সম্ভব!  শুধু ডাইযিাসর িা,  বযযোি জেেুই ববর েরা সম্ভব!  হা হা… 

- অযাাঁ!  োে িাজি িা... োিলাযমা েজরস িা…  
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- আো সব প্রাি যজদ এেসাযথই তেজর েযর,  োহযল ডাইযিাসর আর মানুষ জে এেসাযথ জেল 
বলযে  াজেস,  বা থাো সম্ভব? নুহ এর বিাো়ে জে সব প্রিাজের এে বিা়িা ডাইযিাসরও 
জেল,  হা হা…  

আর অইসময়ে জে প্রযুজি জদয়ে এে জবোলোর বিৌো তেজর েরল বযখাযি দুজি়োর সব প্রিাজের 
( জমজলওি জমজলওি)  এে বিা়িা প্রাণী এেইসাযথ অযিে জদি রাখা সম্ভব? ( বিা়িা ো়িাও প্রাণী 
আযে দুজি়োযে) ।  এইসব োলে ু জিজিস এই সময়ে আমাযদর খাও়োযে  াজেস?  

- অযাাঁ. . . িাহহ,  মাযি… ইয়ে… ো বেমযি ! !  

- আো বল, স্রষ্টা সব প্রাি যজদ এেসাযথ তেজর েযরি, োহযল আমরা প্ালজলে জেলার িরগুলাযে 
( STRATA)  এেসাযথ সব িীযবর েজসল প্াই িা বেি?   

- অযাাঁ. . . োযো বলযে প্ারব িা,  এইসব জিয়ে বো হাজদস,  কুরআযিও জেে ু বলা িাই! !   

- আো আমাযে বল,  আল্লাহপ্াে কুরআযি বো খা  এে লুে িাজের ধ্বংযসর েথা উযল্লখ 
েযরযেি ( জেে ু মানুযষর ভুযলর িযে প্রুা সম্প্রদা়েযে হেযা েরা েে া বযৌজিে?)  অথ  
প্জৃথবীযে বয ব়ি ব়ি ৫ জ  বযাপ্ে জবযলাপ্ সাধি বা MASS EXTINCTION হল,   বস া বেি 
উযল্লখ েযরি িাই? এে ব়ি ঘ িা জে েযর এজ়িয়ে বেযলি।  আযরে া বযাপ্ার,  এইরেম ব়ি 
ব়ি ৫ জ  MASS EXTINCTION জদয়ে লাখ লাখ প্রাি হেযা েরার উযেশ্য জে জেল আসযল? উজি 
জে প্রথযম এেবার বভযবজেযলি বয, িীযবর/ দুজি়োর জডিাইযি জেে ু ভুল জেল,   োই এে া 
EXTINCTION জদয়ে আবার িেুি েযর সব শুরু েজর? িাজে উিার ইো হয়েজেল োই লাখ লাখ 
প্রাি জিযিই তেজর েযর আবার জিযিই হেযা েযরজেযলি? দুজি়োযে যে প্রিাজের প্রাণী ববাঁয  জেল 
োর প্রা়ে ৯৯% প্রিাজে জবলুপ্ত হয়ে বেযে এবং এর দা়ে োর োহযল? এ া জে INTELLIGENT 

DESIGN বা সুদক্ষ োজরেযরর িমুিা? এেিি INTELLIGENT DESIGNER বেি োর তেজর সৃজষ্ট 
বার বার ধ্বংস েরযব? উজি জে প্রাি হেযা েরযে মিা প্াি িাজে? প্শুপ্াখী ইেযাজদর বযযহেু 
FREEWILL বা প্রীিা িাই ( সম্ভবও িা) , োই োরা জেন্তু জিরপ্রাধ/ মাসুম জেল।   

বায়েজিদ-  আো আজমজরোর প্রজেষ্ঠাি NASA (National Aeronautics and Space Administration) 
িাম শুযিজেস বো?  

আজ়িে -  জে বয বজলস,  দুজি়োর অেেম িামেরা প্রজেষ্ঠাি NASA, এ া জ যি িা এমি বেউ 
আযে? NASA এর আজবোর বা েথা বিনি েরযে বেযল দেবার ভাবযে হযব!   

বায়েজিদ-  এই NASA জেন্তু জববেনি অনুযমাদি েযর “প্রাযির সংজ্ঞা” জদয়েযে,  িাজিস বস া?  

আজ়িে-  িাহহ বো,  বজলস জে!  

বায়েজিদ-  NASA প্রাযির সংজ্ঞা জদয়েযে এভাযব,  “Life is a self-sustaining chemical system 

capable of DARWINIAN EVOLUTION (অথনাৎ িীবি হযে ডারউইজি়োি জববেনযি সিম 
আত্ম্জিভনরেীল বেজমেযাল জসযস্টম) ”।  
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আজ়িে ভাই এখি মুযখ কুলুপ্ এাঁয যেি,  লজ্জা়ে উিার ব াখ উপ্যর উেযে িা আর. . .  

আজ়িে ভাইয়ের অবস্থা বদযখ বায়েজিদ ভাই বলল-  জেযর েুই হুিুর মানুষ,  এে েষ্ট েযর 
এেদুর বথযে এই আো়ে এযসজেজল বয আমাযর জেে ু বহদায়েে জদজব,   শুধযর জদজব,   জেন্তু 
বোর অবস্থা বো বদযখ আমার েষ্ট হযে,   বোর মজিষ্ক বো মযি হযে বোযেই বধাাঁো 
জদয়েযে! !  েুই বো বহদায়েে জদযে এযস উটা বহদায়েে প্রাপ্ত! !  হয়ে বেজল বর,  হা হা হা।  

আজ়িে ভাই হাসযে হাসযে োযে বলযলি,  বাহ েুই বো বদখজে “প্যারাডজক্সযেল বায়েজিদ”  

বায়েজিদ ভাই বাাঁধা জদয়ে বলযলি,  “প্যারাডজক্সযেল বায়েজিদ” েথা াও ভুল বলজল,  এর মাযি 
দা়িা়ে বায়েজিদ জিযিই প্যারাডক্স অথবা োর েথাবাত্রা সব েন্ত্রাজডেজ ং/ সাংঘজষনে,  েুই বরং 
িামেরি েরযে প্াজরস এভাযব,  “প্যারাডক্স এবং বায়েজিদ”  

আর বোি, িাজিে হও়ো সহি ি়ে , এ এে অিে েজির অজভবযজি।  এেিি মূখনও ধাজমনে হযে 
প্াযর, জেন্তু িাজিে হযে প্াযর িা।  িাজিে হযে হযল জিরযপ্িো,  যুজিবাদ ও জব াজরে িমো 
থােযে হ়ে ,  প্যনাপ্ত প্জরমাযি RECEPTIVITY থােযে হ়ে ,  সাযথ প্র রু জ্ঞািািনি েরযে হ়ে।  
বস্রাযের জবপ্রীযে বিৌো বাও়ো অযিে েজেি োি, এযে মািজসে েজিরও প্রয়োিি।  বো যবলা 
বথযে বাপ্- দাদার ধমনযে আেজলয়ে ব়ি হয়ে এেেরো অযন্ধর মে ল়িাই েযর যাও়োর মযধয 
বোি েৃজেত্ব িাই।  যজদ এমি হে বয সেল বাচ্চাযদরযে বো যবলা বথযেই বোি ধমন জেিা 
বদ়ো হযব িা,  যেিণ িা োরা ১৮ বের  প্ণূন েযর,   োহযল আমার মযে মাত্র দুই- জেি 
বিযিযরেি লােে দুজি়ো বথযে সব ধমন োয়েব হযে।  বসই জেশুোল বথযেই বোরা আজেস 
এে া ECHO CHAMBER মযধয,  এর বাইযর জেয়ে জ ন্তা েরার সাহসও বোযদর িাই।  ভাল েযর 
জিরযপ্িভাযব বাজে ধমনগুলা ে়ে া প্য়িজেস িীবযি? আর ব়ি হয়ে যেজদযি প়্িার ইো িােযব 
েেজদযি বো ইসলাযমর  েমা প্যর ইসলাযমর োাঁয ই তেজর হয়ে জেয়েজেস!    

বোর োযে জে বাপ্- দাদা বথযে প্রাপ্ত ধমন,  প্রথা,  ঐজেির গুরুত্ব ববজে িাজে যুজি,  জব ার-
জবযব িা ও জবযবে- বজুদ্ধর গুরুত্ব ববজে? যুজি,  জব ার- জবযব িা ও জবযবে- বজুদ্ধর গুরুত্ব ববজের 
অথন-  েুই োযলাযে োযলা,   সাদাযে সাদা,   ভাযলাযে ভাযলা,   খারাপ্যে খারাপ্,   আগুিযে 
আগুি আর প্াজিযে প্াজি বলযে আযপ্াসহীি।  আর বাপ্- দাদা বথযে প্রাপ্ত ধমন,   প্রথা ও 
ঐজেযির গুরুত্ব ববজের অথন-  েুই োযলাযে োযলা,   সাদাযে সাদা,   ভাযলাযে ভাযলা,   
খারাপ্যে খারাপ্,  আগুিযে আগুি আর প্াজিযে প্াজি েেিি বলযবি যেিি উহা বোর ধমন,  
প্রথা ও ঐজেযির সাযথ জমল থাযে। বোর ধমন যজদ োযলাযে সাদা বযল,   বোরা সাযথ সাযথ 
উহাযে সাদা বলযে থাজেস।  যজদ খারাপ্ বে ভাযলা বযল,   বোরাও বসই খারাপ্যে ভাযলা 
েরার জপ্েযি কুযুজি খুযি ববর েজরস।  এখাযি যুজি ও জবযবে- বজুদ্ধর রা়ে বোযদর োযে বেৌি।  

বোর মে জবজল়েি জবজল়েি মানুষ যারা অে ধযমন আযে োরাও এেই োি েযর আসযেযে।  
অে ধমনগুলা প্য়ি বদযখজেস েখিও? বোর োযে যেই হাস্যের লাগুে িা বেি োযদর োযে 
সব বযৌজিে-  জেে বোর মে।  োরাও বোযদর মে েযািা বপ্াঁজ য়ে আর বোিাজমল জদয়ে োযদর 
ধমন বে বাাঁজ য়ে বরযখযে।  জিস্টাি ধযমনর জবজ্ঞািগুলা বদখযল বো রীজেমে  াজে খাজব বর।  োরাও 
বোযদর মে ‘অথন আর প্রসঙ্গ’ প্জরবেনি েযর ধরা বে সরা জ্ঞাি েযর বরযখযে।  মুসজলমযদর 
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প্রজে া অজভযযাযের জবপ্রীযে োযদর যুজি বরডী আযে,   যা জেে বোযদর মেই,   েযািা বপ্াঁ াি 
আর ধরা বে সরা জ্ঞাি েরার মে।  বোরা বরং বযসব জেলসজপ্েযাল প্রযশ্নর উির প্াস িা,  
োযদর বথযে ধার েজরস।  আর বলার বো অযপ্িাই রাযখ িা োরাই দুজি়ো মাজেয়ে বব়িাযে সব 
বিযত্র, আর বোরা হাজদস কুরআযি এে এে জবজ্ঞাি!  বপ্য়েও জপ্জেয়ে আজেস বয শুধু োই 
িা, উযটা এই জিস্টাি আর ইহুজদযদর োযে দাস হয়ে আজেস,   োরা যা বযল োই েজরস।  
বোযদর ইসলাম ধযমনর শুরু বয িা়েো বথযে, বযখাযি স্ব়েং আল্লাহ্র ঘর  জবরািমাি,  বসই রােই 
জিষ্টাি/ ইহুজদযদর “বেল বমযর”  যল।  

িেুি এে প্জরসংখযাি অনুযা়েী ( worldpopulationreview.com)  আমাযদর বাংলাযদযেই 
িাজিে/ অযজ্ঞ়েবাজদ ইেযাজদ আযে প্রা়ে ১৯%, ,  আসযল িাজিেযদর আসল প্জরসংখযাি সহযি ববর 
হ়ে  িা,  োরি প্াসযপ্া ন/ NID ইেযাজদ বোথাও িাজিে/ অযজ্ঞ়েবাজদ ইেযাজদ প্জর ়ে বদ়ো যা়ে িা 
এবং মুসজলম বদেগুযলাযে বো সরোর এ া বেুার উপ্া়েই রাযখ িা ( োরি মুরোযদর োজি 
হেযা) , এমিজে উন্নে বদযেও িাজিে/ অযজ্ঞ়েবাদী ইেযাজদ প্জর ়ে তবধভাযব সরোরী খাো়ে উযল্লখ 
েরার উপ্া়ে বিই।  ো িা হযল বদখজে িাজিে/ অযজ্ঞ়েবাজদ ইেযাজদর আসল সংখযা আধুজিে জবযশ্ব 
বোথা়ে জেয়ে দা়িাে! এরপ্যরও সংখযা া এখি প্রা়ে ১. ২ জবজলওি… 

এই মুহূযেন দুজি়োযে মুসজলম আযে প্রা়ে ১. ৯ জবজল়েি ( প্রা়ে ২৪%) , বসই জহযসযব দুজি়োর প্রা়ে 
৬১% মানুষ অোে ধযমনর অনুসারী ( িাজিে বাযদ) , এবং োরা সবাই জিযির ধমনযে সজেে মযি 
েযর,  োযদর সবার োযে জিি ধমন জেে, বাজে সব ভু়ো, আর োই বো িাজিে/ অযজ্ঞ়েবাদীরা 

বযল, বোরা সবাই “সজেে” , হা হা হা … 

( এেই সাযথ সবাই সজেে হযল সবাই ভু়ো হয়ে যা়ে- Argument From Inconsistent Revelations) 

আবার মিার বযাপ্ার বখ়োল ের বয, দুজি়োযে এই মুহূযেন প্রা়ে ৪০০০ এর ববজে ধমন আযে,   
শুধু যজদ মুসলমািযদর েথাই ধজর, োহযল বোরাও দুজি়োযে ৩৯৯৯ জ  ধযমনর স্রষ্টাযে মাজিস িা,   
বা আযরে েথা়ে বোরাও “এে অযথন িাজিে”,  বোযদর সাযথ আমাযদর িাস্ট েোৎ এে ুকুই 
বয আমরা এেিি স্রষ্টা ববজে ( মাযি ৪০০০)  বে মাজি িা,  আর বোরা এেিি স্রষ্টা েম বে 
মাজিস িা ( মাযি ৩৯৯৯,   জিযির ধমন বাযদ) ।  এমিজে বোযদর স্রষ্টাও “এে অযথন িাজিে”,   
োরি বস জিযিও োর বোি স্রষ্টাযে মাযিি িা।  এো়িা কুরআযি জেন্তু িাজিে( আরজব-  
মুলজহদ) েব্দ াই িাই,  হযে প্াযর বসযিযত্র সেল িাজিেরা ববাঁয  যাযব,  জে বজলস?  

আর বোরা বো ধযরই জিয়েজেস ( বাজে সবার মেই)  শুধ ু বোযদর ধমনই সজেে,   জেন্তু প্রোযল 
জেয়ে যজদ বদজখস বয,  বোর জিযির ধমন বাযদ এই ৩৯৯৯ ধযমনর অে এেিি স্রষ্টাই সজেে 
( PASCAL'S WAGER THEORY!!),  োহযল বো বোরা আযরা ব়ি জবপ্যদ!  অে ধযমনর স্রষ্টা বোযদর 
ো়ি জদযব িা,  োরি বোরা োযে বাদ জদয়ে অে স্রষ্টা বমযিজেস!  আর িাজিে/ অযজ্ঞ়েবাদীরা 
োযদর জব ার বজুদ্ধ জ্ঞাি জদয়ে োউযেই মাযি িাই।   

এর উপ্যর বোযদর রাসুযলর সজহহ হাজদস মযে মুসলমািযদর ৭৩ বেরোর মযধয শুধ ু এে বেরো 
িান্নাযে যাযব,  যার মাযি বেুা যাযে উজি জিযিও ব র বপ্য়েজেযলি বয উিার উম্মেযদর ববজের 
ভােই িাহান্নামী হযব।  উপ্যরর বযাপ্ারগুযলা জবযব িা েরযল বোর আর আমার স্রষ্টা়ে জবশ্বাস েরা 
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বা িা েরার েযল “প্রোযলর েুাঁজের” মাযে বোিই েোৎ িাই।  উদ্ভুে প্জরজস্থজেযে বোর জে 
মযি হ়ে  িা বয এেিি সবনজ্ঞািী এবং সযবনািম স্রষ্টা মানুযষর বযাজিেে ধমন বা জবশ্বাস বাদ জদয়ে 
বযাজির োিেযমনর উপ্র জিভনর েযরই োযে জব ার েরযবি,  বা বস াই এেিি “জ্ঞািী 
এযিন্ / এিজ জ ” বথযে োম্য?  

আর িা েরযল উজি েখি আবার সবনজ্ঞািী এবং সযবনািম হউি  জে েযর? এেিি বযাজি 
সারািীবি সৎ িীবিযাপ্ি েযর প্রোযল স্রষ্টা শুধু “োর জিযিযে” জবশ্বাস িা েরার িযে 
অন্তেোল আগুযি প়্ুিাযবি আর আযরেিি মুসজলম েপ্াল গুযণ ( আসযল আল্লাহপ্াযের ইো়ে)  
মুসজলম ঘযর িন্ম বি়োযে প্রথযমই ( বা বোি এে সময়ে) অন্তেোল িান্নাযে মদ খাযব আর বসক্স 
েরযব-  এরেম স্রষ্টা যজদ আমাযে িাহান্নাযম বেযলও বদ়ে,  োও আমার মািজসে সন্তুজষ্ট থােযব 
বয অন্তে স্রষ্টা বথযে আমার জ্ঞাি এবং তিজেেোর মািদণ্ড অযিে উপ্যর।  এেিি স্রষ্টা যজদ 
সজেযই সবনজ্ঞািী হয়ে থাযেি,  োহযল এেিি সৎ মানুযষর জ ন্তা েরার জেেইু িাই।  এেিি সৎ 
মানুষ ইহোযল জেভাযব সৎভাযব িীবিযাপ্ি েরল বস াই এেিি সৎ,  োযয,  জব িণ এবং 
সজেযোর সবনজ্ঞািী স্রষ্টার ( যজদ বথযেই থাযে)  োযে আসল জবযব য হও়ো উজ ৎ,  বসই সৎ মানুষ 
ইহোযল জে বখল,  জে প়্িল,  োযে এবং ে়ে া জবয়ে েরল,  োর িাম িপ্ েরল,  োর িাযম 
প্রজেজদি মাথা বেোল বা োর িাযম যুদ্ধ ( জিহাদ)  েরল ইেযাজদ োলেু মনুযষ্যাজ ে এবং প্াজথনব 
মািজসেো এেিি সবনজ্ঞািী স্রষ্টার থাোরই েথা ি়ে।  আর এযেবাযর স্রষ্টা ো়িা বেউ  লযেই িা 
প্ারযল এেিি অবযজিে স্রষ্টা ( IMPERSONAL GOD /DEISM) মািযেও সমস্যা জে? এ া োও 
বাজে স্রষ্টাযদর বথযে “েুলিামুলে” ভাল এবং জিরাপ্দ ধারিা,  এযে অন্তে বোযদর মে েথা়ে 
েথা়ে েযািা বপ্াঁজ য়ে ভণ্ডাজম েযর জেেুযে রিা েরযে হ়ে  িা!    

অবযেযষ আজম বসজদযির মে সবাইযে জবদা়ে জদয়ে ববজরয়ে বেলাম,  আজ়িে ভাইয়ের জবধ্বি 
ব াযখর জদযে এেবার োোলাম,  বসখাযি আজম এখি আযরেিি “বায়েজিদ ভাই” বদখযে 
প্াজে।  

 

 


